
IF-61

The Lithuanian 3 Times Weekly
. THE LIGHTS

PabUahed undet EUCOM Civil Attain 
Division Aalorization Numlej UNDP Z0» 
Responsible Publisher: K. MICKEVlClUS
Responsible Printer: Haas & Cle.. Augsburg

Circulation ■ 4000
Leidėjas — K. MICKEVlClUS. Redaktoriai: 

,A. GRAŽIŪNAg ir V. ROCEVlClUS
Meninę pusę tvarko daiL V. RATAS 

Redakcija ir administracija: (13b) Augsburg- 
Hochleld. Baltic DP Catęp.

Kin. task. Bayerische Vereinsbank. Filiale 
Augsburg. Nr. 23073

‘ Atskiro Nr. kaina {JO Pfg.

35 (230) AUGSBURGAS, šeštadienis, 1949 m. balandžio 2d. V METAI

Aštri Švedijos užsienio politikos kritika
-------------------------------------------------- (Rašo mūsų bendradarbis Skandi navoje M. Rauklaukis)

SOVIETAI SAVO TIKSLO 
NEPASIEKE

New Yorkas. John Gunther iliu
struotame savaitiniame žurnale 
„Look" rašo, jog Sovietų Sąjunga 
kovą dėl Berlyno pralaimės, tačiau 
jis tuoj pat klausia, ar Amerika 
pasiruošusi ją laimėti. Sovietai sa
vo tikslo — Vokietijos subolševi- 
kinimo — nepasiekė, nes jų poli
tikos kursas buvo netikęs. Iš to 
turi pasimokyti amerikiečiai ir 
vesti tvirtą ir aiškią politiką. „Jei 
JAV norės sukurti stiprią Vokie
tiją, tuo nepatenkinti bus kiti Euro
pos kraštai, jei bus neduodama jai 
atsigauti ir sustiprėti, jai grės ko
munizmo pavojus ir chaosas. Pir
moji versija yra atstovaujama kai 
kurių JAV karininkų, antroji-ci- 
vilių."

fesorius pabrėžė, yra ft plačiausiai 
— — e _ e skaitoma. Kalbėtojui atrodė, kad*

I Lietuva plusta mongolai reiškiasi, negu Norvegijoje ^r Da- 
‘ ‘ nijoje. Socialdemokratų partijoje

Švedų dienraštis „Svenska Mor- tasis lietuvis deportuojamas, mon- dalis intelektualų esą pusiau ko- 
genbladet" (liberalų tikinčiųjų, golai į jų vietą“. munistai. Visa švedų tauta, išsky-
skaitomas *net Svedų*bažnyčios ofi- Laikraščio korespondento žinio- rus komunistus, yra vakarietiškos 
ciozu) kovo 28 d. įsidėjo savo Lon- mis, sovietai pradėjo naujas depor- orientacijos ir todėl reiktų abejoti,
dono korespondento žinutę, kur tadjas Pabaltijo valstybėse, • dau- ar jiz leistų karui kilus svetimai
pirmame puslapy didelėm antraš- giausia Lietuvoje. Apskaičiuojama, kariuomenei keltis per Švediją,
tinėm raidėm rašoma: „Kas ketvir- kad ketvirtadalis gyventojų jau iš- Pabaigoje savo paskaitos prof.
_____ _______________________ vežta. Į deportuotų vietą atvyksta Tingstenas pareiškė viltį, kad atei-

asmenys iš vidurio Rusijos ir apsi- tyje bus daugiau laisvų ir viešų 
AR SOKOLOVSKIO ĮPĖDINIS EIS gyvena išvežtųjų vietoje. ’ diskusijų tarp Skandinavijos kraš-

SAVO PIRMTAKO KELIAIS? Rusai taip pat 'yra atgabenę di- tų. Nuošaliau stovinčiam, anot pro- 
Londonas. Kaip jau praėjusiam delį skaičių mongolų darbininkų į fesoriaus, atrodo, kad tarp Skan- 

numery buvom trumpai paminėję, Lietuvą ir Latviją, kur jie dirba, dinavijos tautų yra didelis nesuta- 
Maskvos radijo kovo 30 d. prane- prie karinių įrengimų Baltijos pa- rimas, tikrumoje gi susiklausymas 
Šimu, Sokolovskis iš Vokietijos jūryje ir prie susisiekimo kelių ten. yra labai geras, ir tik paprasti 
okupacinių pajėgų vado ir zonos Anot korespondento, atrodo, kad susierzinimo momentai yra išpu- 
gubernatoriaus vietos atšauktas ir rusai taip pat nori vidury Lietuvos čiami. Savo paskaitą -profesorius 
paskirtas kariuomenės ministerio įkurti naują žydų centrą, tai būtų baigė cituodamas Johan Sverdru- 
pavaduotoju, o į jo vietą paskirtas savos rūšies „vakarietiškas Biro- pą, kad tik tesanti viena teisė, per- 
gen. V. J. Cuikovas. Iki šiol gen. bidžanas". Žydai iš visų Rusijos gyvenanti visus laikus ir visas 
Cuikovas ėjo Thueringijos karinio dalių suvežti į Lietuvą. institucijas, tai tautos teisė teisy-
administratoriaus pareigas. R IS bei. •

UP iš Berlyno sąjungininkų 
sluoksnių esanti patyrusi, kad ka
rinio gubernatoriaus pakeitimas 
įnešęs tam tikro padėties atslūgi
mo bei sušvelnėjimo Berlyno klau
sime, kalbama net apie blokados 
atšaukimą. Tų pačių sluoksnių nuo
mone, esą net galima laukti šalto
jo karo „paliaubų".

AP žinių agentūra esanti prie
šingos nuomonės. Anot AP, sovie
tai ir toliau neatšauksią Berlyno 
blokados ir visu smarkumu vesią 
toliau savo agresyvią politiką 
prieš Vakarus.

Spėjama, kad būsiąs pakeistas 
taip pat ir Berlyno komendantas 
gen.-mjr. Kotikovas. Į jo vietą kan
didatu esąs numatomas ju pava
duotojas pik. Jelizarovas, kuris yra 
žinomas kaip didelis Vakarų prie
šas. •

New Yorkas. Kovo 30 d. j New 
Yorko uostą „Queen Mary” laivų 
atvyko Anglijos, Belgijos, Olandi
jos ir Luksemburgo užs. reik, mini
sterial ir A. Gromyko, kuris vado
vaus sovietų delegacijai JT sesijoj.

Stockholm© u-to profesorius, bu
vęs socialdemokratas ir vienas iš 
jų ideologų, dabartinis liberalų 
dienraščio „Dagens Nyheter" vy
riausias redaktorius, žinomas savo 
aštria plunksna prieš komunistus ir 
socialdemokratus, Herbertas Tings- 
tenas savo paskaitoje' Osloje nepa
gailėjo švedų vyriausybei aštrios 
kritikos. „Aš gerai suprantu tuos 
švedus, kurie nenorėjo, kad Šve
dija prisidėtų prie Atlanto pakto", 
— kalbėjo profesorius, — „nes jie 
mano, kad tokio prisijungimo re
zultate rusai okupuotų Suomiją. Bet 
sovietai gerai žinę, kad švedų neu
tralumo linija nebus tokia, kuri 
eventualiame ateities kare tam ti
kroje situacijoje priešintųsi Vaka
rams. Jeigu sovietai tą žino, tai 
kam jiems daryti tokią akciją? 
Kariškai žiūrint, Norvegijos prisi

Lietuviai Amerikoje. Waterbury,. Conn, lietuviai dideli tremtinių šelpėjai 
bei mūsų bylos gynėjai. Pirmoje-eilėje iš kairės i dešinę: S. Geonaitis, 
John Tariela, Mrs. M. Colney ir Dr. M. Colney (visai dešinėje), antroje 
eilėje — Dr. J. Motiejūnas, Mrs. U. Danauskas, Mrs. A. Kuslls, Mrs. A. 
Romonas. Mrs. N. Strickulis, Mrs. W. Pabilonis, sėdi — Mrs. A. Kišonls, 
paskutinėj eilėj — A. Kuslis. Mrs. U. Morkys, prie lango — Mlss H. Stul
ginskis, L. Bajorinas ir A. Kišon'.s.

jungimas prie pakto labiau gali 
iššaukti rusų akciją Suomijos atžvil
giu, negu kad Švedijos prisidėji
mas". *

Savo paskaitoje profesorius di
džia dalimi aštriai kritikavo oficia
lią švedų užsienio politiką ’ir ap
gailestavo, kad Švedijos parlamen
te buvo labai sunku prieiti prie 
realių diskusijų užsienio politikos 
problemomis. Anot prof. Tingsteno, 
didžioji zparlamento debatų dalis 
buyo tik neesminis plepėjimas, ku
riame debatininkai migla aptraukė 
tai, ką jie manė.
Tarp kitko profesorius pareiškė, 
kad socialdemokratų spauda Šve
dijoje yra vyriausybės diriguoja
ma, kiek geriau dešiniųjų (konser
vatorių) spaudoje, bet tikrai laisvo 
minčių pasidalinimo reikia ieškoti 
liberalų spaudoje, kuri, kaip pro

Misijonierių bažnyčia Vilniuje "Augustino nuptr.

Jugoslavija nebijo
Londonas. Britų žemųjų rūmų 

darbiečių atsovas Noel-Baker, grį
žęs iš Jugoslavijos, pareiškė, jog 
Kominformo kampanija prieš mar
šalą Tito jugoslavų tautoje neturi 
didelio pritarimo. Lankydamasis 
Bielgrada, Baker turėjo pasikalbė
jimą su vadovaujančiais jugosla
vų komunistais ir žymesniais už
sienių stebėtojais. Jo nuomone.- 
gandai apie Kominformo kraštų 
invaziją į Jugoslaviją yra nepa
remti. Sovietų Sąjunga ir Komin- 
formas, prieš vykdydami atvirą 
invaziją, pirmiau išnaudos visas 
kitas priemones. Apskritai jugo
slavų politikai į ateitį žiūrį gan 
optimistiškai.

