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PAKTO SESELYJE
j. Būtėnas

Atsisveikinant su „Žiburiais"
Atlanto paktas pagrįstas vilti

mi, kad Vakarų Europos apsijun- 
gimas ir JAV jai duotos garanti
jos atbaidys sovietus nuo agresi
jos. Jeigu Stalinas apsigalvojęs 
vis dėlto nutartų, kad grįžti ne
bėra kb ir kad į pakto pasirašy
mą jau tuoj pat atsakytina vi
suotiniu puolimu, Vakarų Euro
pos likimas būtų aiškus. Bet ly
giai taip pat tikra, kad po to 
ateitų triuškinąs JAV priešsmū- 
gis, prieš kurį stalininė Rusija 
vargiai ar būtų atsparesnė nei 
hitlerinė Vokietija. Stalinas, atro
do, tai žino, ir Vakarų diploma
tinės bei karinės žvylgybos savo 
vyriausybes informuoja neįžiū- 
rinčios, kad sovietai rengtųsi 
greitai tiesioginei agresijai.

Didžiųjų sostinių sumetimus 
numaną stebėtojai būkštauja dėl 
ateities. Apie 1952—1957 m. so
vietai, bus baigę savo ginklavi- 

pasirengimus ir jau turės 
atominį ginklą. Jeigu ir Vakarų 
Europa tada bus tolygiai pasi
rengus, bus dar galima tikėtis, 
kad taika-nerami ir visą - laiką 
be galo netikra-užtruks ir toliau, 
sovietų užpuolimo atveju gi bus 
gal^pęj-^Jcėtis - apsiginti, kol su 
visomis savo pajėgomis atsku
bės amerikiečiai. Jeigu gi Vaka
rų Europa nebus tinkamai pasi
rengusi, sovietų invazija tada, 
galima sakyti, bus tikras daly
kas. O šios dienos akimis dar toli 
gražu nėra tikra, kad JAV kon
gresas apsiims skirti tiek mili
jardų, kiek rengiasi paprašyti 
Atlanto pakte dalyvaujančių vai' 
stybių karinės vadovybės ir pati 
JAV vyriausybė.

Tiesą pasakius, nėra visiškai 
saugu bei tikra ir dabar pat. 
Jeigu sovietai tiesioginei agresi
jai ir nėra psairengę, tai jie jau

Vašingtonas. JAV atstovų rū
mai 395 balsais prieš 3 nubalsavo 
už JAV aviacijos padidinimą iki 
70 oro grupių.

Ankara. Turkijos generalinio 
štabą viršininko pavaduotojas 
gen. Korai išvyko į Ameriką, kur 
jis turės eilę pasikalbėjimų su 
vadovaujančiais JAV karo va
dais.

manevruoja tokiuose vandenyse, 
kur kiekvienu metu gali už
plaukti ant visuotinio konflikto 
minos. Kad jie kuriuo nors būdu 
į Atlanto pakto sudarymą rea
guos, Vakarų sostinės nenori 
abejoti. Natūraliausia reakcija- 
sukonsoliduoti savąją įtakos sfe
rą. Skaitomasi, kad Čekoslovaki
jos pavyzdžiu gali būti sudorota 
Suomija. Ar nebus atpalaiduotos 
naujo visuotinio konflikto dva
sios, jeigu suomiai pasiryš grieb
tis ginklo kad ir beviltiškam pa
sipriešinimui? Vis telkiasi žinios 
apie suintensyvintą spaudimą į 
Jugoslaviją. Tegul ir persveria 
nuomonė, kad sovietai vengs at
viros karinės intervencijos ir 
tenkinsis, šalia ūkinės blokados, 
vidaus neramumų ar net pilieti
nio karo sukurstymu Jugoslavi
joj, tačiau konflikto raktas čia 
yra marš. Tito rankose, kuris 
neklaus Vašingtono bei Londono, 
ar jiems metas parankus, ar ne. 
Pasaulio viešumai jau nebe pas
laptis, kad ryšium su tais reiš
kiniais apie kovo vidurį į Pirėjų 
teplaukė adm. Shermano vado
vaujamas JAV laivynas iš 13 ka
ro laivų, tarp kurių esąs vienas 
lėktuvnešis ir du sunkieji krei
seriai. Anot „Le Monde“, JAV 
tuo norinčios „parodyti Rytų 

^kraštams, kad jas domina visa, 
kas vyksta Balkanuose“. Tuo pa
čiu reikalu ir Britų Imperijos 
štabo viršininkas marš. William 
Slim „svarbius pasitarimus“ ve
da Trieste ir Atėnuose.

Po paskutinių personalinių so
vietų užsienių politikos vadovy
bės pertvarkymų bandoma aiš
kinti, kad į vykdomuosius postus 
paskirti vyrai, kurie sugeba sty
gą tempti ligi kraštutinio gali
mumo. bet taip, kad ji vis dėlto 
netrūktų. Tačiau „Basler Nach- 
richten“ pastebi, jog toks „tem
pimas“ kiekvienu atveju yra 
„pavojingas žaidimas su ugnimi“. 
Todėl bent jau psichologiškai su
prantamos (nors politiškai kažin 
kiek tepagrįstos) viltys, kurios, 
anot amerikiečių „Newsweek“, 
kylančios komunistų valdomuose 
Rytų Europos kraštuose, kad Va
karų galybės „palyginti greit“ 
galinčios ateiti jų išvaduoti.

Intensyvėjant emigracijai, kasdien vis dides
nis skaičius tautiečių atsisveikina su draugais 
bei pažįstamais ir palieka stovyklą. Pastaruoju 
metu priėjo ir mano eilė išvykti į JAV.

Ketverius metus vargus tą patį tremties var
gą su visais tautiečiais ir su jais, tarsi, suau
gus, skirtis nėra lengva, juoba, kad jų didelė 
dalis dar lieka Vokietijoj. Suprantama, būtų 
daug maloniau išvykti su paskutiniaisiais arba 
bent kai savo darbu nebebūčiau surištas su 
lietuvių bendruomene. 
Bet, kaip žinom, išvy
kimo eilė ar jos atidė
jimas ne nuo mūsų pa
reina ir, nenorint pra
rasti šios galimybės, ki
tos išeities nėra.

Atsisveikinant su „Ži
buriais“, ypač džiugu 
pažymėti, kad nuo jų 
leidimo pradžios iš lie
tuviškos visuomenės pu
sės buvo jaučiamas di
džiulis jiems pritarimas 
ir parama. Pradžioj nie
kieno neraginama visa 
eilė tautiečių noriai juos 
rėmė savo aukomis; jų 
vardai pasilieka įrašyti 
„Žiburiuose“ kaip ge
riausias įrodymas lie
tuvio prisirišimo prie 
savo spausdinto žodžio 
bei kaip „Žiburių“ lei
dimo pastangų įverti
nimas.

Taip pat labai malonu prisiminti, kad ir iš 
artimiausio lietuvių tremtinių bendruomenės 
organo — LTB Augsburo sk. bei Hochfeldo 
Lietuvių Komiteto per visą laiką, o ypač „Ži
burių“ leidimo pradžioj, buvo jaučiama didelė 
moralinė ir materialinė parama. Manau, kad 
tai yra geriausias pavyzdys, kaip privačios pas
tangos gali būti vietos bendruomenės organų 
paremtos bei palaikomos.

Didelė man garbė yra pareikšti gilią padėką 
VLIKui, Vykdomajai Tarybai, LTB Centro 
Komitetui ir tremty esantiems Lietuvos Vys
kupams, iš kurių pusės visada buvo jaučiamas 
malonus dėmesys.

Laikraščio turinys bei jo kokybė priklausė 
nuo „Žiburių“ bendradarbių, kurie gausiai tiek 
straipsniais, tiek iliustracine medžiaga juos rė
mė. Jų vardai geriausiai liudija apie jų įnašą 
„žiburiams“, o aš lieku jiems visiems didžiai 
dėkingas.

Didelė mano padėka priklauso artimiausiems 
mano bendradarbiams redakcijoj bei adminis

tracijoj — red. A. Gražiūnui, kuris, be savo 
skyriaus redagavimo, faktiškai nešė pagrin
dinę viso laikraščio redagavimo naštą; — red. 
V. Rocevičiui, kuris „Žiburiuose“ dirbo veik 
nuo jų pirmojo numerio ir pradžioj kaip admi
nistratorius pavyzdingai sutvarkė laikraščio bu
halteriją, o vėliau, tapęs informacijos sk. re
daktorium, ne tik sėkmingai tvarkė savo sky
rių, bet ir toliau rūpinosi įvairiais administra
cijos klausimais ir nuolat mane pavadavo vi

suose laikraščio leidimo 
reikaluose; neįsivaizduo
ju, kaip būčiau sutvar
kęs „Žiburių“ leidimo 
reikalus be tikrai nuo
širdžios V. Rocevičiaus 
paramos. Labai dėkin
gas esu dail. V. Ratui, 
kuris nuo pirmojo „Zib.“ 

numerio patraukliai 
tvarkė laikraščio meninu 
pusę, H. Graži ūnienei už 
rūpinimąsi moterų sk. ir 
adm. J. Guobužiui, ku
ris su nepaprastu atsi
dėjimu vedė buhalteriją 
bei tvarkė ekspediciją. 
Nemažiau dėkingas esu 
A. Prapuoleniui (dabar
tiniam administratoriui), 
Pr. Mickevičiui, A. Ka- 
sulaičiui, L. Valiukui, D. 
Majauskaitei ir J. Jurge
levičiui, kurie redakcijoj 
ar administracijoj nuošir- 

x džiai atliko savo darbus.
Negaliu nepadėkoti artimiausiems „Žiburių“ 

redakcijos bičiuliams: kan. V. Zakarauskui, dr. 
Vi. Viliamai (paskutiniu metu išvykusiam į 
JAV), dr. A. Vasiliauskui ir prof. J. Meškaus
kui, kurių pagalba nuolatiniu kontaktu bei 
kitokais būdais buvo „Žiburiams“ neįvortina- 
rpai brangi.

Turint tokius bendradarbius redakcijoj bei 
administracijoj ir tiek „Žiburių“ bičiulių bei 
bendradarbių ir jaučiant visų lietuviškų įstai
gų bei visuomenės paramą, man būti „Žibu
rių“ priešaky nebuvo jokio sunkumo, o tik 
garbė.

Su mano išvykimu „Žiburiai“ nesustoja ėję. 
Jų leidimas pereina į patikimas bei prityru
sias K. Mickevičiaus rankas, o redakcijoj bei 
administracijoj pasilieka tie patys asmenys. 
Tikiu, kad „Žiburiai“ toliau dar labiau susti
prės ir pagerės, o iš savo pusės visų „Žiburių“ 
bendradarbių, bičiulių ir skaitytojų nuoširdžiai 
prašau juos ir toliau remti su nemažesniu at
sidėjimu. Juozas Vitėnas

„Pavasario vėjai“ Londone
Londonas. Neseniai britų par

lamente prekybos ministeris Wil- 
sonas pranešė padaręs naujų žy
gių, kad su sovietais būtų pra
dėti nauji prekybiniai pasitari
mai. Tch jo pranešimą atstovai su
tiko ledine tyla, tuo tarpu kai 
dar prieš metus panašius mini- 
sterio pranešimus susilaukė gy
vo pritarimo. „Basler Nachrich- 
ten“ korespondentes pastebi, jog 
Londono politinių sluoksnių gal
vojimo išeities taškas dabar yrą. 
tas, jog visi pripažįsta, kad din
go paskutiniai tikro bendradar
biavimo galimumai tarp sovietų 
ir Vakarų.

Britų vyriausybė stengiantis 
daryti visa, kad durys dar ne
būtų galutinai užtrenktos; minė
tasis Wilsono pareiškimas ir ro
dąs britų vyriausybės norą pa
likti bent mažytį santykiavimo 
plyšelį. Londono diplomatiniai 
stebėtojai atkreipė dėmesį ir į 
„Times“ straipsnį apie Baltijos 
kraštus: dar pernai jis būtų bu
vęs neįmanomas, bet šiemet jo 
paskelbimas rodąs, kad Londono 
politiniuose sluoksniuose prade
da pavasarėti.

„Sunday Dispatch“ praneša, 
jog britų vyriausybę įsakiusi sa- 

Perkelta į 6 psl.
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Kravčenkos byla Paryžiuje
■ j. LADYGA

Kaip Kravčenko rasė savo knyga
PASLAPČIŲ MIESTAS

Pradžioj audiencijos Kravčen
kos advokatas patiekė teisėjui 
„Literatumaja Gazieta“, kurioj 
yra tilpęs vienas straipsnis, iš
vedžiojęs, jog prancūzų teismas 
neatsakomingas, kad procesas 
esąs skandalingas ir spauda pran
cūzų yra parsidavusi.

Po trumpų ginčų tarp abiejų 
pusių advokatų, Kravčenko pa
pasakojo, kaip jis rašęs knygą.

’— Aš pradėjau rinkti mano 
prisiminimus ir ieškoti dokumen
tų dar prieš pasitraukimą iš so
vietų užpirkimo misijos. Aš su sa
vim iš Rusijos buvau pasiėmęs 
užrašus, bet dar tada nemaniau, 
kad jie man galės vieną dieną bū
ti naudingi. Po pasitraukimo iš 
misijos, aš rimtai pradėjau dirbti 
prie knygos, bet tada aš nedaviau 
jai jokios precizios formos ir aš 
nežinojau dar, kuriuos dokumen
tus panaudosiu. Bet aš turiu pa
sakyti, kad visuomenės opinija 
Amerikoj 1944 metais buvo visai 
skirtinga, negu yra šiandieną. Aš 
daug kuo rizikavau, ir ypač tuo, 
kad nebūčiau išduotas į Sovietų 
Rusiją. Jei šiandien visuomenė 
pradeda suprasti tai, kas realybė
je yra Sovietų Rusija, tai manęs 
ne dėka, bet dėka pačių sovietų, 
kurie tiek užsienio politikoj, tiek 
vidaus politikoje iškelia savo svar
biausius siekimus.