Jugoslavijos ūkinė padėtis, lygi
nant su pereitais metais, atrodo 
pagerėjusi. Kominformo ūkinė blo
kada penkmečiui sudaro tik mažų 
trukdymų. Baker nuomone, Tito 
bandys sueiti į glaudesnius ūki
nius santykius su Vakarais. Tačiau 
politinio suartėjimo nelauktina, 
nes šiaip ar taip Tito vis tiek yra 
komunistas. Prieštaraujančiai visų 
kitų pareiškimams skamba Baker 
teigimas, jog nė vienoj Jugoslavi
jos daly nematyti sukilėlių veiki
mo ar didesnio prieš Tito judėji
mo ženklų. Apie bet kokius suki
lėlius bei sukilimus sklindančias 
žinias dementavo taip pat ir ofi
ciali Jugoslavijos žinių agentūra 
Tanjug.

Įdomią žinią patiekia Londono 
dienraštis „Daily Mail". Jis rašo,

jog jų Korinto korespondentas tu
rėjo pasikalbėjimą su Graikijos 
užs. reik. min. K. Tsaldariu, kuris 
pasikalbėjimo metu pareiškęs, jog 
Graikijos karalius Petras dar šių 
metų būvy gali pasidaryti Tito są
jungininku.

Tsaldario nuomone, kominformui 
nepasisekus laimėti Graikijoj, jo 
veikla gali būtį nukreipta prieš 
Tito. Sovietų Sąjunga visą laiką 
ieškojo būdų prieiti prie Vidurže
mio jūros. Per Graikiją kelias jai 
tapo uždarytas. Liko vienintelė 
galimybė-sužlugdyti Tito ir įkurti 
Kominformui ištikimą autonominę 
Makedoniją.

JUNGIA KARINES PAJĖGAS

Londonas. AP iš gerai informuo
tų šaltinių praneša, jog Didžioji 
Britanija, Prancūzija, Olandija ir 
Belgija birželio mėn. planuoja su
ruošti bendrus karo laivyno ma
nevrus. Tai būtų pirmas žingsnis 
į praktišką Atlanto pakto valsty
bių karinių pajėgų sujungimą. Kaip 
įvadas į manevrus Greenwicho ka
rališkojoj jūrų, akademijoj įvyks 
kursai, kuriuose dalyvaus Anglijos 
ir Commonwealth© flotilijų štabų 
karininkai, o taip pat, spėjama, ir 
amerikiečių stebėtojai. Ypatingas 
dėmesys kursuose bus kreipiamas 
į povandeninių laivų ir karo avia
cijos puolimus. Spėjama, jog ma
nevrams vadovaus kuris nors 
anglų admirolų.
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Lietuviai menininkai D. B. Lietuviu S-gos tarnyboje
li. Pas Škotijos lietuvius

Iš Northampton© iki Glasgo
wo tenka važiuoti beveik 9 va
landas. Iš pernykščių gastrolių 
pažįstamoje Rugby stotyje įli- 
pame į „Karališkąjį Skotą“; yra ilgai užsitęsė; po koncerto „par- 
tai ekspresas, jungiantis Londo- ’ ’ " '
ną su vakarine Škotija; nuo Lon
dono iki Glasgowo jis stoja tik 
3 kartus. Važiuojamoji linija ne
liečia kažkodėl pakeliui esančių 
didmiesčių -r- Birmingham©, 
Sheffield©, Leeds ir kit. Tačiau 
vad. -Midland© pramonės srityje 
mes, nestodami, pralekiame išti
sas.. virtines miestelių, vienodų 
darbininkų namelių eilių bei di
džiulių fabrikų. Su tuo keistai 
kontrastuoja didžiuliai plotai, 
kur ilgais tarpais akis nei gyve
namo namo nemato — vien lau
kai, krūmai ir pievos. Du kartus 
sužiba iš kairės pusės jūra: vad. 
Airijos jūros pakraštis; trejetą 
valandų prieš Glasgową, pasku
tinį'kartą sustoję Carlisle mies
te, įvažiuojame į Škotiją ir ne
trūkus pasineriame į t didokus, 
niūrius, kaip tai įprasta britų sa- susižavėjęs koncertu, 
loję, beveik nuogus kalnus. Jau 
sutemus, smarkiai lyjant, ekspre
sas sustoja didžiulėje, aprūkusio
je Glasgowo Central Station sto
tyje. Čia mūsų jau laukia pats 
Škotijos lietuvių vadovas — kun.
J. Gutauskas.

Kitą rytą, po nakvynės milži
niškame ir ištaigingame St. 
Enoch viešbutyje, žvalgomės po 
jau iš pernai pažįstamą miesto 
vaizdą. Patys anglai nemėgsta 
Glasgowo, laiko jį negražiu ir 
neįdomiu. Teisybė, jame mažai 
ryškių pastatų ar gražiai sutvar
kytų aikščių; jų iš viso teko ma
tyti tik vieną, kurioje be kitko 
ant aukštos kolonos tūno žino
mojo anglų rašytojo Walter Scot- 
to stovyla. IVįums tačiau Glasgo- 
was kažkodėl lyg artimas, įpras
tas. Kodėl taip yra, išsyškėjo 
kažkodėl tik dabar, per antrą at- • 
silankymą: mat, jis yra labiau 
panašus į kontinento miestus, 
pririiena Berlyną, Karaliaučių o 
kai kur net Varšuvą ar Rygą. 
Clyde upės pakraštys, pav., pri
mena Dauguvos uostą. Glasgowe, 
kaip ir kai kuriuose kituose bri
tų šiaurės miestuose, gyvenamie
ji namai sutvarkyti pagal hori- 
zonatalinius „butus“, kaip kon
tinente, o ne pagal statmenas iš
pjovas per 3—4 aukštus — „na
mus“, kaip tai įprasta Anglijoje.

Šį kartą Glasgowe tenka būti 
kiek trumpiau, negu pernai. Se
kančią dieną — koncertas Bells
hill lietuvių kolonijoje prie Glas
gowo. Jis yra labiau uždaro po
būdžio ir praeina šeimyniškoje 
atmosferoje; po koncerto — pa
rapijos patalpose jauki vakarienė 
su vietos lietuviais. Rytoj Pelenų 
dieną, visi menininkai yra Glas
gowo parapijos svečiais. Bendra 
arbatėlė, tikriau sakant gausi žu
vies patiekalų vakarienė, praeina 
rimtai ir jaukiai, kun. Gutauskui 
pirmininkaujant. Vietinių lietu
vių choras, susėdęs prie stalų, 
kultūringu sąskambiu traukia 
lietuvių dainas. Mus ypač nuste
bina graži lietuvių kalbos tartis: 
kažkas tikrai neįprasto, turint 
reikalo su čia gimusių lietuvių 
jaunąja karta. Yra tai energin
gos chorvedės ir vargonininkės 
p-les Serafinaitės nuopelnas; ji 
baigusi čionykštės muzikos mo
kyklos dainavimo klasę ir, nors 
čia gimusi, lietuviškai kalba be 
akcento. Chorisčių tarpe — jau
na škote; ji draugauja su lietu
viais ir aiškia tartimi traukia lie
tuviškas dainas!

Panašios arbatėlės Glasgowo 
parapijoje ruošiamos reguliariai; 
jos daug prisideda prie lietuviš
kos dvasios ir kalbos išlaikymo. 
Prie „didžiojo“ koncerto Glasgo
we vietinių lietuvių ruošiamasi 
itin nuodugniai. Su dideliais sun
kumais pavyko laiku gauti gra
žų, 900 vietų teatrą; afišos jau j

seniai garsina koncertą po visą 
miestą. Publikos susirinko apie 
tris ketvirtadalius salės; koncer
tas ėjo su išskirtiniu pasisekimu; 
dėl pakartotinių „bisų“ programa

pažadėjęs pats suruošti mūsų so
listams gastroles Airijoje; šis pa
žadas, tačiau, pažadu ir liko. Pro
gramai pasibaigus trumpas pra
kalbas pasakė konsulas ir kun. 
Gutauskas, o po koncerto, p. 
konsului pirmininkaujant, meni
ninkams buvo suruošta vakarie
nė, kur, be kon3$|cfir ponios, da
lyvavo vietiniai %iiętųyi,ų. vadovai: 
kun. Gutauskas ir p4ė, Serafinai- 
tė; be to — vietinis katalikų ka
nauninkas bei trys airiai kuni-

keriams“ buvo daug darbo, pasi
rašant autografus. Atsilankė ne
mažai geros škotų publikos. Įdo
mu, kad iš Edinburgho specialiai 
į koncertą atvyko p-lė Crawford, 
gerai žinoma Klaipėdos (vėliau 
Šiaulių) Prekybos Instituto anglų 
kalbos lektorė, išgyvenusi Lietu- _ gai — kun. Gutausko kolegos, 
voje apie 20 metų ir išmokiusi 
angliškai daugelį mūsų ekono
mistų. Ji ir dabar negali užmirš
ti Lietuvos ir neblogai kalba lie
tuviškai. Dėl koncerto techniško 
paruošimo ypač daug teko pasi
darbuoti p-lei Serafinaitei; ofi- 
ciališką globą koncertui suteikė 
Lietuvos garbės konsulas — tur
tingas notaras ir advokatas p. 
Mac Gregor, kuris dar nėra nu
traukęs savo ryšių su lietuviais. 
Jis ir šį kartą parodė savo susi
domėjimo menininkais; pernai 

buvo

Škotijos lietuvių kolonija su
daro lyg salą svetimoje 
Senoji karta dar tvirtai 
savo kalbos ir papročių, 
sios kartos palaipsnišką 
timą sunku sustabdyti, nors vi
sas jaunimas dar supranta, ' © 
daugelis ir gerai kalba lietuviš
kai. Škotijos lietuvių vadovai — 
kun. J. Gutauskas (atvykęs iš 
Lietuvos 1935 m. ir jau čia akli
matizavęsis), p-lė Serafinaitė (gi
musi Glasgowe) ir keletas kitų 
sąmoningų lietuviškų šeimų — 

turi prieš save atsakingą uždavi-

jūroje.
laikosi <
Jauno-
nutau-

„Aidų“ leidėjas — red. Jonas Sakeviėias ir nuolatinis „Žiburių“ bendra
darbis Antanas Pauliukonis prieš išnykdami i JAV.
J. Sakevičius, išleidęs 21 „Aidų“ numeri sunkiose tremties sąlygose. Įnešė 
didelį (našą j lietuviškos kultūros lobyną. Be savo tiesioginio žurnalo lei
dimo darbo, J. Sakevičius artimai be ndradarbiavo su „Žiburiais“. 
Žurnalistas Antanas Pauliukonis nuo pat „Žiburių“ pasirodymo paremdavo 
savo stilingais ir aktualiais stralpsn a is. *■
slinki sėkmingai įsijungti | Amerikos „Žiburiai“ abiems mieliems bičiuliam 
lietuvių kultūros barą ir nepamiršti „Žiburių“.