Aš dirbau ištisus mėnesius New 
Yorke, niekur neišeidamas. Pas
kui persikėliau į Detroit Ten aš 
turėjau geras- sąlykas dirbti, bet 
kadangi aš buvau sekamas so
vietų agentų, tai turėjau grįžti 
atgal i New Yorką, kur aš jau- profesoriaus Sannie raportą, ku- 
čiausi saugiau. -v’ *M

Kada aš turėjau keletą šimtų 
puslapių paruoštu, man rekomen
davo vertėją Malamud, ir su juo 
buvo susitarta, kad iš rusų kal
bos išvers į anglų kalbą. Bet vie
ną dieną Malamud mane paliko, 
grąžindamas apie 500 neužbaigtų 
puslapių. Mano rankraštis buvo 
parodytas leidėjui Scribneriua, 
kuris sutiko išleisti knygą.

Kravčenko paaiškina, kad jam 
knygos redagavimui buvo reika
lingas vertėjas ir redaktorius.

— Ką jūs vadinate redakto
riumi? — paklausė teisėjas.

— Atsakymas yra knygos pas
taboje, kad angliškas tekstas yra 
redaguotas pagal rusišką, atsi
žvelgiant į amerikiečių stilių, pas
tebėjo advokatas. — Knygoj ra
šoma. „Aišku, knygą aš rašiau 
gimtoje kalboje rusiškai, tad rei
kėjo ją išversti. Angliškasis teks
tas yra suredaguotas, atsižvel
giant į amerikiečių pažiūras, bet 
taip, kad visi įvykiai iki smul
kiausių detalių atitinka rusiškam 
tekstui“.

Čia tarp abiejų pusių advoka
tų kilo ginčai dėl pastabos, bet 
buvo vėl leista toliau kalbėti 
Kravčenkai.
. — Aš dirbau su vertėju atsisė
dęs šalia. Jis su anglišku, o aš su 
rusišku tekstu. Mes skaitėme 
abu, ir redaktorius darydavo 
pastabas, kas reikalinga panau
doti knygoje1 ir kas reikia išleis
ti. Jis duodavo pastabas taip, kaip 
amerikietis galvoja, kuris geriau 
pažinojo jų psichologiją, žinojo 
kas buvo spausdinta apie Rusiją 
ir daug geriau mokėjo anglų kal
bą už mane. Aš buvau prirašęs 
1500 puslapių, bet visa tai at
spausdinti buvo neįmanoma, rei
kėjo trumpinti. Bet turiu paste
bėti, kad tai aš pats nutardavau 
dėl pataisymų ir trumpinimų.

— Kada vertimas buvo už
baigtas, aš susieškojau kitą ver
tėją, kad patikrinus, ar tekstas 
teisingai buvo išverstas. Jis man 
žodiniai darė vertimą, ir aš žy
mėjau pastabas. Kada aš iš lei
dėjo gavau pirmąsias nuospau
das, dar kartą patikrinau su

prie uolos. Manyta esą jai šiaip 
kas akyse pasirodę.

Tik atvykusi prie uolos, mer
gaitė staiga puolė į ekstazę: ta 

' pati „Dama“ jai vėl pasirodžiusi. 
Vasario 18 dieną mergaitę ly
dėjo suaugusios moterys, Mil
let ir Peyret. Pasirodymas pa
sikartojo ir „Dama“ šį sykį pra
kalbėjo. Paprašė Bernadetą lan- 

t kyti ją dar per 15 dienų ir pridū
rė: „Aš tau nepažadu laimės šia
me pasaulyje, bet aname.“

. Vietos policijos komisaras Ja- 
’ comet*) pravedė tardymą ir mer- 
t gaitei uždraudė lankytis prie Mas-. 

sabielle uolos. Nuspręsta mergai
tę esant psichiškai nesveiką. Dr. 
Dožas tyrimai to nepatvirtino.

> Kadangi mergaitė „Damai“ bu- 
; vo pasižadėjusi ir- nežinomos jė- 
. gos traukiama, nors ir buvo už-
> drausta, uolą lankė toliau. Štai, 
; vasario 21 dieną „Dama“ prašė

„melstis už nusidėjėlius“. Vasario 
. 24 dieną mergaitė pasirody- 
į mo metu verkė ir bučiavo žemę, 

nes „Dama“ prašė „atgailos už 
nusidėjėlius.“

Kitus pasirodymus seka daugy
bė žmonių, jų tSrpe miesto elitas: 
gydytojas Dožas, advokatas Dufo, 
kapitonas Fitte ir daug kitų. Va
sario 25 dieną ekstazė truko apie 
valandą. Bernadeta klūpodama 
kalbėjo rožančių, o jos veidas bu
vo dangiškai apšviestas. Pasiro
džiusi „Dama“ sakė: „Eikite, ger
kite ir plaukitės iš šaltinio, val
gykite žolę čia esančią“. Berna
deta rankomis prakrapštę žemę 
ir dar tą patį vakarą ten atsi
vėrė šaltinis.

Žmonės įtikėjo. Štai moteris at
bėgo su mirštančiu, vos kelių mė
nesių kūdikiu ir jį panėrė į šal
tą kaip ledas vandenį. Minia šau
kė, kad ji esanti pamišusi. Bet 
štai stebuklas: rytojaus dieną kū
dikis buvo visai sveikas. Ir tai 
buvo Justinas Bouhohorts iš Liur- 
do (jis mirė 1935 metais sulaukęs 
77 metų amžiaus).

Vasario 27 dieną „Dama“ Ber
nadetai sakė: „Eik ir pasakyk ku
nigams, kad jie čia pastatytų 
sventnamį (koplyčią). Kovo 2 d. 
pakartojusi tą pat, dar pridūrė: 

. „AŠ noriu, kad čia būtų einamos 

. procesijos“.
Vietos klebonas kun. Peyremale 

visą šį reikalą labai šaltai ir ofi
cialiai priėmė ir pareiškė: „Jeigu 
ta „Dama“ nori, kad jai pasta- 

; tytų šventnamį (koplyčią), kodėl 
ji nepasisako, kas jį esanti“.

Įvykiai taip sukrėtė žmones, 
jog kovo 4 dieną apsireiškimą se
kė apie dvidešimt tūkstančių žmo
nių minia. Jie užpildė abu Gavės 

' upės krantus, medžius ir kur tik 
galėjo žmogus atsistoti. Tvarkai 
palaikyti iškviesta net pilies sar
gyba.

Didžiausias netikėtumas buvo 
kovo 23 dieną, kai per pasirody
mą Bernadeta „Damos“ paklausė, 
kas ji esanti. „Dama“, pakėlusi 
akis ir rankas į dangų pasakė: 
„Aš esu Nekaltas Prasidėjimas ..

(Pabaiga sekančiam numery)

SPODŽIAI iŠ kelionės į liurdą
Pirinėjų kalnų papėdėje, Pran

cūzijoje 1858 metais vasario mėn. 
11 dieną įvyko keistas atsitikimas, 
apie kurį rašė visa tuometinė pa
saulio spauda.

Neturtingos šeimos mergaitei 
(14 metų) Bernadetai Soub iraus 
išėjus į gretimą mišką parsinešti 
žabų, jai už Gave upės MassabieU 
lo uoloje pasirodė nepažįstama 
,.Darna“. Ji buvo neapsakomai gra-

vertėju, ir jūs galite matyti, kaip žymėjimus ir laiškus daugybės 
asmenų, kurie matė Kravčenkos 
rankraščius, arba kaip Elsa Stei- 
nyer, kuri matė jį rašant nakti
mis, ir kaimynai grąsinę, kad 
skųsis policijaiy-jęi jie ir toliau 
leisią KravCenkuiw^yti naktimis 
mašinėle. ' ‘

Komunistai išstatė "savo eksper
tą Poznerį, kuris - skaitęs rank
raščius ir knygą ir randąs, kad jie .
skiriasi vienas nuo kito, kaip ži, dėvėjo baltą rūbą, perjuostą m. 
Tolstojaus knyga „Karas ir Tai
ka“ nuo Flauber „Madame Bo-

„laukuose“ aš esu pažymėjęs 
„Sutinku su pakeitimu“, „Atmes
ti“ ir tt.

Teisėjas, bevartydamas rank
raščius, pastebėjo ant pirmojo 
puslapio užrašą „Ar tai bus išda
vimas?“ j r užklausė Kravčenko, 
ką tas reiškia?

— Tai buvo knygos pavadini
mo projektas. Šją frazę aš radau 
vieno amerikiečio politiko kal
boj. Bet pasvarstęs tarp jos ir 
kitų antraščių, aš pasirinkau pa
vadinimą knygai ,,Aš pasirinkau 'vary“, 
laisvę“, kuri pasako ir asmeniai 
ir politiniai mano padėtį, nes aš 
norėjau pasakyti pasauliui, ko
dėl palikau Sovietų Rusiją.

Bet kada komunistų advokatai 
pradėjo ironiškai šypsotis, jis 
jiems atkirto:

— Lengva yra ironizuoti, bet 
per 1944 metų Kalėdas aš tetu
rėjau kišenėje tik keletą centų, 
ir mano padėtis nebuvo jau taip 
puiki. Mano uždavinys buvo virš- 
žmogiškas. Jei tai aš sakau, tai ne 
kad įtikinčiau Wurmserį ir jo 
aplinką, kurie yra nepataisomi, 
nes, kaip pas mus sako, tik kapas 
galįs išlyginti kuprotą. Aš ma
nau, kad visi sąžiningi žmonės 
įsitikinę, kad aš kuris padariau 
milžinišką darbą. Tai sakau ne 
pasigyrimui, bet kad padarius gė
dą tam zoologiniam parkui (ir čia 
pirštu jis nurodė į komunistų 
suolus, kas buvo nereikalinga, nes 
visi labai gerai suprato).

Kravčenkos advokatas pristato

Abi šalys pradeda blusinėti 
rankraščio kablelius, taškus, sin
taksės klaidas ir išsireiškimus.

Teisėjas paprašo konkrečiai pa
sakyti Poznerio, ar Kravčenko 
bent kiek prisidėjo prie knygos 
rašymo? 
jausimo 
kas.

— Aš 
neris.

Nuo tokio teisėjo 
salėj kilo smarkus

prileidžia, prasitarė

pak- 
juo-

Poz-
Vyt. Arūnas

lynų kaspinu, o ant kojų buvusios 
auksinės rožės. Ji nieko nekalbė
jo, tik šypsojosi ir po to staiga 
dingo.

Mergaitė, nieko nesuprasdama, 
kas atsitiko, papasakojo kartu bu
vusioms draugėms, kurios • nieko 
nemačiusios. Tą pat vakarą apie 
šį atsitikimą sužinojo ir mergai
tės tėvai ir, kad jai nieko blogo 
neatsitiktų, jai patarė prie uolos 
nebesilankyti.

Po trijų dienų mergaitei, drau
gių lydimai, leista vėl apsilankyti

ris, išanalizavęs rankraščių ra
šalą, pastebėjo, kad kai kurie la
pai yra, dviejų metų senumo. 
Mat anksčiau komunistai įrodi
nėjo, kad Kravčenko visai nese
niai iš anglų kalbos išvertęs į ru
sų kalbą ir paruošęs rankraščius, 
net proceso metu ...

Pagaliau advokatas pristato pa-
Baritonas Stasys Liepas ir muzikas Aleksandras Kučiūnas, pasižymėję sa
vo meniškais koncertais, duos kovo mėn. 27 d. 20 vai. Augsburge, šv. 
Antano parpijos salėje, dainų ir arijų vakarą. K. Daugėlos nuotr.

PIRMA PAŽINTI, O PASKUI TEISTI
S. m. sausio 28 d. „Minties“ 11 

(533) nr. tilpo str. „Prašome ty
liau!“, kuriame kažkoks E. A. 
puola ką tik įsikūrusią Kanados 
Liet. Rašytojų Draugiją, ypač jos 
pirm, ponią Mariją Aukštaitę.

„Vienybės“ redaktorius J. Tys- 
liava kovo m. 11 dienos numery 
labai gyvai reagavo į tą „Min
ties“ str., be kita ko pastebėda
mas, kad „berods tuo tarpu tik 
ponui E. A. sukasi galva, 
Marijos Aukštaitės 
žinomas ir Kanados ir Amerikos 
lietuviams“. Girdėt, čia reaguos 
ir kiti.

Kadangi JAV liet, spaudai Vo
kietijoj mažai teskaitoma, 
Liet. Rašytojų D-ja laiko 
pareiga ir tremties spaudoj 
savo Kolegę — Kanados 
Rašytojų D-ją, ir paneigti ne
teisingus bei ironiškus E. A. už-

nes
vardas yra

JAV 
sau 

ginti 
Liet.

sipuolimus, nukreiptus prieš tos 
D-jos Pirmininkę.