nį: saugoti šią lietuvybės salą, 
kad jos neužlietų ištautimo ban
gos. Tvirčiausią lietuvybės ram
stį sudaro Bellshill ir Glasgow R. 
Kat. parapijos, abi vadovaujamos 
kun. Gutausko; apie parapijas 
koncentruojasi visos lietuvių or- 
organizacijos ir visas kultūrinis 
veikimas; Bellshill’e, haip žino
ma, išeina Škotijos lietuvių lai
kraštukas — „Išeivių draugas *. 
Visa Škotijos lietuvių organizai- 
ja įėjo, žinoma, kaip savistovus, 
gerai organizuotas skyrius ir į 
D.B.L. Sąjungą*. Iš pasikalbėji
mų su vietiniais,veikėjais gavosi 
ispūdis, kad būtų labai reika
lingas dalykas — kokia-nors sek
madienio mokyklėlė vaikams, 
kur jie galėtų pasimokyti gim-r 
tosios kalbos. Deja, tokios mo
kyklos nesama; buvo šiokių to
kių bandymų, bet jie neatsi
laikė. Įdomu, kad iki rusų inva
zijos mūsų Dr. Užsienio Lietu
viams Remti irgi nesuspėjo su
organizuoti čia mokyklos; šis 
dalykas dar vis buvo projektu ir 
organizacijos stadijoje. Per 22 
metus Nepriklausomybės tikrai 
buvo, laiko tuo pasirūpinti.

Prieš šį paskutinį karą vie
nam vietiniam lietuviui, moky
tojaujančiam anglų pradžios mo
kykloje, buvo, po ilgų ir patva
rių pastangų, pavykę gauti sa
vo mokykloje net apmokamų lie
tuvių kalbos pamokų (jo moki
niai beveik visi buvo iš Bellshill 
lietuvių emigrantų). Tačiau per 
karą šis dalykas nutrūko ir jau 
daugiau nebeatsinaujino.

Lietuviškų „EVW“ srovė šiek 
tiek pagyvino Škotijos lietuvių 
dvasią. Tačiau, gaila, kad kaip 
tik į Glasgowo apylinkes jų pa
kliuvo ne taip jau daug.

Atlikus atsakingąjį Glasgowo 
koncertą, mūsų laukia sunki die
na: išvykus 6 vai. ryto, per 4 va
landas kelionės per Škotijos kal
nus pasiekti romantiškąjį Fort 
William, ir tą pačią dieną ten 
koncertuoti. Grįžtant, tenka dar 
kartą pasinaudoti malonių tau
tiečiu vaišingumu: kadangi sek
madienį iš Fort Williamo trau
kiniai visai nevaikščioja, tai 
vykstant atgalį Angliją, į tolimą 
Coventry — dar vieną naktį teks 
praleisti Glasgowe.

VL. JAKUBĖNAS
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ĮŽYMUS LIETUVOS

KAIP TAU PATINKA TAVO DARBAS?
ANTRAS LAIŠKAS IŠVYKŲ ŠIO JO BESIRENGIANTIEMS IŠVYKTI

Kai iki 
tas, kaip 
kraštas ir 
naujo klausimo: 
darbą? Kaip jis tau patinka? — 
„How do you like your job?“ 
Atsakymas gali būti tiktai vie
nas: „Labai gerai, well!“ Tu ne- 
.gali nemėgti to darbo, kurį ga
vai, nors jis būtų pigus ir pras
tas. Bet kurios įmonės savinin
kas yra tvirtai įsitikinęs, kad jo 
biznis yra labai geras. Jis turi 
būti optimistas ir geros nuomo
nės apie save — kitaip jis nepra
simuš ir sužlugs. Tad ir visi jo 
samdiniai turi būti optimistai, 
džiugūs, linksmi ir
Kas nepatenkintas, turi pasi
traukti ir ieškoti kito „džiobo“. 
Negi sakysi: jūsų įmonė niekam 
neverta, aš jos nemėgstu. Kas taip 
prasitartų, turėtų eiti ieškoti 
vertesnės.

O darbą rasti, ir dar gerai ap
mokamą, nėra lengva. Vienur 
truks tau anglų kalbos, jei nes
pėjai jos išmokti, kitur reikės 
specialisto, kuriuo, galimas daik
tas, tu nesi, trečiur tau užklius 
pilietybė ar unijos nuostatai, ku
rie neleidžia geresniem darbam 
imti naujokų, ir dar svetimšalių.

Pav., batų fabrikuose yra dar
bų, kurių mokytis gali tik dir
bančiųjų vaikai arba karo vete
ranai. Jei tave prileistų prie tų 
staklių, tai1 po mėnesio 'kito ir 
tu būtum toks pat įgudęs darbi
ninkas, kaip ir kiti. Bet tokio

soties būsi isklausinė- 
tau patinka naujas 

žmonės, tai susilauksi 
„Ar turi jau

darbo tyko daugumas, o unijos 
prilaiko, kad konkurencija atly
ginimo nenumuštų,

Sakysime, tu kur nors prita
pai, gal būt, ir prie tokio darbo; 
kuris tau pasirodys prastas. Ga
limas daiktas, namie nebūtum 
jo ėmęs. Čia prastų ir neprastų 
darbų nėra. Čia yra tiktai bran
giau ar pigiau apmokamas, net 
tas pats darbas, tik skirtinguose 
štatuosė ir įmonėse. Svarbu ne 
ką dirbi, o kiek uždirbi. Po dar
bo visi lygūs ir kartu nelygūs. 
Skirtumą sudaro kišenė ir indė
liai banke. Jie sukraunami tikai 
sunkiu darbu. Lepūnėlių įmonių 

patenkinti., čia labai menkas procentas. Vi

sai ne taip, kaip kinuose maty- 
davom.

Pradėjęs dirbti, būsi „boso“ ri
kiuojamas. Greitai apsiprasi su 
savo darbu ir tvarka. Galimas 
daiktas, kai ką pastebėsi ir labai 
netikslaus ar panorėsi kitaip pa
daryti. Deja, savarankiškumas 
ne visad tikslus daiktas. Nepa
miršk, kad žmonės mėgsta tai, į 
ką papratę, nors tau ir kitaip 
atrodytų. Kas neprisitaiko prie 
rastos tvarkos ir boso, tam lieka 
išeiti ir negrįžti. Žmonės per 
įmones teka srovėmis, ir pasilie
ka ar užsilaiko tie, kurie geriau
siai suauga su darbu ir jo ruti
na. Geriausiai padarysi būdamas

BIČIULIS ITALIJOJ
Skaitytojai prisimena, so kokiu 

pasisekimu Lietuvos vardas buvo 
minimas Italijos parlamento rinki
mų kampanijoje. Sovietinio teroro 
Lietuvoje vaizdai figūravo kelių 
milijonų tiražo plakatuose ir bro
šiūrose. Šiandien niekur nėra Lie
tuvos vardas taip išpopuliarintas 
ir tebepopuliarinamas kaip Italijoj. 
Dideli už tai nuopelnai priklauso 
prof. Luigi Gedda’i, kuris lietuviš
kąją medžiagą paleido į apyvartą, 
ir Inf. Tarnybos bendradarbiui p. 
V. Mincevičiai, kuris tos medžia
gos pateikė ir tebeteikia tinkamu 
laiku tinkamoms įstaigoms ir lai
kraščiams.

Prof. Luigi Gedda yra vienas iš 
svariausių organizatorių bei poli
tikų Italijoj. Italijos laikraščiai 
prasitaria, kad jis būtų tinkamiau
sias ir geriausias de Gasperi įpė
dinis, nors jo pažiūros ir ne visur 
sutinka su Italijos kr. demokratų 
nusistatymais. Iš profesijos jis yra 
medikas, dėstąs Milano ir Romos 
universitetuose. Nuo 1934 ligi 1946 
metų buvo Katalikų Jaunimo or
ganizacijos pirmininkas. Nuo 1946 
m. yra Katalikų Vyrų pirmininkas. 
Energingas, veiklus, organizatorius. 
Jo pastangom prieš rinkimus buvo 
sukurta vadinamas „Gomitato Ci- 
vico Nationale", kuris sujungė vi
sas Italijos katalikų jėgas. Ir po
litiniai priešai pripažįsta, kad jo 
pastangomis rinkimus laimėjo kr. 
demokratai.

Savo simpatijų Lietuvai prof. L. 
Gedda nepamiršo ir po rinkimų. 
„Tautinis Piliečių Komitetas darė 
ir darys visuomet visa, ką tik lai
džia jo galimybės, naudai pris
paustųjų tautų Ir kilnios, didžia
dvasiškos lietuvių tautos, taip 
brangios mūsų katalikų širdžiai", 
perdavė prof. Gedda savo nusitei
kimus Lietuvai, Inf. Tarnybos ben
dradarbiui Italijoje.

Mūncheno-Freimano stovyklos lietuvių choras gražiai pasirodęs vasario 
20 d. Mūncheno rotušės salėje per Nepriklausomybės Šventės minėjimą. 
Viduryje-dirigentas A. Sklidutis.

tvarkingas, darbštus ir klusnus. 
Po darbo galėsi tam pačiam bo
sui paploti per petį ir -nudumti 
savo keliu. Čia tavęs jau niekas 
nevaržys.
Dirbdamas, be abejo, būsi links
mas, nors dūšioje kartais būtų 
ir labai • niūru. Apsiniaukusių ir 
niūrių žmonių, o ypač darbinin
kų, čia niekas nemėgsta. Dirb
dami visi juokauja ir išdaigas 
krečia. Kol būsi naujokas ir ang
liškai dar menkai susigraibysi, 
dažnai būsi kandaus sąmojaus 
objektu.. Neužsigauk! ir piktu 
nelaikyk. Tau paplos per petį, 
kad žinotumj jog tai juokai.

Kai įmonėje sumažės kiek dar
bo, būsi pirmas atleistas, jei pas
kutinis atėjai. Čia nekas neįžiū
rės, kokia tavo socialinė padėtis, 
kiek šeimos ir iš ko gyvensi. Pa
liks ilgiausiai dirbąs, gal būt, 
viengungis ir pinigo pertekęs, o 
tu išeisi ieškoti naujo „džiobo'. 
Rasit, taip pereisi daug visokių 
„šopų“, priimamas ir atleidinė- 
jamas. Toks dabar metas pasi
taikė. Vasario mėn. bedarbių 

Perkelta į 5 psl.
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Pabaltiečių pilietybė švedu parlamente
(Rašo mūsų

Praeitą savaitę Švedų liaudies 
partijos (liberalų) vadas prof. Ber- 
til Ohlin interpeliavo parlamento' 
antruose rūmuose, ar vyriausybė 
nemano imtis kokių žygių pagrei
tinti įsigyti Švedijos pilietybę 
tiems pabaltiečiams, kurie jos nori. 
Kovo 15 d. ministeris be portfelio 
Anderssonas jam atsakė, kad pi
lietybės įstatymo projekte numa
tyta penkeri metai, kurie kaipo 
taisyklė taikomi tik . Švedijai gimi
niškų tautų svetimšaliams, pir
miausia Skandinavijos tautoms, 
Suomijos švedams ir Estijos šve-

bendradarbis Skandinavijoje K. R. 

reikalas apsaugoti pabaltiečius ly
giai kaip ir jiems nedrausti išvyk
ti, jeigu jie nėra nusikaltimo pa/ 
darę.

Ministeris • Andersson priminė, 
kad mišrių tėvų vaikų pilietybės 
25 metų senumo įstatymas revi
duojamas, o dėl pilietybės iš viso. 
Švedai esą daug duosnesni, negu 
kitos tautos. Bet ‘jie pirmiausia, 
turi ištirti, ar pabaltiečiai norį pa
silikti Švedijoje, nes dabar tarp jų 
didelis sujudimas, daug priklausąs 
ir nuo Švedijos geografinės padė
ties.

manomi, bet oficialiai nebuvo nie
ko pareikšta nuotaikai apraminti.

Debatų pabaigoje neiškentė ir 
komunistas Hagbergas ir paaiškino 
prof. Ohliniii, kad jis pasirinko ne
patogų metodą per pabėgėlius 
„kibti prie Sovietų Sąjungos". Jis 
pareiškė, kad negalima užginčyti 
tų stiprių jėgų krašte, „trukdančių 
Sovietų Sąjungai repatrijuoti savo 
piliečius".

Vidaus reikalų ministeris Moss- 
bergas debatus patikino, kad Šve
dija nepalaikė nepalankios ar

pabaltiečiai, kurie per karą rėmė 
nacizmą, nenori grįžti atgal.

Ryšium su tais pilietybės klausi
mo debatais neapsiėjo ir laikraščiai 
be savo komentarų. Socialdemo
kratų laikraščiai pritarė, žinoma, 
vyriausybės linijai, bet liberalų ir 
dešiniųjų užstojo pabaltiečius ir 
profesoriaus Ohlino priminimą lai
kė teisėtu ir savo vietoje. „Dagens 
Nyheter“, pvz., kovo 16 d. įžan
giniame rašo: „Vyriausybės laiky
masis pabaltiečių atžvilgiu dar vis 
teberodo savotišką nenorą pripa
žinti, kad. jie yra ypatingoje, sle
giančioje padėtyje. Ypatingi nusi
leidimai pabaltiečiams anksčiau 
natūralizuotis neturi sukelti pana
šių nuolaidų kitoms pabėgėlių gru
pėms. Pabaltiečiai yra ypatingoje 
situacijose, nes jie prieš savo norą

jimasis Švedijos pabėgėlių politi
ka kaipo žmoniškiausta pasaulyje 
atrodė labai neskoningas, pagalvo
jus, kaip buvo pasielgta su vadi
namaisiais pabaltiečiais kariais 
prieš kelis metus. Joks kitas kraš
tas, būdamas tokioje pat padėtyje, 
kaip Švedija, nepasielgė su jais 
taip niekšiškai — o tai skaudi tei
sybė". 1

Prie pabaltiečių Švedijos piliety
bės įsigijimo galima būtų pridurti, 
kad pilietybės skyriaus viršinin
kas vakar pareiškė, kad 1951 m. 
daugumas pabaltiečių jau galės 
priimti tą pilietybę. Kaip jau žino
ma, visi pabaltiečiai turi vadina
mus Švedijos svetimšalių pasus; 
kurie pradžioje buvo prailginami 
trims mėnesiams, paskui metams, 
o paskui dvejiems metams, šiemet

dains, O visiems kitiems reikia be 
pertraukos išgyventi septynerius 
metus. Prasidėjus karui 1939 m., 
laikas buvo prailgintas ligi 10 me
tų, pernai numuštas iki devynerių, 
o šiemet ligi aštuonerių. Pasak mi- 
nisterio, manoma greit grįžti prie 
prieškarinių septynerių metų. Mi
nisteris , neranda jokio reikalo ir 
priežasties pabaltiečius greičiau 
natūralizuoti, negu kitus. Tada ir 
kiti užsieniečiai to paties reikalau
tų. Dėl pabaltiečių nenorima prasi
lenkti su praktika, bet dėl didelio 
prašymų susitelkimo, ministferis 
žadėjo, kad jis padidins personalą, 
taip kad prašymų svarstymąs ne
pavėluos. Be tO, ministeris pabrė
žė, kad pabaltiečiams, kaip ir vi
siems kitiems užsieniečiams, tei
kiama ta pati teisinė apsauga ir 
kad jie turi visišką laisvę čia pa
silikti ir prisidėti prie Švedijos ga
mybos pakėlimo.

Profesorius Ohlin pirmiausia pa
lietė vaikų, kurių tėvas pabaltie
ms, o motina švedė, pilietybės 
klausimą. — Pagal dabartinį įsta
tymą tokių mišrių tėvų vaikai yra 
yra visai be pilietybės - ir paklau
sė, ar vyriausybė nemano įstaty
mo pakeisti. Profesius priminė, kad 
kai kurie kraštai pripažįsta to 
krašto pilietybę, kur jie gimsta, 
net ir tada, kai abu tėvai nėra to 
krašto piliečiai. Grįždamas prie pa
baltiečių, profesorius Ohlin klausė, 
ar ir pabaltiečiams negalima būtų 
pritaikyti penkerių metų ribos, nes 
pabaltiečiai čia krašte gyvena iš 
dalies visai kitomis sąlygomis, ne
gu kitų kraštų pabėgėliai. Jų ne
saugumo jausmas stiprėja iš tų 
abiejų notų, kurias įteikė Sovietų 
Sąjungos ambasada užsienių reika
lų ministerijai. Ohlin pareiškė sa
vo pilną įsitikinimą, kad ir į pas
kutinę sovietų notą bus taip aiš
kiai ir tvirtai atsakyta, kaip ir į 
pirmąją, ir tuo duota Sovietams 
suprasti, kad tokiu grasinimu jie 
nelaimės savo tikslų. Esąs garbės

Prof. Hastad (dešiniųjų) smarkiai 
reagavo, kad penkeri metai netai
komi ir suomiškai kalbantiems 
Suomijos piliečiams. Jis tarp kito 
ko priminė, kad krašte sklinda 
gandai, kad kilus karui visi pabal
tiečiai bus internuoti. Gandai neį-

šykščios pabėgėlių politikos ir 
klausė Hagbergą, kodėl vien tik 
komunistų partija nepalankiai nu
sistačius pabėgėlių politikos atžvil
giu ir kodėl taip sunku prikalbėti 
pabaltiečius grįžti atgal. Hagber
gas į tai atsakė, jog esą aišku, kad

laikomi sovietų piliečiais, todėl jie 
jaučiasi esą labiau grasomi, negu 
kiti. Todėl nėra jau taip negalima, 
kaip ministeris Anderssonas* sako, 
atskirti vieną grupę nuo’kitų, p. 
Ohlin priminimai Luvo pagrįsti. Gi 
policijos ministerip Mossbergo gy-

daugumas tų pasų prailginta pen- 
keriems metams, o turint leidimą 
gyventi Švedijoje, niekas tos tei
sės atimti negali, žinoma, jeigu pa
so savininkas nepadarys nusikals
tamo darbo.

ŽYDAI SKUBA IŠ AUSTRIJOS Į 
PALESTINĄ

Viena. Austrijoj gyvenančių žy
dų emigracijos reikalų valdininkas 
Dr. Lewin pareiškė, jog dauguma 
pasiruošusių iš Austrijos išemi
gruoti žydų išvyks iki 1949 m. lie
pos 1 d. Dr. Lewin pridūrė, jog ko
vo mėn. išvyks 2000 DP, ba
landžio — dėl išpuolančių žydų 
švenčių — 1000 ir kitais mėnesiais 
vėl po 2000. Į Izraelį išvykti galės 
visi tie, kurie tik norės, išskiriant 
fiziniai ir psichiniai sergančius. 
Baigdamas jis pabrėžė, jog emi
gruojančius žydus DP bus stengia
masi išvežti kiek galint greičiau.

NUŽUDYTA, IŠVEŽTA, KALI
NAMA

Vatikanas. Vatikano radijas ko
vo 28 d. pranešė, jog ligšiol Rytų 
Europoj daugiau kaip 2300 vysku
pų ir kunigų yra nužudyta, išvežta 
ir kalinama. Per ketverius metus 
dvasiškijos naikinimas pasiekė 
šiuos skaičius: vienas kardinolas 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos, 
246 vyskupai nužudyti, 404 vysku
pai ir kunigai išvežti į Sibirą, 1265 
vyskupai ir kunigai galinami ir 
589 kunigai dingę be žinios.