P. Marija Aukštaitė yra ir JAV 
Liet. Rašytojų D-jos narė. Ji bu
vo į mūsų draugiją pakviesta tuo 
tikslu, kad palaikytų ryšį su mu
mis ir kartu suburtų Kanados 
liet, plunksnos jėgas. P. Marija 
Aukštaitė visą laiką palaikė ir 
šiandien palaiko glaudų ryšį su 
JAV Liet. Rašytojų D-ja. Ji rū
pinosi ten esamais plunksnos 
žmonėmis, ėmėsi iniciatyvos jiems 
suburti, kreipėsi į mus,, kad at- 
siųstumėm savo atstovą į jų stei
giamąjį susirinkimą ir tt.

Kad p. M. Aukštaitė nėra ži
noma, tai ne jos, bet p. E. A. 
neapdairumas. Pradėjusi rašyti 
prieš kelioliką ar daugiau metų, 
ji bendradarbiavo ne tik JAV 
liet, spaudoj, bet ir Nepr. Lietu, 
vos laikų laikraščiuose. Šitokiu

Erlangeno studentų ateitininkų priesaika vasario 2? d. iškilmingo posėdžio 
metu.

p. M. Aukštaitės nežinojimu ne
turėtų didžiuotis joks padores
nis lietuvis. Deja, taip yra.

Šia proga mes norėtume prisi
minti vieną ganą liūdną tenden
ciją, kuri neretai pakartojama. 
Būtent — pasiskaičius literatūros 
istorijos vadovėlius ar šiaip jau 
kultūrines apžvalgas, į akis krin
ta nedėkinga ironija: mūsų išei
vijos tautiniai kultūriniai darbai 
neteisingai nutylimi. Išeivijoj net 
šnibždama, kad aniems labiau 
rūpi, sunkiai uždirbti mūsų dole
riai,.negu mes patys ir mūsų kul
tūrinės. pastangos bei rūpesčiai. 
Iš tikrųjų šitokie šnabždesiai, kaip 
matom, turi pagrindo. Tad gaila, 
o kartais net ir gėda.
Pripažįstam, kad čionykštės lite
ratūros lygis nėra aukštas. Bet 
čia nemaža ir mūsų kaltė: kai 
galėjom, nepalaikėm su mūsų 
išeiviais nuoširdesnib ir glaudes
nio kultūrinio ryšio. Kol patys 
gerai vertėmės, jie mums nerū
pėjo, ir atsiminėm juos tik tada, 
kai teko šauktis visokios pa
galbos.

Išeivijai reikia kitas kriterijus 
taikyti, kitais matais jų kūrybą 
matuoti, atsimenant dar ir tai, 
kad čia rašytojas negali virš skai
tytojo šokti visa oktava aukš
čiau, nes vienas antro nesupras. 
Tad rašto žmonės čia prisiderino 
ir šitomis patriotinėmis pastan
gomis’ šiandien mes turėtume tik 
džiaugtis, nes šių dienų išeivijos 
nutautimą ir rašytojų gretos ne
mažai yra užtverusios.

Dar kartą norim priminti, kad 
p. Marija Aukštaitė yra šviesi ir 
didelė lietuvė. Ji savo tautai ati
davė tokį talentą, kokį Dievas jai

davė. Ji nepagailėjo ir kitų di
delių aukų: jos sūnų, mūsų ka
riuomenės karininką, nužudė 
bolševikai, ji šiandien šelpia ne 
vieną tremtinį, atspėdama nuo 
savo šeimyninių rūpesčių ji uoliai 
bendradarbiauja plačioje JAV 
liet, ir Kanados spaudoje ir tt.

Tad pašiepti galima, jei yra rei
kalas, tik žmonių ydas, bet ne
galima niekinti paties žmogaus. 
Ir tenka apgailestauti, kad pa
našus ironijos grubumas įsiver
žia ir į mūsų spaudą,

J. Aistis
JAV Liet. Rašytojų Draugijos 

Pirmininkas
Stasius Būdavas

JAV Liet. Rašytojų Draugijos 
- Sekretorius
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Kelias i Vasario 16-taja
FAKTAI, KURIŲ NEREIKĖTŲ NEIGTI 

ZEN. IVINSKIS

„Žib." 22 nr. buvo rašyta apie 
reikalą tiksliau kalbėti apie II. 16 
d. akto genezę. Tai lietė oficija- 
laus VLIKo atstovo paskaitą Schw. 
Gmuende tautos šventės proga. Į 
tai „Mintyje" (nr. 27) atsiliepė p. 
K. Bielinis, nesutikdamas su dau
geliu ten suminėtų dalykų. Skaity
tojams nebus įdomu r jeigu mes vė
sime ginčą dėl atskirų žodžių pras
mės, dėl pavardžių galūnių, kaip 
kas pasirašinėjo ir t. t. Bet ir apie 
tuos šiuo atveju trečios-ketvirtos 
eilės dalykus mielai būtų galima 
rašyti, jeigu laikraščio skiltys ne
būtų reikalingos svarbesniems klau- 
Simams. Padėkime taip pat į šalį 
visokias „jautrias" ar „nejautrias" 
„politinių grupių žirkles". Jeigu 
tai, kuo gerb. oponentas užbaigia 
savo straipsnį, tikrai būtų rūpėję, 
tai iš anos paskaitos būtų reikėję 
suminėti keletą kitų dalykų.

Svarbiausias klausimas yra va
sario 16-tosios priešistorija. Tai 
gali turėti ir platesnės reikšmės. 
Reikia tad sustoti prie 1917. XII. 
11 rezoliucijos. Apie ją „Mintyje" 
pasakyta, kad to nutarimo keturi 
kairieji esą nepasirašę. Dar kartą, 
patikrinęs šiandien prieinamus šal
tinius ir knygas, palaikau jau mi
nėtą teigimą. Tiesa, p. K. Bielinis 
jau sutiko, kad tas ketvertukas 
„pasirašė tik lydraštį, su kuriuo 
nutarimas buvo pasiųstas į Kauną 
Ober Ostui, bet ne patį nutarimą. 
Bet jeigu jie pasirašė lydraštį, tai 
tuo pačiu buvo priversti sutikti ir 
su pačia rezoliucija. Bet iš tikrųjų 
tik keturi parašai yra ir po ta XII. 
11. rezoliucija, kurioje, kaip žino
me, reikėjo, priimti keturias kon
vencijas su vokiečiais. Kadangi tai 
yra pagrindinis ir, gal būt, įdo- 
mesnis mūsų ginčo objektas, tai 
ties juo ir tesustosime. Oponentas 
mano bandymą aiškinti, kodėl Xli. 
11. buvo priimta, laiko „daugiau 
negu klaidingu". Bet tik ano meto 
rėmuose ir anų sąlygų mastu rei
kia vertinti įvykius. Kai 1938—39 
m. „Židinyje" rašytieji straipsniai 
apie II. 16 akto genezę buvo duoti 
paskaityti prof. St. Kairiui, per
šant jį padaryti savo pastabas 
(Kaune), tai jis sakė, jog visa Ta
rybos darbų istorija esanti teisin
gai ir objektyviai išdėstyta. Toje 
studijoje ryšium su XII. 11. rezo
liucijos priėmimu buvo padaryta 
eilė aiškinimų, kurių čia nekarto
sime. Bet norėtume paminėti du 
tada Lietuvos patrijotams svar
biausiu dalyku: a) akyvaizdoje 
brutalių vokiečių militaristų anek

sijos užmarių (keliolikoje brošiū- 
rų-knygų buvo dėstoma, kokiu bū
du germanizuoti bei kolonizuoti 
Lietuvą!!!) reikėjo skubėti išgauti 
Lietuvos nepriklausomybės pripaži
nimą ir b) akyvaizdoje lenkų in- 
trygų ir atsikeliančiai Lietuvai la
bai pavojingų jų žygių pas vokie
čius, reikėjo laimėti Lietuvai pri
pažinimą Vilniaus sostine. Tad 
nepriklausomybė ir Vilniaus sosti
nė buvo du dalykai, dėl kurių 
1917 m. gale visa Liet. Taryba bu
vo priversta eiti į jai pačiai sun
kų kompromisą su vokiečiais. Abe
jojantiems pateiksiu dar porą fak
tų iš dokumentų.

1917. XI. 26 įvairių grupių suda
rytas Liet. Tarybos prezidijumas 
(pirm. A. Smetona, vicepirm. St 
Kairys ir J. Šaulys — gen. sekr.) 
įteikė Berlyne vyr. karo vadovy
bei (per gen. štabo virš-ką gen. 
Ludendorffą) „Pro Memoria“ Joje 
buvo kalbama, kad Lietuva, re
miantis Vilniaus konferencijos nu
tarimais, turės sueiti į artimesnius 
santykius su Vokietija, t. y. „turės 
sudaryti sutartis ir konvencijas". 
„Tuo remiantis pareiškia žemiau 
pasirašiusieji (Smetona, -Kairys, 
Šaulys, [Dr. J. Schaulis]), kurie tų 
nutarimų turi laikytis, jog jie visą 
savo įtaką panaudos, kad Lietuvos 
Taryba, kaip galima greičiau, kon
takte su vokiečiais paruoštų pro
jektus ir pasirašytų sutartis . . ." 
O tai būtų „karinė, muitų ir gele
žinkelių konvencijos ir kiti abie/ų 
kraštų labui reikalingi susitari
mai . . ." XI. 29 tas pats trejetu
kas, raštu dėkodamas kancleriui 
grafui Hertlingui už jo „welthisto- 
risch“ kalbą reichstage, kurioje 
buvo pripažįstama tautoms apsi
sprendimo teisė, prašė jo audien
cijos. XII. 1 d. užs. reik, ministe
rijoje („Auswartiges Amt), aky
vaizdoje tos ministerijos pareigū
no (Nadolny), buvo surašytas ir 
visų trijų pasirašytas protokolas. 
Bet jame buvo pridėta dar ir ket
virta konvencija, būtent pinigų.

Iš delegacijos sąstato matome, 
kad ir kairiosios Tarybos grupės 
tada buvo priverstos sutikti su 
konvencijomis, ir jų atstovai dėjo 
savo parašus lygiai kaip ir visa 
Taryba po XII. 11 d. rezoliucija. 
Visus tuos dokumentus galima 
rasti pranc. ir vok. išleistame Liet 
valstybės atsiradimo dokumen.ų 
rinkin. (surinko L. Tarybos narys 
P. Klimas, 1919 m.) Visa tai gali
ma patikrinti ir suomio Eoerje

Colliander vok. rašytoje knygoje 
apie vok. okirp. Lietuvoje. 1935 m ) 

Kova dėl XII. 11 d. nutaiuno 
buvo sunki su vokiečiais, geresnių 
sąlygų tada nebuvo galima iško
voti. Bet toje kovoje, kaip jau mi
nėta, dalyvavo ir daugiau Taiy- 
bos narių. Kai XII. 5 prasidėjo 
trečioji Tarybos posėdžių sesija, 
tai per trijų dienų posėdžius buvo 
iškelta daugybė samprotavimų, 
abejonių, būkštavimų dėl to Ber
lyno protokolo. Štai iau l-me po
sėdyje J. Vileišis ir kunJ. Stau
gaitis siūlė tepriimti pirmąją rezo
liuciją — apie nepriklausomybės 
paskelbimą, o antrąją (apie kon
vencijas su Vokietija) — atmesti, 
nes „jokių sutarčių su vokiečiais 
ir pasižadėjimų jiems Taryba ne
privalo daryti ir neturi teisės" (J. 
Vileišis, A. Stulginskis). Po ilgų 
diskusijų XII. 6 posėdyje (Tarybos 
protokol. Nr. 17-18) buvo priimtos 
ir konvencijos. Tarybos delegacija 
(A. Smetona, St. Kairys, V Mi
ronas, J. Šaulys, P. Klimas) nuvy
ko į Kauną susitarti su vokiečių 
užs. reikalų ministerijos ir kanc
lerio atstovu. Čia buvo patiekta 
nauja formulė, nes — buvo pa
reikšta — prieš 10 d. Berlyne su
tartas protokolas vyr. vok. karo 
vadovybės esąs laikomas nepriim
tinu. O naujoje formulėje nebe
buvo nei Steig. Seimo, nei sosti
nės Vilniaus, nei sakinio apie Lie
tuvos pripažinimą iš vokiečių pu
sės. Su mažomis pataisomis XII. 
11 d. Taryba tą dokumentą priėmė. 
Taryboje buvo ilgos diskusijos.nuo 
pusiau ketvirtos p- P- iki pusiau 
dvyliktos nakties. Gaila, kad pats 
protokolas yra labąi trumpas - vos 
vienas folio psl.