MASKVA ATAKUOJA 
BRUNINGĄ

Maskva. Sovietų profesinių są
jungų organas „Trud” rašo, jog 
katalikų Bažnyčia amerikiečių re
miama planuoja naujosios Vakarų 
Vokietijos vyriausybėje pastatyti 
buvusį Vokietijos kanclerį Dr. Brū- 
ningą. Laikraštis toliau rašo, jog 
katalikai ypačiai remia Šiaurės At
lanto paktą. Dr. Brūningas toliau 
kaltinamas kaip duobės kasėjas 
Weimaro respublikai.

Jurgis Jaukus
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— Nebijok, vaikuti, kai nueisiu į turgų riestainio skylę
parnešiu. a

— Tu gali juoktis, bet aš bijau. Žmonės po mišką 
vaikšto.

— Eik, eik.
Bet juoktis nustojo ir pažiūrėjo staiga sunerimusiom 

akim,
— Matei?
— Žmonių ne, bet pėdas.
— Ar kartais ne savo, paties?
— Nemanyk, kad toks esu mažas.
— Tai gal brolio ar tėvo. Jiedu čia irgi vaikščiojo.
— Jų batus būčiau pažinęs. Bet juokai juokais, o vis 

dėlto nesmagu, kai randi šviežias pėdas. Ir pasakojau 
viską, ką buvau pastebėjęs. Priminiau ir ano vakaro 
praeivius.

— Gal ir daugiau tokių yra, kaip mes, — patylėjęs pa
sakė, ir išėjo. Išėjau ir aš.

*Eidamas per mišką baimės tikrai jokios nejaučiau. Su
los loveliai buvo sklidini ir taip pat padėti, kaip buvau 
palikęs. Atsigėriau, prisipyliau indus ir sugrįžau.

Sugrįžęs dairausi, dairausi — nebėra slėptuvės. Nebėra 
ir gana. Žinau,, rodos, tikrai, kurioje vietoje buvo anga, 
bet nebėra. Visur krūmučiai besikalančios, žolės kuokšte
liai, samanų ploteliai. Bijau ir žengti, kad nesugadinčiau 

ko arba dangčio neįminčiau. Dangtį rasti, kaip ropę iš
rauti.

— Paly! — pašaukiau pusgarsiai
Niekas neatsiliepia.
— Paly! — pasakau garsiau.
Vėl nieko. Pasidairiau pasilenkęs į eglynėlį ir nejauku' 

darosi. Už eglučių matau kojas. Pažįstu, kad Palio ir vėl 
bijau, kad nebūtų svetimos. Pasiutusiai nesmagu.

— Paly, ar yra kas? — pasakau pašnibždomis, bet taip, 
kad garsas nueitų ligi .kojų, ir baimingai apsidairau, ar 
nesiartina kas iš užpaklio. Miške prakeiktai greitai baimė 
suima.

Bet koja sujudėjo, ir iš'už eglutės tikrai išėjo Palys. -
— Na, ką? — pasakė išėjęs ir šypsodamasis.
— Jr velnias nerastų, — atsakiau.
— Na velnio, brolau, tai neminėk. Jis visas skyles mo

ka surasti, o miške gyvendamas ir baimę po galva pasi
dėjęs, žmogus gali greitai prietaringas pasidaryti. Bet kiek
vienas durnius tai tikrai nepažins.

— Kaip ropę rauti, —. nusijuokiau,
-r- Na pamėgink.
Bet aš mėginti nenorėjau. Tada jis žengė žingsnį, pa

ėmė už kuoliuko, labai nežymiai iš samanų išsikišusio, 
pakėlė aukštyn ir pakilo visas samanų plotas, su žolėm 
ir žemuogių diegučiais pakraštėliuose, lyg pasakos durys.

Įlindau pirmas. Paskui mane. įlindo jis ir rūpestingai 
uždarė. Slėptuvėje buvo visiškai tamsu, bet jauku, kai 
žinai, kad ramiai gali miegoti, ir joks prašalaitis tavęs; 
neužklups, nebent tikzšunes kieno užuostų.

— Tik vaikščioti dažnai tai nereikia, — po valandos 
tylėjimo vėl prašneko Palys, — kad takų neprisidarytu- 
mėm. Išeinant kaip nors stengtis vis į kitą vietą koją 

statyti, kad aplinkui labai neišsimlntų ir į akį nekristų. 
O kai sušils, galėsim didesnę laiko dalį miške praleisti.

Tik žiemą kažin kaip bus.
— Žiema ... Kažin kas ligi tos žiemos dar atsitiks.
— Na, atsitiks, neatsitiks, bet pavasarį reikia galvoti 

apie žiemą. Su tikrumo jausmu atėjo neišmiegotų naktų ir 
nuovargio atsiminimas. Dar ėmė noras šnekėti ir aptarti, 
kaip bus, bet liežuvis tingėjo burnoj pajudėti, ir netrukus 
sumigom.

Pabudom abu kartu, nes pasirodė lyg sunkus vežimas 
būtų su trenksmu nuvažiavęs per mūsų duobę. Ir žemių 
buvo pabirę ant mūsų veidų.

— Kas čia dabar? — tyliai pasakiau, nusibraukdamas 
ranka nuo veido žemes.

Palys tylėjo. Lauke buvo girdėti neaiškus gaudimas.
— Ar girdėjai? — vėl prašnekau.
— Tylėk! — sudraudė Palys.

, Jis buvo atsisėdęs ir klausė.
Gaudimas tai didėjo, tai vėl mažo, arba visiškai dingo.
— Turbūt vėjas. Paimk šautuvą ir einam. Tik atsargiai, 

kad man nugaros nepradurtum. Kiauras vyras nė gero 
vėjo nevertas.

Jis palengva nuslinko prie angos, o aš šautuvu nešinas, 
grabinėjaus paskui.,

— Tamsu, — pasakė.
— Lyja, — po valandėlė pridėjo, — ir pašėlus audra.
Aš užpakaly stovėdamas nieko nemačiau, tik pajutau 

drėgno šalto vėjo srovę.
Jis. vėl uždarė, dangtį ir sugrįžo atgal. ' - .
— Bet nuo ko galėjo būti tas triukšmas, — nerimau.
— Ką dabar gali žinoti. Gal žvėris koks nubėgo. Kad 

ir stirna.

3
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Lietuvių Dailės Instituto paroda
JULIUS KAUPAS

Kovo 15 d. niūriose Freiburgo 
Augustinijonų Muziejaus patalpose 
atsidarė spalvinga Lietuvių Dailės 
Instituto paroda. Pirmiausia ji, gal 
būt, sudomina žiūrovą savo apžval-. 
giniu įvairumu, nes joje atstovau- giau dekoratyvinė ir kiek preten- 
jamos labai skirtingos tapybos, zinga „Aukso žuvelė", atrodo, ne 
grafikos, keramikos ir skulptūros tiek atitinka kūrybinį Valeškos 
sritys. Viena gal tik grafika — charakterį ir laikytina kiek pavo- 
nors ji, turbūt, sudaro pajėgiausią jingu jo nukrypimu nuo’tiesioginio 
parodos žanrą — mažai ką nuste- Gavo kelio, 
bins savo naujumu, nes daugumą
darbų jau ne sykį teko matyti tiek DarSio kūr>'bai atstovauja iliustra- 

• periodinėje spaudoje,'tiek ir atski- >1^“° Pobūdžio kompozicųos,. _ . , , . chrzohi irnnn.riAc riaurriaitciA liotu-rose monografijose. Del to gal ir 
nenuostabu, kad parodos lankyto
jai pirmiausia telkiasi tapybos sa
lėje.

Lietuviškosios tapybos pasiilgu
sias akis pirmiausia patraukia spal
vingi ir drąsūs Vizgirdos darbai. 
Vizgirda yra puikus kolonstas Jo mentiEa neabejotina tautinės tantnVzs nariranvimac nrflcnc irovc.

mūsų dvasios išraiška, tačiau no
rėtume, kad tapyba eitų visiškai 
lygiagretiškai ir išreikštų lietuviš
kąją dvasią savomis priemonė
mis,, nesigriebdama jau sukurtų 
motyvų imitacijos. Toksai tikslus 
tautinių rūbų, rūpintojėlių ir skry
nių ornamentikos tapymas gal ir 
galėtų tarnauti kaip liaudies meno 
populiarizacija užsieniečiui, tačiau 
tai būtų daugiau propagandinis,

šį portretų laikyti geriausiu paro
dos tapyboj darbu. Vien tik fonas 
būtų gal kiek saldokas, tačiau šį 
neesminį trūkumą lengvai atperka 
puiki perspektyva. Tuo tarpu dau-

siužetu imančios daugiausia lietu
viškosios tautosakos motyvus. Su 
dideliu realumu Dargis tapo lietu
viškų skrynių ir rūbų raštų orna
mentus, tačiau prisipažįstu, kad 
panašus, lietuviškumo akcentavi
mas žiūrovui atrodo per daug nai
vus ir paprastas. Liaudies omą--

teptuko pabraukimas drąsus ireks- 
presingas. Jaučiama,' kad Vizgir
da prie drobės prieina su jaunat
viška jėga ir jokių varžtų nebo- 
jančia laisve. Dėl to jo tapyba 
nėra sustingusi, bet gyva, alsuo
janti ir pilna dinamikos. Nenuo
stabu, kad judrus Vizgirdos tem
peramentas geriausiai išsilieja pei
zažuose, kurie jau pačia savo pri
gimtimi palieka kūrėjui laisvės 
maksimumą tiek spalvose, tiek ir 
formose. Portretas, kaip laisvai jis 
būtų paimtas, vis dėlto reikalauja 
išstudijuoti psichologinį pozuojan
čio charakterį ir tuo pačiu rela- 
tyviai sąlygoja kūrėjo laisvę. Viz
girda tuo tarpu nėra gilus psicho
logas. Dėl to nenuostabu, kad sto
vėdamas prieš Vizgirdos „Portre
tą", žiūrovas pirmiausia 
turtingai niuansuotu fonu ir kolo- 
ristiškai išstudijuotas rūbais, ir ne 
tiek tesidomi mažiau pavykusiu ir, 
rodos, pačiam kūrėjui antraeiliu 
veidu. Atrodo, kad tikslingiau bū
tų Vizgirdai žmogų traktuoti vien 
kaip spalvinę dėmę. Santūresniame Tada žmonės instinktyviai gynėsi 
nature morte Vizgirda, atrodo, ieš- nuo ligų. Tačiau pirmieji gydy- 
ko naujų kelių. Čia jis yra racio
naliau apgalvotas ir sukelia įdomų 
efektą, derindamas ryškias spalvas 
su pilkai prigesintomis. Kadangi 
Vizgirda jau iš pat pirmo žvilgs
nio pavergia žiūrovą savo ekspre
sija ir spalvomis, jis tik gerai įsi- skelbė, kad keturi elementai — 
žiūrėjęs pastebi paveikslo ydas, ugnis, vanduo, žemė ir oras — 
kaip, pavyzdžiui, jo neužbaigtą su savo savybėmis — šilima, šal- 
eskizinį pobūdį. Prie panašių trū- sausumu, šlapumu atitinka 
kūmų tektų priskirti ir technikos keturius pagrindinius skysčius: 
nevientisumą: vienur Vizgirda im- gleives, kraują, geltoną ir juodą 
presionistiškai užpila dėmę smul- tulžį- Po 600 metų Galenas 
kiais ir įvairiaspalviais teptuko pertvarkė gydomas žoles ir iš jų 
palietimais, šalimais palikdamas 
stambų, nežymiai niuansuotą plė- °' a’" °' T'°
mą, vienur skulptūriškai išieško 
vaizduojamo objekto formą, kitur 
traktuoja jį kaip dviejų matavimų 
plokštumą.

Vizgirdos priešingybė čia būtų 
Valeška. Jo tapyba yra labai sub
tili, švelni ir prigesinta, jis yra 
daugiau apgalvotas ir ramesnis. 
Geriausiai pavykusiuose darbuose 
mes matome atsargius,, kruopščiai 
išieškotus teptuko pabraukimus. Jo 
peizažai, būdami labai skirtingi 
tarp, savęs, yra ne tokie įdomūs. 
Nors tonacija juose ir rūpestingai 
išlaikyta, tačiau spalvos atrodo 
lyg išblukusios tarsi lietingą ir daugelio ligų sukėlėjai 
miglotą dieną. Siek tiek nuobodžiai 
nuteikia per daug gausus ir vie
nodas horizontalinių linijų pabrė
žimas, kas sukelia ir perspektyvi
nių netobulumų, nes per daug iš
ryškėja giluma. Žymiai artimesnė 
sritis Valeškai, atrodo, yra portre
tas. Jau kompozicijoje „Prie lan
go" mus žymiai daugiau įtikina 
geriau išieškota moters figūra, ne
gu per daug padrikas ir spalvomis 
perkrautas fonas, gi puikus „Po
nios B. J. portretas", atrodo, pil
niausiai atidengia mums Valešką 
kūrėją. Dėl jautriai niuansuoto kū
no, subtilaus kolorito ir kruopščios, 
kiek klasiškos technikos norėtume

susižavi

negu kūrybinis rezultatas. Juk ir 
Čiurlionio „Piramidžių sonatos" 
niekas nelaiko egiptietišku kūri
niu, nes čia nulemia ne egzotiškas 
motyvas, o lietuviškoji dvasia. Net 
ir geriausiai tame žanre pavykęs 
Dargio darbas „Senoji moteris" 
žiūrovą daugiau sudomina savo 
drąsia dekoratyvine kompozicija 
ir intensyvių spalvų deriniais, ne- „ yra laimingai atradęs savąjį žanrą, 
gu tiksliu liaudies ornamentų ko
pijavimu. Įdomus ir eskizinis „Pir
masis svetys", kur ir pats girtuok
lis, paimtas iš ekspresingos per
spektyvos, darosi kažkuo panašus 
į degtinės butelį. Tačiau abu mi
nėti darbai stilistiškai yra tiek 
skirtipgi, kad iš tiesų sunkoka 
atspėti tikrąjį Dargio charakterį.

Vilimas išstatė keletą pilkame 
kolorite paskendusių darbų, kurių 
įdomiausias gal būtų rudeniškai 
aptemęs „Peizažas" su skaidriai 
švytinčiomis stogų dėmėmis.

Kaufmanas parodė porą akade
miškų ir nelabai nustebinančių 
kompozicijų.

Iš grafikų pirmoj eilėj minėtinas 
būtų Petravičius, šis grafikas yra 
tikras senovės dievdirbys, ir nie
kas nepatikės, kad jį skiria nuo 
jų keli šimtmečiai. Jo faktūra, tie
sa, nėra turtinga, tačiau jis užburia

nas Vakarų kultūros žmogus. .Nuo 
Petravičiaus jis skiriasi savo be 
galo turtinga faktūra, išnaudojan
čia visus medžio raižinio technikos 
galimumus, ir rafinuota, elegantiš
ka linija. Tačiau kartu jo grafikoje 
mes randame ir daug dramatizmo,

mus savo primityviom, kiek ke
rėpliškom ir be galo iškalbingom 
formom. Atrodo, juo grubiau yra 
išpjaustyti jo paukščiai ir žvėrys, 
juo gyvesnį jie tampa žiūrovui. Jie 
yra groteskiški ir kažkuo panašūs 
į šokoladines, saulėje kiek aptir
pusias figūras: Kartais sunku būtų kuris laimingu būdu niekur nepa- 
ląžintis, ar vaizduojamas objektas. kyla iki išpūsto patoso. Iš paskuti- 
yra gulbė ar erelis, tačiau šis ana
tominis netikslumas ir atsisakymas 
nuo piešinio jokiu būdu nėra Pe
travičiaus yda. Tuo jis kaip tik 
tampa žiūrovui mielas ir artimas. 
Iš visko matyt, kad Petravičius

nių jo darbų ypač įspūdinga yra 
„Maro" iliustracija. Tolumoje su
sigūžę kaimiečiai, neramiai iškėlę 
liepsnojančius deglus, su baime 
žiūri į pirmame plane sukniubusią 
sunkią, lyg medinę kerdžiaus figū
rą, kuri tartum simbolizuoja šiur
pią besiartinančio maro žinią. 
„Korneto" iliustracijos, kad ir 'be 
priekaišto atliktos, stokoja tos jė
gos ir dramatinės įtampos. Jos yra 
subtilios, tačiau panaudoti šviesos 
efektai nepasiekįa to aštrumo, ku
rį matėme „Pajūrio tragedijoje".

Ir žaismingos Augiaus „Eglės 
Žalčių Karalienės" iliustracijos 
smarkiai skiriasi nuo Petravičiaus 
darbų. Išlaikydami pirmykštį tau
tosakinį charakterį, abu grafikai 
prieina pie paveikslo iš labai skir
tingų psichologinių ir pasaulėžiū
rinių taškų. Kai Petravičiaus kūry
boje randame daugiau tragikos ir 
pesimistiškos tamsos, Augius vi
suomet išlieka giedras ir nepro- 
blemingas optimistas, tartum be 
rūpesčio žaidžiantis vaikas. Jis ne
mato žemėje blogio, kurio reiktų 
bijoti, nes visikas jam yra šviesi 
pasaka. Jis yra paprastesnis ir šil
tesnis, nors kompozicine prasme 
Augius ir būtų rafinuotas. Prikišti 
jam būtų galima, kad jis lieka šiek 
tiek paviršutiniškas, ir žiūrovas 
gal būt ne be pagrindo pasigenda 
jame sultingos individualinės gel
mės.

Geriausieji Rato darbai kol kas 
vis dar tebėra senosios „Jūratės 
ir Kastyčio" iliustracijos. Ten jo 
stilizavimas yra įdomus ir šviežias, 
kad ir kiek manieringas, tačiau 
paskutiniuose tamsiuose darbuose 
Ratas tampa per daug schematiš
kas, ir žiūrovui tuoj į akis krenta 
nepakankamas, sausokas ir gana 
skurdus jo faktūravimas. Naujų 
kelių ieškojimas, supramtama, vi
suomet yra prasmingas, tačiau 
šiuo atveju norėtume dar kartą iš
vysti senąjį Ratą.

Didžiulę pažangą pastebime nau
josiose Vaičaičio litografijose. Be 
didesnio sąžinės graužimo atsisa
kęs nuo mokyklinio ir sustingusio 
akademizmo, jis pradeda žaisti 
lengva, laisva ir išradinga linija, 
kuri tampa ypač įdomi, grafikui 
pasirenkant fantastiškus motyvus. 
Vaizduodamas daugiau realistinį 
siužetą, autorius nejučiom grįžta 
į sausesnį akademinį stilių ir daro 
silpnesnį įspūdį. Taip pat ir pusto- 

_ išgijimo pavyzdžiai mus nirriai šešėliai nevisuomet pratur- 
stebina. Fizika moko, kad spalva tina jo grafikos darbus, nes, per- 
yra tam tikro ilgio šviesos ban- vesti į sunkią litografinę techniką, 

o tokia banga tikrai narvelį jie praranda daug subtilumo ir 
gali jaudinti. kartais atrodo sutepti bei nešvarūs.