Gruodžio 11 d. rezoliucijoje 
reikia skirti du dalyku: a. dis
kusijas Ir balsavimą ir b. pasi
rašymą: XII. 10 d. toji rezoliu
cija buvo surinkusi 15-ką balsų. 
A. Stulginskiui susilaikant, kai
rysis sparnas (Narutavičius, St. 
Kairys ir J. Vileišis) balsavo 
prieš. Bet pats „Erklaerung“ XII. 
11 d. Vilniuje yra pasirašytas vi
sų. Gale yra visų 20-ties Tarybos 
narių parašai prieš tokį sakinį 
„Vorgelesen, genehmigt, unter- 
schrieben". Kokia eile kairieji yra 
pasirašę, jau buvo cituota „Zib." 
Nr. 22. Apie iš Pr. Dovydaičio 
atskirai gautą parašą ten irgi 
minėta. Galime tik papildyti, kad 
XII. 14 d. ir Tarybos pasėdyje jis 
pareiškė, kad „prideda savo pa
rašą prie formules, priimtos po
sėdyje gruodžio 11 d. 1917 m.“ 
(Prot. Nr. 28)

Štai faktai, kurių nereikia pa
miršti. Jie nebūtų buvę polemi
niu būdu keliami (nesu mėgėjas 
spaudoje vesti diskusijas), jeigu 
jie nebūtų buvę sužaloti oficija-

ALOYZASBARONAS

ATRAMA
Kas vakarą dangus žvaigždes išbarsto žemėn, 
Ir ilgas laukas mirgančių šviesų palieka akyse. 
Ar tu tiki, kad mes pečiais aukštas padanges remiam, 
Kad mes pasiutusi, nekrintanti ir neužgęstanti dvasia?
Dienų laivai siūbuoja nepagaunamai kalnais ir mariom, 
Ir supa juos nepasibaigiančios kančios ugnis.
Ar tu tiki, kad kalnus mes pereiti galim,
Ir kad marias įsisiūbavusias išbrist?
Lyg dalinius į frontą žūt, metus palydint kraujas kaista 
Ir prislėgti sruvenančias tamsos skaičiuojam minutes.
Ar tu tiki, kad mes privalome pralenkti laiką,
Ir ncfctį didėlėn dienos švieson išnešt7
Kas vakarą skliautus supiausto žvaigždės šviesios,
Ir 'keliasi laukai pavasariais gyventi ir mylėt.
Ar tu tiki, kad mums gimtuos namuos reikės uždegti visos 
Ar tu tiki? Ar nebijai tu netikėt? ... šviesos?

lauš VLIKO atstovo per pačią 
tautos šventę. Kai 1945 m. vasa
rą p. K. Bielinis apie tuos klau
simus Wuerzburgo Nordkasemes 
liet stovykloje savo paskaitose 
visai panašiai kaip -1949. II. 16 
ir dar griežčiau kalbėjo, buvo jis 
tada žinomas privatus veikėjas.

Dar vienas klausimas prie XII. 
11 rezoliucijos istorijos. Mano 
oponentas ne tik vadina „netie
sa“, kad minėtieji keturi pasira
šė tą nutarimą, bet įdomiai pa
sakoja, kaip „kai (vokiečių) spau
dimas nedavė rezultatų, (tai) vie
nas iš karininkų nesusilaikė ir 
metė jų adresu piktą žodį „freche 
Bandė“. Beje, teisingai rašoma, 
kad vokiečiai „kietai reikalavo 
Visų parašų“, nes visus 20 para
šų jie laikė svarbiu dalyku ir 
juos išgavo. O. dėl „freche Ban
dė" p. K. Bieliniui -pacituosiu šal
tinį, kuriuo, tur būt, labiau tu
rės patikėti, negu minėtais doku
mentų rinkiniais.

„Kultūros“ Žurnalo 1938 m. Nr. 
2 prof. St. Kairys rašė įdomius 
atsiminimus „Nepriklausomybės 
akto išvakarėse“. Ten taip, be 
kitko, parašyta: „... Vasario 16- 
os dienos aktas jau hp konvenci
jų ir „amžino" ryšio liko visų 
Tarybos narių vienbalsiai priim
tas ir pasirašytas. Kai apie tai 
sužinota Oboste, vienam vokiečiui 
Tarybos narių adresu išsprukę du 
paniekos ir apmaudo žodžiai — 
freche Bandė. Taip, anų laikų są
lygose tai buvo frech padaryta“ 
(88 psl.) Išvada — II. 16 akto fak
tas neteisingai perkelti į XII. li
tą ją. Tad ištisos dvi p. K. Bie
linio strp. pastraipos ir visa tai, 
kas riebiu šriftu specijaliai pa
braukta, negali būti faktais pat
virtinta.

Be abejo, atskirą temą sudary
tų kalba apie partijų laikyseną 
Didž. Vilniaus Seime ir apie so- 
cijaldemokratų partijos „nepri-

gulmybės" proklamavimą. Tuo 
klausimu jau buvo rašyta „Zib.“ 
1946. V. 1896 metų socialdemo
kratų partijos skelbtoji „nepri- 
gulmybė" ir mūsų 1915—1919 
metų šūkis „nepriklausomybė“ 
yra ne visai tos pačios rūšies są
vokos. Apskritai tuo klausimu so
cialdemokratų veikėjai savo sam
protavimus turėtų suderinti ir su 
tuo, ką, be kitko, Dr. K. Grinius 
sako savo memuaruose (p. 65, 172, 
208, 219, ir tt.). Bet man pakan
ka to, jeigu gerb. opon. pareiš
kia, kad socialdemokratai „Vil
niaus Seime nesipriešino auto
nomijos reikalavimui“. „Bet — 
sako jis — tai nereiškė, kad ta 
grupė (LSD Partija) savo veikloje 
būtų atsisakiusi nuo Lietuvos 
nepriklausomybės reikalavimo..“ 
Tačiau kai 1905. XII. 6. Parčevs- 
kio salėje (Vilniuje) susirinko 
vienų socialdemokratų suvažia
vimas (apie 150 Vilniaus Seimo 
delegatų), tai ir jie tenutarė: 
„... kovoti už tai, kad Lietuvos 
gyventojai galėtų patįs savo rei
kalais rūpinties, tai yra kovoti 
už politišką Lietuvos autonomiją 
(sauvaldybą) su Seimu Vilniu
je ...“ (K. Bielinis: 1905 m. 146 p.)

Aiškinkimės savo praeitį taip, 
kaip iš tikrųjų yra buvę, kaip 
yra įvykę. Tik nesprauskime 
faktų į jokias grupines rubrikas 
ir to neprimeskime kitiems. Ži
noma, tas pats galioja visiems, ir 
jo visi turime siekti.

M. SAULIUS Į JAV
Mūsų įžymusis koncertantas 

violenčelistas M. Saulius šiuo 
metu yra Bremeno pereinamoje 
stovykloje pakely į JAV į Fila
delfijos miestą.

Jam išvykus, iširo neseniai su
sikūręs lietuviškas trio (Vasyliū- 
nas, Saulius ir prof. Ružickis), su 
pasisekimu koncertavęs Bavari
joje

Jurgis Jankus
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Morta sužinojo ir vėl atnešė. Baltų balčiausių didžiulę 
saują, įmerk? ir pastatė prie lovos. Tada man jau buvo 
pasidarę lengviau, žiūrėjau, žiūrėjau į puokštę, ėmiau po 
vieną žiedelį laukan traukti ir pravirkau. Tada Morta pa
žadėjo, kai tiktai pagysiu, nuvesti ir parodyti, kur tokie 
auga, bet kai visiškai pagyjau nebe palazdynių metas 
buvo, o kitais metais jie baltai niekur nebežydėjo.

Tas atsitikimas, beeinant su sula, taip gyvai į galvą atė
jo, kad ėmiau žiūrinėti palazdinių ir gražų lanką apsukau, 
dairydamasis, ar nepamatysiu kur nors kokį vieną baltą. 
Bet niekur nebuvo, tik užėjau didelį plotą vienų liepukų, 
pačių tinkamiausių vyžoms pinti. Žievė dar nebuvo atšu- 
tusi, bet pumpurai jau buvo dideli, ir aš juos skabiau ir 
valgiau, kol burna prisivėlė gleivių ir pasidarė šleikštu. 
Tada pasukau į slėpyklą. Palys buvo irgi atsikėlęs ir iš
lindęs lauk.

— Ar nereikės gulti atgal? — pasakiau.
— Jei reikės, atsigulsiu. Bet kur tu visą mielą rytmetį 

keblinėji?
— Baltų palazdynių ieškojau, — atsakiau.
Man užėjo noras Paliui būti visiškai atviram.
— Ko? — nustebo. — Baltų palazdynių?
— Baltų palazdynių, — patvirtinau.
Ir jis atsiminė. Gražu buvo matyti, kaip į jo veidą atsi

minimas atėjo kartu su šypsniu. Kelis akimirksnius žiūrė
jo į plačias savo rankas ir šypsojosi, o paskum palengva 

pakėlė ir veidą ir akis į’ mane. Akys buvo pilnos smagu
mo.

'— Palazdynių, — pakartojo.
— Baltų, — pridėjau.
—Taigi baltų. Žinai, Jonuli, — nutęsė giliai atsidusda

mas, — nors ir dabar nueičiau ir atvesčiau. Nenorėtų eiti, 
nešte atneščiau. Laiko turite, ieškokite, kokių tik norite. 
Per dienas ieškokite, bet jeigu žinočiau, kad ji to verta.

Paėmė iš manęs sulos, atsigėrė ir indą pasistatė šalia.
— Na, laiko ne perdaugiausia, — atsakiau. — Tuoj Re

pukai atšus, galėsim vyžas pinti. O liepukų užtikau pui
kių.

Bet Palys nesileido iš vėžių išmušamas.
— Vyžas gali pinti ir palazdynių ieškodamas, bet, kol 

žandarai apie kaimą aplėkę ir pas ją pabuvoję truputį 
išmintingesni pasidaro, šiokių tokių nuomonių apie mus 
susigaudo, nenoriu, kad ji ką apie mus žinotų.

— Bet ar aš prašiau,, kad tu čia ją vestum, — pasakiau 
labai lėtai. Mano žodžiuose buvo šešėlis pikto karščio.

— Nepyk. Ar tu žinai, kad du draugai ir dėl geriausios 
mergaitės neturi pyktis. Blaivia galva tau apie ją sunku 
pagalvoti, užtat leisk galvoti man. Jeigu gali, nesirodyk 
jai. Ji parodė ožį, rodyk ir tu. Juokingai atrodo, kad to
kiose sąlygose reikia vienas kitam ožį rodyti, bet nieko 
nepadarysi. Taip jau padaryta. Atsimeni aną Naviko pa
saką, kai du ožiai susitiko ant liepto ir nė vienas iš kelio 
nesitraukia. Lieptas siauras, apačioj gelmė, o jie vienas 
kitą ragais, ir abu į upę. Tokie jau esam, Jonuli, o dabar 
žiūriu, kad mums dar daug reikės pridėti darbo, kol-mūsų 
dvaras pasidarys nematomas.

Palys dirbo mažai. Jis išsinešė kailinius, pasitiesė aikš

telėj prieš saulę, nuskuto bulvių, paskum paėjęs į šalį 
tankiam drebulynėlį atlupo storą velėną su visa grėblia
kočio storumo drebulaite ir padėjo į šoną. Iš šalių įsmeigė 
du dvišakus kuolelius, perdėjo skersinėlį ir dingo. Supratau 
jį gerą virtuvę sugalvojus. Po gero pusvalandžio grįžo su. 
katiliuku vandens, glėbučiu sausų malkų ir tuoj aikštelė 
pakvipo dūmais.-

Aš apvelėnavau griovį, iš toliau atsinešdamas apklojau 
pernykščiais lapais. Iš tolo niekas negalėjo pasakyti, kad 
čia būtų buvusi vakarykščiai judinta žemė, bet iš arti žy
mėjo. Pasakiau Paliui. Jis pažiūrėjo, pažiūrėjo galvą pa
kraipęs.

— Kad tik užeitų lietaus, čia nieko nežymės,' tik patį , 
rūmą reikia dar žiūrėti. Pavalgę imsim abu.

Bulvienė buvo išvirusi. Labai paprasta: tik bulvės ir 
vanduo, bet atsigaivinti maloni. Palys nukaitė puodą, ugnį 
kojom užmindė, kuolelius ir skersinį ant užmindytų ža
rijų sudėjo ir viską užspaudė velėna atgal. Nebuvo jokio 
ženklo, kad prieš valandą čia kūrenta ugnis ir virta val
gyti, tik ore tebebuvo užslopintos ugnies kvapas. Bet ir 
tas greitai pranyko. Pavalgę ėmėmės darbo ir pradėjome 
nuo pat vidurio.

Aš nešiau ir sodinau medelius ir krūmelius, o jis apie 
šaknis kaišė pemykščias žoles, kad neliktų jokių žymių. 
Bet žoles kaišė ne paprastai, bet peiliu išplaudamas iš 
žemės su šaknimis ir su beprasidėjusiais lįsti naujais die
gais.

— Nenusimink, — juokėsi dirbdamas. — Kai būdamas 
piemeniu pasodindavau ropes, niekas nerasdavo, kur paso
dintos. Neras ir čia.

O ropių sodinimas tikrai buvo labai panašus į dabartinį 
jo darbą.
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Septynios Vaičaičio litografijos
HENRIKAS NAGYS

Strumos liga ir tremtiniai
PROF.DR.MED.JJHEŠKAUSKAS

plunksnos technika. Panašiai ir 
kitos keturios iliustracijos taip 
giliai įsišaknijusios į joms skir
tąjį tekstą, kad jų meninės 
sprendimo formulės reikia ieš
koti tiktai laimingame dailinin
ko ir rašytojo bendradarbiavime. 
Tad ir nesinori sutikti su įžan
goje pavartotu išsireiškimu („Šie 
kommen aus flūchtiger und lau- 
nischer Sinnlichkeit, die in ihrer 
spielerischen Verspieltheit die 
Formel fur die Personlichkeit des 
Kūnstlers findet“), nes nei „upi
nis jausmingumas“, nei „žais
mingas pražastingumas“ neat
skleidžia tikrosios šių iliustracijų

ADOLFAS VAIČAITIS, SEPTY
NIOS LITOGRAFIJOS, Freiburg 
i. Br., 1948 metai; tiražas: 100 nume
ruotų egz. Litografijos atspaustos 
dailininko ranka. Įžangą parašė 
Aleksis Rannlt.