Chandiali gydo nemokamai, bet Kadangi Vaičaitis yra puikus pie- 
kiekvieną išgydytą įpareigoja būti sėjas ir sugeba pagauti objekto 
jo pasekėju ir savo šeimą bei gi- charakterį laisvu, žaidžiančiu kon- 
mines įkalbėti gydytis tik spalvų turu, atrodo, jog jam artimesnė 
būdu. • /

Ultra — spindulių veikimas 
gamtoje pastebėtas jau seniau. 
Sezoninės ligos, kaip skrandžio 
žaizda, epilepsija, daugelis infek- keraminiai Bakio darbai, neabejo- 
cinių ligų — aiškinamos ne tik tin.ai liudii3 *P*e didelį bręstantį 
klimato įtaka, bet ir ultra — spin- talentą. Ypač turtingai niuansuotos 
dūlių kiekiu atskirais metų lai- Yra jo glazūrų spalvos, nors kar- 
kais. Rudenį tam tikrą dieną, net tais čia sunku beatskirti kūrėjo 
tam tikrą valandą išskrenda dvasios rezultatą nuo atsitiktinumo, 
paukščiai į šiltuosius kraštus, kai Vienur jo rūpintojėlis atrodo iš- 
jų lyties organus atitinkamai pa- piautas iš jūroje pažaliavusio tilto 
veikia ultra — spinduliai. Londo- poliaus, kitur dekoratyvinės figū- 
no oro susisiekimo bendrovės spe- ros įgauna žalvarinį spindesį, o 
cialistai pastebėjo, kad rudai ar- komplikuota jo vaza stebina ištisa 
ba geltonai dažytose kabinose niuansų skale. Įdomus ir jo ban- 
keleiviai dažniau ir labiau serga dymas formas smarkiai stilizuoti ir 
oro (jūros) liga. Po ilgesnių ty- net abstraktinti, kartu tačiau neat- 
rimų tik dabar nustatyta, kad sisakant vaizduoti konkretų objek- 
mėlynose arba žaliose kabinose tą, daugumoje atvejų žmogaus 
keleiviai rečiau teserga minėta kūną. .Tik tuose darbuose, kur sti- 
liga, todėl moderniuose lėktų- ūžavimas priveda prie besiužetiš- 
vuose ir laivuose šios spalvos daž- kos abstrakcijos, Bakis būna ma- 
niausiai ir. naudojamos. žiau įdomus. Prie silpnesnių ir at-

KAZYS AMBO stumiančiai veikiančių elementų

nes, ir nuolat modifikuodamas pa
našius motyvus, jis niekuomet žiū
rovui nenusibosta. Jo grafika vi
suomet alsuoja ta pačia gaivališka 
primityvaus žmogaus jėga. Apie 
didelius Petravičiaus kūrybinės 
dvasios resursus byloja du jo iš
statyti tapybos darbai. Jie primena 
senose bažnyčiose randamas, ant 
medžio nutapytas stacijas. Jie yra 
pilni keistos mistikos iš tų senųjų 
laikų, kuomet religinis žmogaus 
pergyvenimas dar buvo sumišęs su 
pagonišku prietaringumu ir gamtos 
jėgų baime. Visa tai akyvaizdžiai 
rodo, kaip dėkingas siužetas Petra
vičiui būtų baimingų prietarų vaiz
davimas. Nors Petravičius ir pri
klauso prie pačių produktingiausių 
mūsų grafikų, žiūrovui nenorom 
kyla noras kartu išvysti ir daugiau 
jo tapybos, kurioje slypi dar daug 
neišnaudotų galimybių.

Valius tuo tarpu yra neabejoti-

NAUJI KELIAI MEDICINOJE
Didelius šuolius daranti mokslo 

pažanga vienus stebina, kiti gi iš 
„supermodemių“ mokslų kartais 
nusišypso. Prabėgom praverskime 
istorijos lapus ir pažiūrėkim, kaip, 
pavyzdžiui, gydytojas galvojo pir
ma, ir kaip dabar.

Medicina yra tiek sena, kiek ir 
žmogus. Kai Adomas ir Ieva, buvo 
išvaryti iš rojaus, juos ištiko dau
gelis nelaimių, tarp jų ir ligos.

tojai buvo piemenys, vėliau iš jų 
„kerėjimo“ meną perėmė dvasi
ninkai.

Medicinos mokslas prasidėjo V. 
a. pr. Kr. graikų gydytojų moky
kloj, kurios atstovas Hippokratas

jitnosi laikais arabai vaistus pa
gamino jau cheminiu būdu. Tada 
labiausiai medicinos mokslą išto
bulino vienuolynai (Salemo ir 
Monte-Casino). Humanizmo lai
kais medicina vis dar laikėsi fi
losofinės mediciniškos sistemos. 
Dar 18 amžiuj medicinos autorite
tai teigė, kad visi gyvenimo reiš
kiniai pareina nuo skyčių! . . .

19 a. pakankamai išsivysčius
chemijai ir fizikai, medicina at
sistojo ant gamtos mokslų pa
grindo, nuo kurio ir pradėjo di
delius šuolius į priekį. Pro išras
tąjį mikroskopą atsidarė. vartai į 
mažąjį pasaulį. Nustatyta, kad 
__ ‘ l' J.i yra ne
skysčiai, bet maži gyvūnėliai.

20 amžius visiškai sumodernino 
mediciną. Su kiekviena diena atei
na nauja pažanga. Paskutiniu lai
ku pasikeitė nuomonė apie vė
žio, kai kuriuos vidaus liaukų ir 
kitus susirgimus. Net dėl džiovos 
mėginama pagrindinai keisti nuo
monę.

Keistai atrodo medicinos pro
tėvių galvojimas. Praslinkus 2000 
metų nuo Hippokrato, šiandien 
medicinos autoritetai vėl pana
šiai skelbia, kad visas gyvenimas, 
kiekvienas mažiausias medžiagos 
pasikeitimas gyvame organizme 
griežtai priklauso nuo trijų da

lykų: fermentų, vitaminų ir hor
monų.

Palikę nuošaliai daugelį pažiū
rų pagrįstų moksliniais tyrimais, 
pažiūrėkime, kaip kai kurie. me
dikai galvoja apie šviesą ir spal
vas.

Ne taip seniai Mūncheno Moks
lininkų Draugijos pirmininkas 
prof. Ewald Paul viename moks
lininkų susirinkime skelbė, kad 
ateina laikas užleisti vietą „spe
cialiai“ šviesos ir spalvų terapi
jai (Chromoterapija). Jis galvoja, 
kad, kovai su nuodais ir bakteri
jomis organizme, paliestam nar
veliui reikalinga duoti tam tikrą 
impulsą ir jis pats su tomis bak
terijomis susidoros be jokių vais
tų. Tą impulsą narveliui gali duoti w_________________
tam tikra šviesa, arba spalva tam ' chandiali sTako, kad

~ ’ nereikėtų studijudti, jei žinotų
tiktai, kokiai grupei * ’ "
priklauso.

Toks gydymo būdas mažai įti
kinamas ir daugiau primena se
nųjų amžių „kerėjimo“ gydymą. 
Tačiau mokslinis , pagrindas ir 
gausūs i

gydo? Štai, pav., organizme atsi
rado raudonos spalvos srities net
varka (uždegimas, karštis, sutini
mas ir 1.1.), reiškia, kad organiz
mo mašinerijoj per daug karščio 
Kad atstatytų tvarką, reikia imti 
šaltą spalvą — mėlyną. Kad tas 
tikrai gelbsti, Chandiali duoda 
daug pavyzdžių su fotografijomis, 
Iš jų vienas: 9 m. mergaitė smar
kiai nusidegino. Du trečdaliai 
odos sunaikinta. Gydytojai nu
statė, kad pagalbos nėra. Tada ji 
buvo perduota spalvotų šviesų 
skyriui, kur tuoj buvo pradėta 
švitinti mėlyna šviesa. Tą pačią 
dieną mergaitei jau nustojo skau
dėti ir oda gana greitai užgijo be 
jokių randų. Gydytojai žino dau
giau kaip porą šimtų

tikrame atstume. Pagal šį moks- t 
lininką, greit ateis laikas, kad | 
prie sergančios vietos užteks pri- j 
dėti atitinkamą spalvą, ir būsi 
sveikas. Žinoma, praeis laiko, kol | 
bus nustatyta kada, kaip ir ko- ( 
kią spalvą panaudoti.

Praktiškai daug toliau chromo- . 
terapijoj pažengęs ir didesnį-pa- . 
sisekimą turi indų gydytojas 
DinshahP. Chandiali, kuris dirba . 
spektrochromo Institute New . 
Jersey. Jo darbai sukėlė susido
mėjimą ne tiktai J.A.V., bet ir 
visame pasaulyje. Chandiali sako, 
kad ligų nėra, tiktai „netvarka .; 
žmogaus oranizmo mašinerijoj“ 
ir išgijimas esąs atstatymas tvar
kos. Netvarkos pašalinimui jis 
naudoja spalvotą šviesą. Toliau 
Chandiali aiškina, kad visų mo
dernios medicinos ir chemijos lai
mėjimų pagrinde esąs jo - spalvų 
gydymo būdas. Ilgų metų darbe 
jis išstudijavo spektro spalvų li
nijas, kurias suskirstė į 12 gru
pių, o šias dar į dvi pagrupes — 
turinčias geltonos spalvos ir tu
rinčias mėlynos spalvos. Tačiau 
visos spalvos sugrupuotos tarp 
dviejų: raudonos .(šiltas polius) 
ir mėlynos (šaltas polius). Paski
roms spalvoms Chandiali priski
ria tokį veikimą: mėlyna — ugdo 
gyvenimo jėgas, mažina karštį ir 
maitina nervus; purpurinė — ke
lia lytines jėgas; raudona — ga
mina kraują, jaudina ir stiprina 
protą; oranžinė — stiprina plau
čius ir jaudina liaukas; geltona 
— stiprina nervus, skrandį ir ke
lia apetitą ir 1.1. Kaip Chandiali

uždegimų, 
jų visiškai

„netvarka“

būtų ne litografinė, o kuri nors 
kita, daugiau linijinė grafikos 
technika.

Maloni staigmena žiūrovui yra
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Bufycvuįa pasIMe lava tout
Nuo šiol jokia popiežiaus misija 

nebus įsileista į Bulgariją, paskelbė 
bulgarų užsienio reik, ministeris 
Vassil Kolarov, nes, anot jo, Vati
kanas esąs piktas Sovietų Rusijos 
ir komunistinės demokratijos prie
šas. Todėl bet koks ryšys su Roma 
esąs 'Bulgarijos pažeminamas.

Žiauriai nukankintas buvęs 
nelaisvėje Vokietijos abatas Adal
bertas O. S. B. Vienas jugoslavas 
kunigas,' kurio pavardė dėl žinomų 
motyvų nutylima, suteikė smul
kesnių žinių apie abato nukanki
nimą. Keletą dienų prieš atleidimą 
iš nelaisvės namon jis dingo be 
žinios. Vėliau buvo atrastas abato 
kūnas labai žiauriai sužalotas. Nu
plėšta oda nuo krūtinės ir nuga
ros, nuplėšti nuo pirštų nagai, iš
rauti dantys, kairysis žandikaulis 
sutrupintas ir kairė akis išmušta. 
Pagaliau po šių 'baisių kankinimų 
peiliu gerklė perpjauta.

— Turkijoj yra ruošiamas įstaty- 
jnas, kuriuo mokyklose bus įvestas 
tikybos dėstymas, kuris prieš 20 
metų Mustafos Kemal buvo paša
lintas.