Septynios litografijos, septyni 
dailininko, ieškančio savęs, kelia- 
ženkliai. Jos neišeina viešumon 
pasipuošusios sunkiu monografi
jos apdaru — kaip kai kam atro
dytų. paskaičius jos įvedamąjį 
žodį — jos tenori būti paprastu 
gyvybės ženklu, nes kaip gi ki
taip galėtų dailininkas prakal
bėti į mus? Vaičaitis kalba 
plunksna, kaip ir jo brolis rašy
tojas. Tiktai rašytojo plunksna 
išvedžioja raides -ir žodžius, gry
niausius išorės ir vidinio pasau
lio simbolius, o dailininko — pa
vidalus ir veidus: simbolius, ku
rių apdaras primena šią tikrovę, 
bet ir po juo plaka užslėpta kitos, 
amžinosios tikrovės širdis. Ne 
atsitiktinis tasai sutapimas: pen
ki šio leidinio lapai yra pabu
dinti rašytojo plunksna parašytos 
knygos pasaulio. Ir jas jungia 
daugiau nei bendras užrašymo 
įrankis, jas sulydo vienas ir tas 
pats pasakų žemės kraujas. Nie
kaip nedrįsčiau penkių čia patie- 
kiarhų Juliaus Kaupo knygos 
iliustracijų atsieti nuo teksto. 
Ne todėl, kad be teksto jos kokiu 
nors būdu prarastų savo grafinį, 
t. y. formalinį svorį, bet todėl, 
kad jose tokiu būdu nebeįžvel
giama jų gelmė, jų pilnutinė kū
rybinė vertė. Iliustracija juk nė
ra vien vaizdinis atpasakojimas 
užrašytojo žodžiais turinio, bet jo 
nušvietimas nauja ugnim, sutei
kimas jam dar vienos galimybės 
prakalbėti j skaitytoją. Iliustra
cijos uždavinys-atverti pačią gi
liausią ir gaiviausią literatūrinio 
kūrinio arteriją. Rašytoją ir dai
lininką vienoje knygoje sujun
gia ta pati pastanga pasakyti ir 
atvaizduoti nepakartojamu būdu 
jų abiejų išnešiotą kūrybinę tie
są. Jų santykiavimas nėra vie
nas kito palydėjimas ar akla in
terpretacija, bet to paties objekto 
dvejopas nušvietimas visai sava
rankiu išgyvenimu ir individua
lia technika. Vaičaitis daugelyje 
iliustracijų, kurias mes jau ma
tėme Kaupo knygoje, yra pasie
kęs tokios vienumos ir darnos. 
Leidinyje patiekiamos penkios 
tos pačios knygos iliustracijos yra 
neabejotinai geriausieji pavyz
džiai. Dvi likusios litografijos iš 
mūsų netolimos bėglių buities ir 
savo turiniu ir atlikimu yra silp
nesnės. Nesinori sutikti su p. A. 
Rannitu, kad jos atskleidžiančios 
mūsų tremtiniškąjį tapsmą ir 
būseną (Fluchtling-Werden und 
Flūchtling-Sein), nes ši tema, 
panašiai kaip ir mūsų literatū
roje, nei vieno menininko nėra 
esmingai ir kūrybingai ligi šiolei 
atkurta.

Adolfas Vaičaitis savo iliustra
cijose yra aiškiai pradėjęs naują 
savo kūrybinį etapą, ir reikia 
pasakyti labai sėkmingai. Štai 
pasakas užrašantis sniego senis, 
kronikininkas, kaip jį šiam lei
diny dailininkas pavadino, išplėš
tas iš savo literatūrinės aplinkos 
negali būti nei tinkamai supras
tas, nei įvertintas. Jo „abstrak
tumas“, jo „iliuzionistinis“ pobū
dis kaip tiktai išplaukia iš Kau
po jam skiriamos, savotiško pu
siau pasakiško, pusiau tikroviško 
Kauno rotušės palėpėje sėdinčio 
užrašinėtojo vaidmens. Jis sėdi 
tenai vienas tarp debesų ir žmo
nėmis bei saule marguliuojan
čio grindinio, klauso laikrodžio 
takšėjimo ir santakoje ūžiančių 
upių vandens ir rašo, tirpdamas 
ir dūsaudamas, keistuosius žemės, 
dangaus ir pragaro nutikimus. 
Vaičaičiui tasai sniego vyras pa
vyko užfiksuoti savo lengva, per- 
sišviečiančia ir voratinkline

Dali. A. Vaičaitis

kilmės. Vaičaitis rūpestingai ieš
kojo savotiškoms Kaupo litera
tūrinėms pasakoms grafinio ati
tikmens, jis stengėsi eteriniais ir 
neišbaigtais kontūrais išreikšti 
nuolatos tarp tikrovės ir pasakų 
pasaulio klajojančius Kaupo žmo
nes ir tvarinius. Ir ieškodamas 
jiems grafinio rūbo, jis tuo pa
čiu ieškojo (ir turėjo ieškoti) ir 
savojo vidiųio dailininkiškojo ke
lio. Kad tuodvi tendencijos lai
mingai buvo suderintos ir rado 
sėkmingą išraišką litografijose, 
yra kaip tiktai įrodymas, kad 
Vaičaitis savo naująjį stilių turi 
toliau puoselėti ir tobulinti ir 
nebegrįžti į anksčiau bandytą 
realistinę (kartais satyrinę) maž
možiais uždusintą grafiką. Gry
nai techniškai naujasai Vaičaičio 
kelias įdomus tuo, kad jis išdrįso 
persikelti į grynos, žaismingos 
linijos karalystę, kurią šiandien 
atstovauja daugybė prancūzų ir

Savo gimtajam krašte su šia 
liga nors ir susidurdavom, bet ne 
taip jau dažnai. Vakarų Vokieti
joj, o ypač Bavarijoje, ši liga 
yra gana dažna. Ne vienam tad 
kyla klausimas, kaip gali atsi
liepti šio krašto klimatinės ir bio
loginės sąlygos mūsų ateivių sky
dinėms liaukoms. Mūsų moterys, 
matydamos vokietes ir vokiečius 
su padidėjusioms skydinėmis 
liaukomis, bijo, kad ir joms 
neužaugtų. Daugelis dažnai 
žiūri į veidrodį, ar jau nedidėja. 
Nemažai eina pas svetimtaučius 
gydytojus, kurie paslaptingai lei
džia visiems gydytojams žinomas 
ampules, ir moka tiems gydyto
jams nemažus pinigus. Kitos bė
ga į ligonines ir prašo ištirti joms 
girdėtą „Grundumsatz“. Tad pra
vartu nors trumpai apie šią ligą 
pakalbėti.

Struma sutinkama visuose kon
tinentuose. Vienose vietovėse jų 
yra daug, o kitose mažai. Alpės ir 
Alpių papėdės yra žymiausia 
strumų vieta Europoje ir sudaro 
endeminių strumų centrą. Moki
nių tarpe skydinės liaukos padi
dėjimų randama daugiau negu 
naujokų tarpe. Vokiečių tyrimais, 
gyventojų, gyvenančių endeminės 
strumos vietose, skydinė liauka 
būna didesnė ne tik suaugusių, 
bet ir naujagimių. Pa v., Kielio 
mieste ir apylinkėse gimusių 
naujagimių skydinė liauka sve
ria vidutiniškai 1,9 gr., kai tuo 
tarpu Berno ir jo apylinkėse gi
musių naujagimių skydinė liauka- 
sveria 8,2 gr, Karaliaučiaus ir jo 
apylinkių naujagimių skydinė 
liauka sveria apie 3,5 gr., o Muen- 
cheno 6 gr. Rusijoj apie Lenos 
upę strumos vietomis randama 
iki 74% visų gyventojų. Net na
miniai gyvuliai ten turi strumą.

vokiečių dabarties grafikų. Mū
suose tą kelią yra bandę tiktai 
vienas kitas dailininkas (V. Ka
siulis, V. Kulakauskas e. c.) ir tai 
prabėgom. Linijos pasirinkimas 
ir sunkus ir pavojingas. Dailinin
ko ranka turi šiuo atveju skur
džia priemone iš karto pajausti 
ir apvedžioti vaizduojamuosius 
pavidalus, jų masės struktūrą ir 
būdingumus taip, kad žiūrovas 
galėtų visą trūkstamą apipavida
linimą išbaigti sava akimi. Vai
čaitis dar kai kur vieną pagrin
dinę liniją palydi keliomis antri
nėmis — jo ranka jaučiasi dar 
vienur kitur nepakankamai drą-

Zmogaus amžiaus bėgyje sky
dinė liauka keičiasi. Naujagimių 
skydinė liauka būna padidėjusi- 
dėl epitelinių narvelių pabur- 
kimo. Kūdikiui gimus, po mėnesio 
kito skydynė liauka sumažėja, pa- 
burkimo reiškiniai pranyksta. 
Brendimo laikotarpyje skydinė 
liauka vėl padidėja, bet padidė
jimas jau būna kitos rūšies, gau
nasi taip vadinama struma difusa 
parenchymatosa.

Brendimo periodui pasibaigus, 
skydinė liauka gali sustoti didė- 
jusi, gali sumažėti, regresuoti, 
bet gali didėti ir toliau. Stebėji
mai rodo, kad ne visose rasėse 
struma vienodai sutinkama. Žy
dų ir arabų tarpe strumos ma
žiau nei kitose rasėse.

Kyla klausimas, kokia gi stru
mos etiologija, tai yra priežastis. 
Šiuo klausimu yra daug prirašy
ta ir daug teorijų pasiūlyta. Stru
mos priežastimi buvo laikyta kli
matas, saulės spindulių stoka, 
geografinė padėtis, geologinė že
mės struktūra, kai kurių chemi
nių medžiagų stoka bei perteklius 
vandenyje ir t.t. Paskutinioji ir 
viena iš rimčiausių yra jodo sto
kos teorija.

Sekant žmonių judėjimą ir ste
bint strumas, buvo pastebėta, kad 
jei žmonės atkeliauja iš vietovės, 
kur nėra strumos, j tą' vietovę, 
kur yra strumų, tai jų vaikai taip 
pat turi strumas ir atvirkščiai — 
jei atkeliauja iš strumos esančių 
vietovių ten, kur jos nėra, tai ir 
jų vaikai neturi. Ypatingai svar
bu yra nėštumo periodas. Todėl 
profilaktika nėštumo metu yra 
ypatingai svarbu.

Jodo stoka strumai yra paste
bėta empiriškai ir pradėta nau
doti profilaktiškai. Strumos pro
filaktika jodu į Europą yra atė-

siai. Tačiau ilgainiui toji ne drą
sa išnyks ir jis galės vaizduoja
mą medžiagą vienu plunksnos 
čiuožimu užrakinti į tvirtus ir 
raiškius rėmus. Tikėkime, kad 
jam nebereikės tada ir to — kiek 
techniškai dirbtinai atrodančio — 
purkštinio šešėliavimo. Nenaudo
jant daugelio prakilnių žodžių 
apie dailininko kelią aukštyn, no
risi Vaičaičiui palinkėti nepa
likti jo pradėto naujo linijinio ir 
švelniai impresionistinio kelio, 
kurio keli jo leidiny mums paro
dyti keliaženkliai kiekvieno meno 
ir knygos mylėtojo bus maloniai 
ir šiltai sutikti. 

jusi iš Siaurės Amerikos. Wie
land duodavo nėščioms jodo ir 
pastebėjo skydinės liaukos ir 
naujagimiuose sumažėjimą. Pro
filaktikai vartojama jodo tink
tūra, kalio jodidas, jodizuota val
gomoji druska, jodizuotas van
duo ir t.t. Įvedus strumos profi
laktiką jodu, Šveicarijoje abso
liutus ir reliatyvus naujagimių 
skydinės liaukos svoris žymiai 
sumažėjo. Taip pat įgimta nau
jagimių struma žymiai retesnė 
pasidarė. Tų pačių rezultatų 
priėjo Fuchs, tirdamas Allgaeu 
vaikus, kuomet ten buvo įvesta 
profilaktika jodizuota druska. 
Tyrfthai rodo, kad ten, kur jddo 
aplinkumoje (vandeny, augaluose) 
daugiau, ten strumų mažiau, ir 
atbulai. Eksperimentai su gyvu
liais taip pat kalba už jodo teo
riją. Tanabe paėmė žiurkes iš. 
Berlyno ir, nuvežęs į Freiburgą. 
maitino maistu, kuriame buvo 
maža jodo. Visoms žiurkėms sky
dinė liauka padidėjo. Jo tyrimais 
panašiai veikiąs ir kalcium. To
kiu būdu jodo stoka, o iš antros 
pusės kalnų ir aukštumų vandens 
gausios kalcio druskos veikia 
skydinę liauką didinančiai.

Vasarą skydinė liauka bū
na kiek mažesnė, o žiemą di
desnė. Ultrafioletiniai spinduliai 
turi raminančios įtakos, o jų ne
sant, skydinė liauka didėja. Tuo 
būdu galima ir paaiškinti siau
ruose ir šešėlių pilnuose slėniuose 
ir apatiniuose aukštuose strumų 
dažnumą ir retai pasitaikančias 
strumas 1500 metrų aukštumoje. 
Ne tik ultrafioletiniai spindu
liai, bet ir šildomieji turi reikš
mės.

Nagrinėjant strumos problemą, 
įdomius tyrimus ir stebėjimus 
padarė amerikiečiai A. M. Cher- 
ney, T. A. Clawson ir B. Web
ster. Jie pastebėjo, kad triušius 
maitinant kopūstais padidėja jų 
skydinės liaukos, t. y. gaunasi 
struma. Sis pastebėjimas dauge
lio tyrinėtojų eksperimentiškai 
buvo patikrintas ir patvirtintas. 
Pasirodo, kad visi brassica rū
šies augalai, kaip žiediniai ko
pūstai, baltieji ir raudonieji ko
pūstai, virzingai, kaliaropės, bu
rokai, rapsas, garstyčios ir kiti, 
visose savo dalyse t. y. lapuose, 
žieduose, vaisiuose ir šaknyse turi 
strumos augimą žadinančių me
džiagų.

Kyla klausimas, ar, žmonėms- 
valgant daugiau tos rūšies dar
žovių, gali atsirasti struma. Nor
maliai maitinantis, tai yra nega
lima. Bet karo metu vienoj sto
vykloj, kur kaliniai buvo maiti
nami daugiausia burokais ir ka- 
iiaropėmis, buvo pastebėta psichi
kos sutrikimų, panašių kaip kad. 
hypotyreozėj, t. y. esant liaukos 
sumažintai funkcijai. Duodant 
normalų maistą ir vaistų, tie 
reiškiniai greit praeidavo. Kokio
mis cheminėmis medžiagomis 
brassica augalai iššaukia triu
šiams strumą, iki šiol dar ne- 

a aišku.
Kaip jau buvo minėta, strumos 

profilaktikai naudojama jodas. 
Ne visos strumos jodu galima gy
dyti. Jei yra liauka padidėjusi ir 
jos funkcija normali arba net 
silpnesnė, tuomet jodas tinka ir 
naudotinas. Bet jei liauka padi
dėjusi ir funkcija taip pat padi
dinta, tuomet jodo naudoti nega
lima, nes jodas gali privesti prie 
rimtų pasekmių. Jodas reikalin
gas duoti labai mažomis dožėmis. 
Duodama kalium jodatum formo
je arba tr. jodi 1 % po 1-2 lašu 
per savaitę. Yra specialios jod- 
kali tabletės, kurios turi po 50 
gamų (tam tikrų vienetų) jodo; 
duodama po 1 tabl. per dieną. 
Jodą duodant, reikalinga kontro
lė. Prieš imant jodą, būtinai rei
kalinga pasitarti su gydytoju. Be 
gydytojo patarimo jodas imti yra
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Kataliku Pasaulyje Taurios lietuvės pavyzdys Lietuviu dailės

Romoje kovo mėn. 12 d.‘gavo 
šventimus keturi’ lietuviai kunigai: 
Vytautas Bitinas, Petras Giręius, 
Juozapas Grabys ir Antanas Jo
nušas.

Popiežiaus Pijaus XII karūna
vimo metų sukakties proga atlai
kytos iškilmingos Šv. Mišios Sik- 
stinos koplyčioje. Šv. Mišias laikė 
pats Popiežius. Pamaldose daly
vavo kardinolai, vyskupai, diplo
matinis korpusas ir kiti aukšti 
Bažnyčios, ir svetimų valstybių 
pareigūnai. Popiežiaus pageida
vimu šią diehą ambasadose nebu
vo daromi jokie oficialūs, kaip iki 
šiol, priėmimai. Priežastis — skau
di dabartinė kai kurių kraštų baž
nyčios būklė ir persekiojimai.

gų jau yra mirę. Tų pačių pabėgė
lių pranešimu, Vorkutoje esą la
bai daug žmonių atvežtų iš Pabal
tijo ir kitų rusų užimtų kraštų. Jie 
taip pat pranešė, kad nežiūrint 
žiauriausio persekiojimo prieš ka
talikų dvasininkus, tikintieji gau
siai renkasi klausyti šventųjų mi
šių slaptai į miškus ir privačius 
namus.

Šiomis dienomis į Romą atvyko 
Antijokijos patrijarchas kardinolas 
Tappauni. Jis Šventajam Tėvui pa
darė platų pranešimą .apie dabar
tinę katalikų būklę Artimuosiuose 
Rytuose.

Giovanni Papini parašė naują 
veikalą apie. Mykolo Angelo gy
venimą.

Šiandieną, kada mūsų tremties 
gyvenimas sugriautos Vokietijos 
stovyklose diena, iš dienos tampa 
vis sunkesnis, visų lietuvių akys 
krypsta į mūsų užjūrio brolius' 
Amerikos Jungtinėse Valstybėse. 
Jie visais sunkiausiais laikais bu
vo didžiausia mūsų parama ir vil
tis. Ir šiandieną tik jųjų pastango
mis daugumai mūsų tremtinių atsi
vers durys į Amerikos žemyną, 
mūsų Jaikinę tėvynę, iki išauš lais
vės valanda sugrįžti į gimtąją tė
vų žemę. Toje svetingoje Ameri
kos žemėje jau nuo seno gyvena, 
tikrai kilnių lietuviškų širdžių, 
kurios, nuoširdžiai atjausdamos 
mūsų skurdžias tremties dienas, 
visas pastangas deda mūsų buičiai 
pagerinti. ,

Tarp tokių mūsų geradarių, ne

pailstančiai besidarbuojančių lie
tuvių įkurdinimui jų laikinoje tė
vynėje — Amerikoje, yra didžiai 
pagerbtina lietuvė Anelė Zubavi- 
čįenė, gyvenanti Worcester Mass, 
kilusi iš Marijampolės apskrities

šventiesiems metams ruošia
masi sparčiu tempu visuose kraš
tuose. Brazilijos vyskupai išleido 
kolektyvinį ganytojinį laišką, ku
riuo kviečiu tikinčiuosius ruoštis 
Šventiesiems metams malda ir at
gailos dvasia. Iš Belgijos praneša
ma, kad ruošiamos dvi didžiulės 
studentų maldininkų ekskursijos: 
viena vyrų, kita — mergaičių. 
Daugelio kraštų vyriausybės su
tiko duoti lengvatų susisiekimui.

Paminklinė lenta Rebdorfe
A. Zubavičienė

Šventajam Sostui įspėjus taip 
vadinamą krikščioniškąjį progre- 
sistų sąjūdį, magistras Sacri Pala- 
tii, Cordovani O. Pr. (Roma) rašo, 
kad kai kurie katalikai mano, jog 
šiandien katalikybė galėtų keli
auti įvairių vėliavų prieglobstyje, 
reiškia — prisitaikyti prie visokių 
doktrinų. Tai yra klaidinga. Šito 
progresistų sąjūdžio vadai pa
reiškė, kad Sv. Sosto įspėjimų ne
klausysią.'

Šiomis dienomis į Vokietijos Va
karinę zoną atvykę ukrainiečiai 
pabėgėliai davė naujų pasibaisė
tinų žinių apie dabartinę Ukrainos 
bažnyčios būklę. Jie patvirtina 
jau kiek anksčiau iš kitų šaltinių 
gautas žinias, pagal kurias visi 
Ukrainos katalikai dvasiškiai yra 
areštuoti ir deportuoti į Vorkutą 
centriniame Sibire. Čia jie dirba 
priverčiamojo darbo stovyklose. 
Anglių kasyklose sunkiai dirbąs 
unitų metropolitas Josyf Slipyj ir 
jo generaliniai vikarai. Daug kuni?

Nemažas skaičius lietuvių, gel
bėdamiesi nuo raudonojo teroro, 
1944 m. atsidūrę tremtyje, rado 
laikinę prieglaudą tolimos Bava
rijos nuošaliam kampe Eichstaette 
ir jo apylinkėse. Daugumas jų kaip 
darbininkai atsidūrė pas bavarų 
ūkininkus, kiti gavo darbo įvairio
se dirbtuvėse, o Eichstaetto kuni
gų seminarijoj apie 80 klierikų 
lietuvių galėjo to
liau ir savo mokslą 
tęsti. Kai tik buvo 
pasirašytos karo pa
liaubos ir imta or
ganizuoti . benamių 
globa, 1945 m. gegu
žės mėn. įsikūrė 
Rebdorfo stovykla. Į 
ją rinkosi lietuviai, 
latviai, estai, bet 
lietuvių prisirinko 
daugiausia. Kai 1947 
m. vasarą latviai ir 
estai buvo iškelti, 
liko tik vieni lietu
viai. Netrukus jų 
skaičių papildė iš 
Ansbacho atkeltieji 
tautiečiai, ir lietuvių 
susidarė visas tūk
stantis su viršum.

Tačiau emigracijos bangos pa
mažu, bet nuolat plauna ir šią 
stovyklą. Gyventojų skaičius nuo 
lat mažėja. Didesniais ar mažes
niais būreliais Vykstama į JAV. 
Kanadą, Australiją, Venecuelą ... 
Šiuo metu jau nėra nė pilnų sep
tynių šimtų. Jei nebus atkelta kuri 
kita stovykla, Rebdorfo laukia su
nykimas: jis turės likviduotis, kaip

pavojinga. Taip pat neretai atsi
tinka, kad ligoniai „norėdami 
greičiau pagyt“ patys ima nau
doti jodą didesnėmis dozėmis, 
negu jiems skirta,- arba naudoja* 
per ilgai ir tuo sau pakenkia. Pa
kenkimas pasireiškia tuo, kad 
struma su normalia funkcija jodo 
įtakoje pereina į strumą su ty- 
reotsikozės reiškiniais, kurie ne
retai būna labai stipraus laips
nio ir nebeatitaisomi. Todėl jo
das, anot Koch’o, yra dviašmenis 
peilis. Jis gali padėti, bet gali ir 
pakenkti. Iš kitos pusės, jodas ir 
didelėmis dozėmis naudojamas 
tyreotoksikozės operacijai pa
ruošti. Todėl jodas kaip gydymui, 
taip ir strumos profilaktikai nau
dotinas tik gydytojui patarus ir 
gydytojo kontrolėj. Panašiai yra 
ir šu „paslaptingomis adatomis“. 
Jose, pav. Agontan, dažniausia 
yra jodas ir, be atitinkamo atsar
gumo naudojant, gali tik pa
kenkti.

Daugeliu atsitikimų panele^, ir 
ponias išgąsdina veidrodžiai, ir 
jos kreipiasi pas gydytojus su vi
sai normaliomis liaukomis. Mo
terų, ypač brendimo laikotarpy, 
liaukos ir normaliai būna didesnės 
negu vyrų, Su liaukos gydymu, 
tikslu ją sumažinti, nereikia sku
bėti,nes,netiksliai vieną ar kitą.vais- 
tą panaudojus, galima tik pakenkti.

Visą laiką šioje 
stovykloje buvo gy
vas kultūrinis gyve
nimas. Čia tuojau 
susiorganizavo para
pija su penkiais ku
nigais; čia įsisteigė 
pati pirmoji lietuvių 
gimnazija tremtyje,

bAtvpriiic mok-c Paminklinė lenta Rebdorfo (prie EIchstaett-Bay.) baž- per Ketverius m<>KS-nyčioje Arcbitekto A. Kulpavičiaus.projektas.
lo metus išleidusi net / j. Gaidžio nuotr.
130 absolventų; tuo
jau pat pradėjo veikti pradinė mo
kykla ir vaikų darželis, steigėsi 
įvairių amatų ir svetimųjų kalbų 
kursai ir kt. Taip pat buvo suor
ganizuotos platesniu mastu dvi lie
tuvių tautinio meno parodos, 'su
rengta daugybė paskaitų, koncer
tų, spektalių, sporto rungtynių.
Čia įvyko ir lietuvių moterų rašy
tojų literatūros vakaras, čia buvo 
sušauktas Lietuvių Kalbos Draugi
jos suvažiavimas. Stovykloje vei
kia visų tremtyje atsikūrusių są
jungų ir draugijų skyriai, kai ku
rių net ir patys centriniai organai. 
Čia didžiai reikalingą darbą dirba 
ir Istorinės Medžiagos Rinkimo 
Komisija. Apskritai stovykloje vi
sados rasdavo gyvo atgarsio kiek
viena kultūrinė lietuviška pastan
ga, kiekvienas kultūrinis lietuviš
kas sumanymas ir užsimojimas. 
Lygiai skaudžiai čia visados buvo 
jaučiamos naikinamos tėvynės ne
laimės, girdimi žudomų brolių ir 
seserų vaitojimai, jų aimanos, jau
triai pergyvenama tremties neda
lia ir nužmoginimas. Žodžiu, sto
vykla buvo gyvas religinio, tau
tinio, kultūrinio, visuomeninio 
tuviško organizmo narvelis.

e-

jau yra susilikvidavusi neviena ki
ta stovykla.

Bet nepanorėta taip visai jau „be 
likusio ženklo" išnykti. Todėl 
LTB apylinkės komiteto, • ypačiai 
jo pirmininko P. Ličkaus iniciaty
va buvo nuspręsta lietuvių bu
vimą čia atžymėti. Ješkant būdo, 
buvo nuspręsta Rebdorfo bažny
čioj įmūryti tam tikrą paminklinę 
lentą. Jos projektą padarė dipl. 
arch. A. Kulpavičius, o sumanymą 
gyvai parėmė pati bendruomenė. 
Kovo 4 — Lietuvos globėjo šv. Ka
zimiero dieną ši paminklinė lenta 
Rebdorfo bažnyčioje buvo pašven
tinta ir atidaryta. Ji įmūryta baž
nyčios dešiniajame pilioriuje prie 
didžiųjų durų. Jos įrašas lėtyniš- 
kas „Per quinge' annos: (1945— 
1949) in hoc tempi o mille Lituani 
libera civitate bello orbati Deo et 
gratias egerunt pro salute ac tu- 
tela et supplicaverunt ut mundo 
pax redderetur libertas Lituaniae" 
(Per penkerius metus (1945—1949) 
šioje bažnyčioje tūkstantis lietu
vių, kuriems karo buvo išplėšta 
laisva valstybė, dėkojo Dievui už 
globą ir apsaugą ir maldavo grą
žinti pasauliui taiką, o Lietuvai

ir dar prieš pirmąjį pasaulinį karą 
išvykusi į USA. Nežiūrėdama savo 
70—ties metų naštos ir ilgo gyve
nimo svetimoje šalyje, ji ne tik 
kad nepamiršo savo gimtosios kal
bos ir lietuviško rašto, bet yra 
susipratus lietuvė ir nepavargstan
ti tremtinių globėja. Būdama arti
mame ryšyje su Balfo centru ir 
jo katalikiškomis organizacijomis 
Amerikoje, A. Zubavičienė su tik
ra krikščioniška meile yra pasiš- 
ventus vargstančių tremtinių įkur
dinimo akcijos darbui USA.

Jos energingos veiklos dėka 52 
lietuviai Vokietijoje buvo aprū
pinti buto ir darbo garantijomis ir 
išvyksta į Ameriką. Iš to skaičiaus 
21 Erlangeno stovyklos lietuvis 
šiomis dienomis išvyksta į aną 
laisvės šalį. Be emigracinės ir ma- 
terijalinės paramos tremtiniams A. 
Zubavičienė palaiko gyvą kore
spondenciją su dauguma lietuvių 
čia Vokietijoje ir giliai atjaučia 
mūsų materijalinius ir tautinius 
rūpesčius.

A. Zubavičienė dėl savo veiklos 
nusipelno ne tik didžią mūsų trem
tinių padėką, bet kaip tauri lie
tuvė papildo eiles tų mūsų gar
bingų tautos moterų, kovotojų už 
lietuviškumą, kurias yra pagim
džiusi didžioji mūsų Motina Lietu
vos žemė. J- V.

parodos atidarymas
Š. m. kovo 15 d. Freiburge Au- 

gtistiner Museum patalpose ati
daryta Lietuvių Dailės Instituto 
paroda. Parodos tikslas buvo — 
supažindinti Freiburgo vokišką ir 
prancūzišką visuomenę su lietuvių 
individualine daile. Gausus ati
darymo dieną svečių atsilankymas 
įrodė didelį susidomėjimą šia pa
roda. Parodą atidarė p. G. Daty, 
Badeno srities gubernatoriaus pa-~ 
vaduotojas. Savo kalboje jis pa
brėžė lietuvių dailininkų aktyvu
mą ir -tuo pačiu didelį įnašą į po
karinės Europos meninį gyvenimą.

Henrikas Nagys vokiškai paskai
tė įvedamuosius žodžius. Savo žo
dyje jis priminė lietuvių tautos 
kelius, kuriant savo dailę, ir mū
sų meninį vystymąsi, kuris nors ir 
sunkiose sąlygose stengiasi su
kurti savo išraiškų veidą ir įsi
jungti bendran meninin pasaulin.

Po oficialaus atidarymo svečiai 
apžiūrėjo parodą. Joje dalyvauja 
P. Augius, J. Bakis, A. Dargis, P. 
Kaufmanas, V. Valeška, T. Valius, 
L. Vilimas, V. Vizgirda, T. Zikaras. 
Parodoje išstatyta 118 darbų.

Tą pačią dieną Lietuvių Dailės 
Institutas prof. Raulinaičio bute 
suruošė prancūzų, amerikiečių ir 
vokiečių svečiams priėmimą. Priė
mimo metu, kuriame, šalia karinės 
ir civilinės valdžios atstovų, buvo 
visa eilė vokiečių meno kritikų ir 
spaudos atstovų, šiltoje atmosfe
roje buvo pasidalinta rūpimais 
klausimais ir pasikeista nuomonė
mis apie lietuvių liaudies ir indi
vidualų meną; Vokiečių meno 
žmonės pasiūlė ir kituose Vokieti
jos miestuose ruošti panašaus po
būdžio parodas ir tuo būdu pla
čiau supažindinti visuomenę su 
Lietuva ir jos dailininkais.

laisvę). Pabaigoje dar Tletuviški 
žodžiai iš Tautos Himno: .,Lietu
va, Tėvyne mūsų!" Pati lenta pa
daryta iš akmens su iškaltu lietu
višku kryžium viršuje, Gedimino 
stulpais apačioje ir tautinių moty
vų ornamentu aplinkui pakraščiais.

Kartu yra įmūrytas ir tam tikras 
platus aktas vokiečių ir lietuvių 
kalbomis, kuriame įvardyti oficia
lūs esą užimamuose postuose baž
nytiniai bei pasauliniai mūsų ir 
svetimieji asmepys, iškeltos, aik
štėn lietuvių tautos kančios, pri
mintas sunkus tremtinių likimas, 
parodytos jų atsiradimo priežastys 
ir pareikšta padėka visiems, kurie 
ištiesė pagalbos ranką. Šį aktą yra 
pasirašę atsakingieji stovyklos 
pareigūnai, kultūrininkai, organi
zacijų bei draugijų veikėjai ir kt. 
Jis taip pat siunčiamas ir atitinka
moms mūsų bei vokiečių įstaigoms.

St. Papartis

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
„Užuovėja“ — neperi j odinis 

Australijos lietuvių žurnalas Nr. 
1. Leidžia Australijos Lietuvių 
Katalikų Draugija, redaguoja re
dakcinė .kolegija. Viršelis ats
paustas spaustuvėj, o tekstas ro
tatoriumi, 22 puslapių. Pirmaja
me numeryje redakcinė kolegija 
praneša, kad ji deda pastangų 
artimoje ateityje žurnalą spaus
dinti spaustuvėje. Žurnale, be 
straipsnio apie Šv. Kazimierą 
Lietuvos Patroną, yra K. Os
trausko novelė h,Elegija‘v kele-. 
tas eilėraščių, skyrius „Mūsų 
jaunimui“ iš „Mūsų buities“.

„KALIFORNIJOS LIETUVIS“
Lietuvių kultūros žurnalas. 

194 m. Nr. 1—2, didelio formato, 
24 pusi, viršelis dviejų spalvų, 
gausiai iliustruotas, atspausta 
ant kreidinio popieriaus. Redak
torius — leidėjas’ Anthony F. 
Skirius. Red. ir adm. adresas 
9204 S. Broadway, Los Angeles 
3, Cal. Metinė prenumerata Ame
rikoje 2 doleriai. Vokietijoje DM 
1.— paskiras numeris.

Paieškomas Andrius Belkevičlus 
iš Rudaminos parapijos ir Kubiliai 
iš Punsko parapijos. Rašyti šiuo 
adresu: Mr. P. Mickevičiui, 5706 
Springwell, Detroit 10, Mich., USA.

Adelė Žemaitytė — Nausėdienė, 
gyv. 2765 Maybur, Detroit, Mich, 
USA, ieško savo giminių tremty.

iririin Uelna antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadi^ 
pLIUUIIUI nlals. Antradienio Ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — >0 pfg. visų trijų laidų mėnesinė prename* 
rata DM 3.—. užsieniui DM I.— 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 Kildonan, Vlnnlpeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 1 šilingai, o Kanadoj* 
Ir JAV —6 doleriai metams.
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Vėl žybsi konflikto židiniai
Britų kairiųjų savaitraštis 

„New Statesman and Nation“ pe
simistiškai mano, jog „tuoj pa
sieksim tokį tašką, kada nei Ru
sija, nei JAV nė nebeieškos tai
kingo sprendimo“. Kiti laikraš
čiai skaidriau galvoja, bet abie
jose anglosaksų sostinėse veik 
neabejojama, kad sovietai į At
lanto paktą atsakys naujomis 
„karinėmis saugumo priemonė
mis“. Jų laukiama bet kur nuo 
Suomijos per Jugoslaviją ligi 
Irano.

Šveicarų „Die Tat“ praneša, 
jog Vašingtone „visiškai slaptai“ 
vykę pasitarimai tarp valstybės 
departamento ir tenykštės suo
mių pasiuntinybės. Esą. jeigu so
vietai okupuotų Suomiją, ameri
kiečiai tereaguotų diplomatiniu 
būdu; Jungt. Valstybėse tada su
sidarytų egzilinis suomių sąjūdis* 
Taip pat manoma, kad tuo atveju 
švedai mestų savo neutralumą ir 
prisidėtų prie Atlanto pakto.

Su didesniu nerimu stebimi 
įvykiai sovietų satelitų kraštuo
se. „Basler Nachrichten“ praneša 
iš Triesto, jog Molotovas asme
niškai pasiėmęs perorganizuoti 
visą Pietų-Rytų Europos gynimo 
sistemą, taip pat pagreitintas ga
lingos kominformo armijos su
darymas. Bulgarų armija padi
dinta ligi 100.000 vyrų, vengrų 
— nuo 15.000 padidinta ligi 90.000, 
Rumunijoj prie ginklo jau per 20 
naujai apginkluotų divizijų. Skai
čiuojama, kad Čekoslovakijos pa
jėgos jau siekia 250.000 vyrų. 
Ginklų gamyba Vengrijoj, Ru
munijoj ir Bulgarijoj dabar 300 
proc. didesnė nei prieš karą. — 
Vakarinių sąjungininkų žvalgy
bos patvirtina pranešimus, kad 
sovietai Valonoj ir Saseno (Al
banijoj) (rengia povandeninių 
laivų bazes; sovietų aviacijos 
ekspertai prižiūri Albanijos aero
dromų 
sovietų 
viena 
Įdomu, 
laivyno 
savuosius Juodosios jūros uos
tus, bet paliko jį albanų Volonoj.

Pasak „Basler Nachrichten“, 
Londone turima žinių, kad so
vietų akcija prieš Tito Jugosla
viją turinti prasidėti tuoj pai

Beje, „Times“ ir „Observer“ viki, 
kad tai apsiribos partizanų veiks
mais, tačiau šveicarų „Welt- 
woche“ taria, jog „vis dėlto rei
kia skaitytis su atviros militari- 
nės kovos galimumu.“ Laikraštis 
primena, jog 1941 m. jugoslavai, 
pasipriešindami vokiečiams, su
jaukė Hitlerio planus ir suvė
lino žygį į Rusiją. „Būtų keista 
pasaulio istorijos ironija“, rašo 
laikraštis, „jeigu toji pati Jugo
slavija, kuri pasiaukodama an
trajame pasauliniame kare ap
saugojo Rusiją nuo žlugimo, šian
dien Tito pasipriešinimu Krem
liui pradėtų išlaisvinimo akciją, 
kuri sukrėstų visą Rytų Europą 
ir gal net pačios Rusijos sistemą.“

Minėtasis „Die Tat“ iš Vašing
tono praneša, jog tenai jau ke
lios savaitės kalbama, kad atei
nantį pavasarį ir vasarą Iranas 
tapsiąs nauju Berlynu ir kad 
sovietų-amerikiečių interesų su
sikirtimas ten galįs privesti prie 
ginkluoto konflikto. Irano septy- 
nerių metų planą, į kurį JAV in
vestavo 700 milijonų dolerių, so
vietai laiko atvira provokacija, 
ir Irano vyriausybė pranešusi 
Vašingtonui, jog diplomatiniu 
keliu pateiktus sovietų grasini
mus ji turinti pagrindo priimti 
labai rimtai. „Die Tat“ priduria, 
jog JAV gintų Iraną, jeigu so
vietai jį užpultų.

United Press iš Vašingtono 
praneša, jog Atlanto paktą pasi
rašius bus sudaryta „Atlanto Ta
ryba“ ir „Gynimo komitetas“, 
kurio svarbiausias uždavinys bū
siąs parengti planą Reino linijai 
ginti. Britų ir prancūzų kariniai 
ekspertai dėl to plano dar nesu- 
sitarią, ir amerikiečiams teksią 'laisvas rankas, 
tarpininkauti.

Nė vieno dolerio Kinijai
bet kada buvusi karo išvengimo 
priemonė. Vandenbergas prez. Tru- 
mano prašė pakto pasirašymą 
bent dviems mėnesiams nukelti, 
kad tuo būdu būtų galima plačiai 
išdiskutuoti visus su juo susijusius 
klausimus.

Politiniuose JAV 'sluokniuose 
manoma, jog balandžio mėn. įvyk
siančioj JT pilnaties sesijoj Sovie-

Vašingtonas. JAV senato užsie
nių politikos- komisijos pirminio 
kas sen. Tom Connally spaudos 
atstovams pareiškė, jog komisija 
balsuos netik prieš naują sumų 
paskyrimą Kinijai, bet reikalaus ir 
šiems metams paskirtus 58 mil. do
lerių panaudoti kitiems reikalams. 
Kaip jau anksčiau buvo pranešta, 
gn. Ho-Jing-Cin pavyko sudaryti 
naują ministerių kabinetą. Užs. tų Sąjunga prieš Atlanto paktą iš- 
reik, ministerio klausimas kabinę- " “ ’* ~ ’
to sudarymą buvo sutrukdęs.

BBC pranešimu, kovo 21 d. kinų 
tautos susirinkimas svarstė klau
simą kaip išsivaduoti iš kuomin- 
tango (vyriausybės partijos) vald
žios. Debatų metu buvo reikalau- . _ _ ,
j am a, jog generalissimus Ciangkai- sumuš visus amerikiečių „imperia- 
šekas pagaliau visiškai išsijungtų 
iš politikos, kad tuo būdu dabarti
nis prezidentas Li-Cung-Jen gautų

vystys striprią diplomatinę ofenzy
vą. Tą patvirtina ir Gromyko pas
kyrimas sovietų delegacijos pirmi
ninku. Stipriausiai ligšiol prieš At
lanto paktą pasisakė Rumunijos 
komunistų organas „Scantaia", pa
reikšdamas, jog Sovietų Sąjunga

listų“ planus.
Ypač aktyviai pasireiškia ir Da

nijos komunistai.

Vašingtonas. Sovietų kaltini
mai, esą JAV norinčios padaryti 
Iraną savo karo baze yra „visiš
kai klaidingi“, pareiškė' Dean 
Achesonas.

ATLANTO PAKTAS—TAIKOS 
GARANTIJA

Vašingtonas. Burmistrų 
rencijoj Vašingtone sen. 
Vanderbergas pareiškė, jog šiau
rės Atlanto paktas yra didžiausia

PASKUTINĖS NAUJIENOS

konfe-
Arthur

Švedai „trukdo" pabaltieciams grizli namo
(Rašo musų bendradarbis Skandinavijoje K. Rauklaukis)

išplėtimo darbus. Tarp 
pajėgų Albanijoj esanti 
parašiutininkų divizija, 
kad iš italų gauto karo 
sovietai neparsigabeno į

Niekas nesistebėjo švedų užsie
nio reikalų ministerijos atsakymu 
į vasario 28 d. sovietų notą dėl 
Sovietų piliečių „persekiojimo", o 
tokiais piliečiais čia sovietai skai
to visus pabaltiečius. Kovo 14 d. 
sovietai pribuvo su nauja nota. 
Tik šios notos įteikimas buvo tru
putį juokingas. Kovo 15 d. rytiniai 
laikraščiai paskelbė naujosios no
tos tekstą ir priedus, bet užsienio 
reikalų ministerija ankstį rytą dar 
nieko nežinojo apie kokią nors 
sovietų notą. Atsitiko taip: pusė 
šeštos vakare, kada darbas įstai
gose jau pasibaigęs, į ministeriją 
atėjo Sovietų ambasados kurjeriu- 
kas (jaunas berniukas) ir atidavė — prieš kuriuos švedų policija 
dežuruojančiam sargui didelį voką, vartojanti „smurtą" ir „terorą". 
Sargas, neturėdamas teisės atplėš- Dėl esto Parn sovietai savo notoje 
•ti voko, nunešė į archyvaro ftam- mini, kad Langbro beprotnamio gy- 
barį, kur pakietas išgulėjo iki atei- dytojas Sehlstedt pats net du kar- 
nančios dienos, kol atėjęs archy- tu pripažino, kad Pam nėra pami- 
varas atplėšė ir pasiuntė, kur rei- šęs, todėl su juo švedų policija 
kia. Tame voke, pasirodo, ir buvo dar „žiauriau pasielgus". Latvis 
toji sovietų -nota švedams. Amba- Maurans skundėsi draugams so- 
sada čia persistengė, o laikraščiai vietų ambasadoje, kad per tardy- 
triumfuodami paskelbė tekstą, apie mą policininkas jam šaukęs: „Tu 
ką net ir pats užsienių reikaltĮ mi
nisteris, dar gulėdamas lovoje ir 
skaitydamas rytinį laikraštį, kurs 
kiekvieno prenumeranto namus 
aplanko jau 5 v. iš ryto, nieko 
nežinojo.

Notoje nieko naujo, ji savo to-

nebuvo. Dr. Sehlstedi pareiškė, kad 
į ligoninę Parn buvo paimtas pra
šant jo žmonai, nes buvo ją su- 
piaus tęs peiliu ir iki mėlynių su
mušęs, o paskui grasęs -net ją nu
žudyti. Pam, anot gydytojo, pai
mant jį į ligoninę, buvo reikalin
gas priežiūros beprotnamy. Parn 
apžiūrėjo policijos gydytojas ir 
psichiatras ekspertas. Gulėdamas 
ligoninėje, jis pareiškė norą grįžti 
į Estiją. Ligononėje buvo dedamos

nu kiek mandagesnė už pirmąją. 
Sovietai pareiškia, kad jie nesu
tinka su švedų kovo 2 d. atsaky- 
mu į notą, kurioje jie kaltino šve
dų policiją už „smurtą“ ir perse
kiojamą tų sovietų piliečių, kurie 
pareiškė norą grįžti namo. Visi 
švedų vyriausybės faktų aiškini
mai neatitinką tikrenybę. Paskiau 
notoje vėl pakartojama, kad švedų 
policijos „sistematingai daromos 
kliūtys" grįžti piliečiams namo. Iš 
naujo išdėsto sovietai, kaip ne- visos,pastangos jam padėti ir kad 
kalti yra tie trys jų „piliečiai" — 
latvis Maurans ir estai Pam ir 
Suuevali, iš kurių paskutinysis dar 
tebelaikomas suimtas už špionažą

jis kuo greičiausiai galėtų grįžti. 
Be to, gydytojas pareiškė, kad su 
juo buvo elgiamasi, kaip ir su kie- 
vienu švedu toje situacijoje.

Churchillis New Yorke
New Yorkas. Trečiadienio va

kare atvykęs į New Yorką bu
vęs karo meto Didž. Britanijos 
premjeras W. Churchillis pareiš
kė, jog Siaurės Atlanto paktui 
jis pritariąs iš visos širdies. Su 
cigaru dantyse Churchillis atsa
kinėjo į 175 jį pasitikusių žur
nalistų paklausimus.

Paklaustas apie savo kalbą, 
pasakytą Fultone, kurioje jis ra
gino tautas susijungti kovai 
prieš komunizmą, Churchillis 
pareiškė, jog jis nemanąs šian-

, (Atkelta iš 1 psl.)
vo konsulams Europoj labai at
sargiai i b šykščiai duoti vizas į 
Angliją. Iš kai kurių valstybių į 
Angliją išvažiuoti tebus galima 
su paties Londono sutikimu. Tuo 
būdu norima apsisaugoti nuo so
vietų bei jų satelitų agentų, ku
rių jau ir taip knibždą Anglijoj, 
dažnai prisidengusių diplomati
niu imunitetu.

tik meluoji, prakeiktas rusų šu
nie I" Tos frazės, žinoma, sovietai 
neužmiršo, nors ir ne tiesiog pa
čioje notoje, bet priede, o tuos 
priedus sudarė fotokopijos Parn ir 
Maurans laiškų, rašytų amabasa- 
dos sovietų piliečių užtarėjui drau
gui Simsonui, kurį Pam pagal se-

Ir .kriminalinės policijos virši
ninkas, jausdamasis paliestas Mau- 
rano Sovietų ambasadai rašyto 
„laiško“ (laiškas, taip kito ko, 
sprendžiant iš pridėtos fotokopi
jos, buvo be adresato), dementavo 
sovietų notos neteisybes. Pirmiau
sia jis nieko bendro su Maurans 
neturėjo. Apie kažkokį tai Mau
rans arba Kalninš jis nieko negir
dėjęs anksčiau, apie jį sužinojęs 
tik iš sovietų notos, o kito virši
ninko Danielsono ar Davidsono 
visai nėra.

AtėnaL Graikijos ministeris 
pirm. Themistocles Sofoulis pa
reiškė, kad Graikijos vyriausybė 
būtų labai dėkinga vakariečiams, 
jei šie atsiųstų savo dalinių Grai
kijos šiaurinių sienų apsaugai.

Kopenhaga. Danijos žem. rū
muose didele dauguma nubal
suota už prisidėjimą prie Atlanto 
pakto.

Vašingtonas. Gen. Clay įpėdi
niu numatomas 'gen. Wedemeyer, 
kuris šiuo metu yra kariuomenės 
štabo viršininko pavaduotoju. 
Gen. Wedemeyer yra baigęs vo
kiečių karo akademiją ir jis no
rėtų matyti. Vokietiją, kaip stip
rią ir galingą jėgą prieš komu
nizmą.

Vašingtonas. Amerikiečių ato
mo mokslininkas Bradley tvirti
na, kad sovietai ne tik galį tu
rėti atomo paslaptį, bet greičiau
siai jau ir gaminą atominius 
ginklus.

Paryžius. Sausio 24 d. prasidė
jusi garsioji V. Kravčenkos by
la prieš komunistų laikraštį „Les 
Lettres Francaises“ kovo 22 d. 
baigė tyrinėjimo ir apklausinė
jimo darbą. Sprendimas bus 
paskelbtas balandžio 4 d.

Berlynas. Pirmą kartą oro ko
ridoriaus istorijoj sovietų bom
bonešiai Hamburgo oro korido
riuj vykdė bombordavimo pra
timus. Ryšium su tuor vakariniai 
gubernatoriai įteikė sovietams! 
griežtą protestą.

Berlynas. AP pranešimu iš 
Berlyno, trečiadienį gen. Clay 
išskrido į Londoną, kur jis tu
rės pasikalbėjimą su JAV pa
siuntiniu Anglijai L. Douglas 
Vokietijos klausimais.

Prancūzai renkasi departamentu tarybas

dien ką nors iš tos kalbos keisti.
Churchillį uoste sutiko džiaugs 

mingais sveikinimais daugiau 
negu 5000 žmonių minia. Tačiau 
atsirado maža grupelė demon
strantų, kurie šaukė: „Churchil
lis nori karo, mes taikos“.

AP pranešimu, „New York 
‘Daily News“, ryšium su Chur- 
chillio atvykimu rašo, jog di
džiausias jo laimėjimas esąs 
Roosvelto užhipnotizavimas, ku
rio pasėkoj pastarasis visomis jė
gomis traukė JAV į karą. Svei
kindamas Churchillį laikraštis 
rašo, jog šį kartą Churchillis ne
priartins Trumano prie karo, 
kiek pats Trumanas yra jau prie 
jo priartėjęs.

Į Vašingtoną atvyko Berlyno 
vyr. burmistras prof. Reuteris, 
kuris burmistrų konferencijos 
buvo entuziastiškai sutiktas. Sa
vo kalboje jis tarp kitko pareiš
kė, jog Berlyno gyventojai neno
ri būti įjungti į sovietinį rojų.

ną kapitalistinį papratimą ponu 
vadina. Parn savo estiškai rašy
tame laiške prašo, kad ponas Sim- 
sonas „būtų toks malonus ir iš
gelbėtų jį nuo švedų policijos ir 
kitų jėgų, kad jis galėtų sugrįžti 
į Estiją. Maurans laiškas rašytas 
rusiškai, gana ilgas, kame jis 
skundžiasi, kaip žiauriai jis buvo 
persekiojamas tiek Stockholmo, 
tiek kitos policijos. Todėl Sovietų 
Sąjungos ambasada „pakartotinai 
primena, kad švedų vadovybė 
griebtųsi sovietų vasario 28 d. no
toje suminėtų priemonių, būtent, 
kad ji tuoj sustabdytų persekio
jimus prieš į Sovietų Sąjungą no
rinčius grįžti sovietų piliečius ir 
kad paleistų neleistinai suimtą So
vietų Sąjungos pilietį E. Suurva- 
li“.

Kadangi sovietai savo notoje 
minėjo ir Langbro ligoninės gydy
toją Sehlstedtą, o Maurans savo 
laiške lyg ir nurodė kriminalinės 
policijos viršininką Danielsoną, 
tai šie abu vyrai, laikraštininkų 
paklausti, turėjo sovietų patiektus 
argumentus „patvirtinti". Bet taip

Paryžius. Kovo 20 d. Prancūzijoj 
vyko seniau turėtų įvykti departa
mentų tarybų rinkimai. Galutiniai 
daviniai bus žinomi tik ateinantį 
sekmadienį, tačiau ir dabartinė pa
dėtis jau šį tą pasako. Šiuo metu 
padėtis tarp vyriausybėje dalyvau
jančių partijų koalicijos ir kraštu
tinių opozicinių partijų'— komu
nistų ir degaulistų — yra maždaug 
tokia kaip ir anksčiau. Šiuose bal, 
savimuose renkami nauji 1059 at
stovai. 712 atstovų jau išrinkta. 
Jie pasiskirstė šiaip: de Gaule są
jūdis — 171, antroj vietoj stipri
ausia vyriausybėj partija — radi- 
kalsqcialistai — 155,0 komunistai 
ligi šiol tik 16.

Prancūzijos departamentų rinki
muose yra taisyklė, jog apskrityje 
kiekviena partija išstato po vieną 
kandidatą. Išrinktu laikomas tas, 
kuris gauna absoliučią balsų dau
gumą. Jei taip nėra, balsavimas 
kitą sekmadienį turi būti pakarto
tas, ir tuomet išrinktu laikomas 
tas,, kuris gavo paprastą balsų 
daugumą. Apie galutinius rezulta
tus todėl ir sunku ką nors pasa

kyti, nes manoma, jog daugiau 
negu pusėje apskričių teksią per- 
balsuoti.

Apskritai balsavimai praėjo ra
miai. Komunistai rinkimų kom
panijoj skelbė, jog balsavimas 
reiškia tautos apsisprendimą už ar 
prieš Atlanto paktą ir už ar prieš 
užsienių politiką. De Gaulle ra
gino tautą šiuose rinkimuose pa
rodyti, jog vyriausybės partijos jau 
nustojo pasitikėjimo ir reikalin
gi nauji parlamento rinkimai. Visa 
laisvoji spauda kartų su vidaus 
reikalų 'ministerija pastebi tris 
dalykus: 1. nuo balsavimo susilai
kiusių skaičius yra nepaprastai di
delis; 2. daugumoj apskričių balsa
vimai turės būti pakartoti ir 3. re
zultatai nedaug skiriasi nuo 1947 
m. rinkimų. Ypatingai išryškėjo, 
anot „La Figaro", vienas dalykas: 
tauta nepritarė nei komunistų pro- 
pogandai prieš Atlanto paktą, nei 
degaulistų — prieš parlamentą. Ir 
apskritai nei. komunistai, nei de- 
gaulistai lig šiol nepasiekė to, ko 
tikėjosi. . *
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