— Antanas Laberge, vienintelis 
amerikietis kunigas, kuris darba
vosi Maskvoje, sausio mėn. grįžo 
į Ameriką atostogų. Jo viza galiojo 
iki kovo 25 dienos. Dabar gi rusų 
atstovas Washingtone pranešė, 
kad jam daugiau nebus leista 
grįžti į Rusiją.

— Bulgarijos parlamentas ryšium 
su byla prieš aukštuosius protes
tantų dvasiškius ruošia įstatymą, 
kuriuo bus sustabdyta veikla visų 
Bažnyčių kurių vadovybės yra už
sienyje.

tektų priskirti ir plonas susiran
giusias formas, kažkuo primenan
čias šliužų kūną arba iškočiotą 
tešlą. Šios žemos zoologinės ir ku
linarinės formos mažai kam tesu- 
keis estetinio pasigėrėjimo ir dai
giau trukdys, negu iššauks meninį 
įspūdį. Mažai ką sudomins ir sun
kiai suprantamos molinės figūros 
tiek dėl formų abstraktumo, tiek ir 
dėl glazūros stokos, kuri, kaip jau 
minėjom, yra viena didžiausių Ba- 
kio stiprybių. Kompoziciškai sti
priausia jų būtų „Šeimyna", jei jos 
neskaidytų kiek pigūs, kirmėles 
primeną plaukai ar pirštai.

Zikaras pasirodo tik su dviem, 
kad ir tąrp savęs giminiškais skulp
tūros darbais, dėl ko žiūrovui sun
ku būtų susidaryti tik/ą vaizdą 
apie Zikaro kūrybą. Pastebima Zi- 

Jcaro tendencija atsisakyti visų 
antraeilių formų ir teperduoti pa
grindinį judesį aj pozą. Dėl to jo 
skulptūra nėra puošni ir turtinga, 
tačiau tuo labiau harmoninga, 
vientisa ir uždara. „Poilsis", atro
do, būtų stipresnis kūrinys dėl ra
mios pusiausvyros ir maloniai rit
miškų, viena į kitą pereinančių 
linijų. Tuo tarpu „Liūdesyje" auto
rius, norėdamas išgauti efektingą 
rankų ritmą, perdaug akcentuoja 
pečius, kartu sumažindamas nu
lenktą galvą, dėl ko žiūrovas gau
na anatominio trūkumo įspūdį.

Aplankęs šią turtingą parodą, 
suprantama, kiekvienas žiūrovas 
džiaugsis, kad mūsų menininkai 
pasirodė viešumoje ir išstatė dau
geliu atžvilgių įdomios kūrybos. 
Tačiau kartu norėtume prisipažinti, 
kad nemanome, jog tik geraširdiš
kas gyrimas ir vien gerųjų pusių 
akcentavimas šiandien būtų mums 
kažkodėl reikalingas. Pagyrimo 
momentas gal būtų ir pedagogiš
kas ir drąsinantis, tačiau objekty
vus vertinimas — žinoma, kiek jį 
gali duoti eilinis meno mėgėjas —, 
mano nuomone, yra žymiai naudin
gesnis tiek žiūrovui, tiek ir kūrė
jui. Mat, prieš tiesą kovqti arba 
stengtis jos nematyti visuomet yra 
kažkaip nejauku.

*— Ispanijos kelionių biuras ga
vo daugiau negu 350.000 amerikie
čių pareiškimų, kurie, ^Šv. Metų 
proga lankydami Romą, norėtų 
kartu aplankyti ir Ispaniją.

— Italų motorųt fabrikas Guzzi 
balandžio 25 dieną padovanos ka
talikų skautams 25 raudonas ma
šinas, kurios tą pačią dieną kaip 
raudona meilės strėlė vyks per 
Šveicariją, Prancūziją, Olandiją ir 
Daniją į Oslo. Kelionės — tikslas

Vasario 16 d. proga lietuvių 
Care & Relief klubas Waterbury 
pašventė visą dieną, norėdami pa
ruošti 31 siuntinį maisto Europoj 
vargstantiems lietuviams DP. Ta
čiau vieton 31 jie paruošė net 92 
siuntinius, kuriuos išsiuntė įvai
riems asmenims.

Tos pat dienos vakare susirinko 
būrelis lietuvių į gražiai papuoštą 
svetainę, kur buvo sukrauti visi 
siuntiniai, bei iškabintos lietuvių 
ir amerikiečių vėliavos. Vakaras 
pradėtas Lietuvos himnu ir susi
kaupimo minute, pagerbiant už 
laisvę žuvusius tautos kovotojus. 
Po to patriotiškas kalbas pasakė 
LSV prezidentas Jonas Tareila, dr. 
J. Motiejūnas, Ona Ceplinskienė, 
žurnalistas J. Antanaitis, John 
Klikna, St. Geonaitis, TMD kuopos 
pirm, mokyt. Hedwiga Stulginskai- 
tė, LC & R klubo pirm. Anastazija 
Kishonis ir vakaro vedėjas Dr. M. 
J. Colney. Miesto burmistras, ne
galėdamas atsilankyti, pasiuntė 
sveikinimą. Toliau programoje bu
vo liaudies dainos, deklamacijos 
ir kt.

Visą šalpos darbą organizuoja 
nenuilstantis komitetas, kurį suda
ro Anaslazia Kishonis, St. Geo
naitis, Uršulė Morkys, Uršulė Da
nauskas, Albinas Kuselis, Barbora 
Pabilonis ir ponia M. Colney. Kaip

Waterburio lietuviai šelpia DP

122 abiturientai
Kovo 20 d. Eichstatto lietuvių 

gimnazija - iškilmingai įteikė bran
dos atestatus IV laidos abiturien
tams.

Iškilmės pradėtos, sekmadieninė
mis pamaldomis Rebdorfo bažny
čioje. Po pietų Rebdorfo stovyklos

EichstStto lietuvių gimnazijos ketvirt os laidos abiturientai su mokytojais 
J. Gaidžio nuotr.

salėje įvyko iškilmingas aktas. Da
lyvavo mokytojai, visa 12-ka abi
turientų, gimnazijos mokiniai, jų 
tėvai ir nemaža vietos gyventojų. 
Iškilmes atidarė gimn. direktorius 
St. Rudys. Jis pažymėjo, kad ši 
gimnazija jau suspėjo išleisti 122 
abiturientus. Mokytojų tarybos 
aktą perskaitė St. Barzdukas. Ge
riausiam gimnazijos mokiniui Arū
nui Liulevičiui buvo įteikta dova
nėlė — knyga.

Direktorius abiturientam^ įteikė 
atestatus, o L. R. K. pirmininkas 
Petraitis po mažą dovanėlę. Ge
riausiai klasės mokinei abiturien
tei D. Meškauskaitei mokytojų 
vardu buvo įteikta dovanėlė —

ŽIBURIAI

aukų rinkimas nuo karo nukentė- 
jusiems vaikams.

Popiežiaus Pijaus XII kunigystės 
auksinio jubiliejaus programa nus
tatyta tokia: nuo kovo 25 dienos 
iki balandžio 3 dienos rengiami vi
soje Italijoje vieši susirinkimai ir 
renkamos aukos galingos radio 
stoties įrengimui. Balandžio 2 diena 
bus maldos diena už Pijų XII. Ba
landžio 3 dieną Borghese koply
čioje Santa Maria Maggiore, kurio
je popiežius Pijus XII 1899 m. ba
landžio 3 dieną aukojo pirmąsias 
šv. mišias, bus atlaikytos iškilmin
gos šv. mišios.

vietos amerikiečių laikraštis „Wa
terbury American" rašo, ponia Col
ney ir Ona Caplinskienė išrinktos 
Jungtinio Lietuvių Našlaičių Fon
do atstovėmis Waterburio rajonui.

Apskritai abu didesnieji Water
burio laikraščiai „Waterbury Ame
rican" ir „Waterbury Republican" 
prieš kurį laiką įsidėjo didžiules 
ką tik atvykusių DP ir Šalpos klu
bo subuvimo nuotraukas ir kores
pondencijas iš klubo ir apskritai 
lietuvių veiklos.

„Waterbury Republican", ryšium 
su prof. Igno Malinausko atvyki
mu, įsidėjo apie jį straipsnį, ku
riame rašoma, jog prof. Ig. Mali
nauskas yra lietuvis pedagogas, 
Kauno universittete dėstęs vaiko 
psichologiją, o šiuo metu kartu su 
kitais DP Ernie Pyle laivu atvykęs 
į Waterbury pas savo seserį J. 
Zailskas.

Sovietų Rusijoj iki šiol yra dar 
6 ar 7 veikią katalikų kunigai.

*
Jugoslavijoj liaudies teismas 

pasmerkė du kunigu mirtim kaip 
liaudies priešus. *

Budapešte teisiama 15 asmenų, 
kurie tariamai buvo kardinolo 
Mindszenty „prasikaltimo" bendra
darbiai.

Kristijono . Duonelaičio „Metai". 
Abiturientai visus mokytojus ap
dovanojo abiturienčių išaustomis 
lietuviškų tulpių raštais tautinėmis 
juostelėmis.

Atitinkamą žodį tarė stov. kap. 
P. Jakulevičius. Abiturientus pri

statė visuofhenei klasės auklėto
jas mok. St. Barzdukas. Sveikino 
tėvų k-to pirmininkas J. Kynas, 
bendruomenės vardu vietos k-to 
atstovas K. Eidukonis ir Švietimo 
V-bos vardu sveikino V. Liulevi- 
čius. Gauta sveikinimų ir raštu.

Abiturientų vardu mokytojams 
padėkojo Vyt. Kamentavičius.

Iškilmų baigmėje direktorius 
pranešė, kad nauji mokslo metai 
prasideda kovo 28 dieną.

Iškilmės baigtos Tautos Himnu.
Po pertraukos buvusi VII klasė 

suvaidino Keturakio „Amerika pir
ty". Režisavo EI. Olšauskienė.

, J. Gaidys.

5 PSL.

<\ugsburgo dramos ąktoriai po „Pabėgėlio“ premjeros- Iš kairės | dešinę: 
J. Palubinskas Z. Kevalaitytė, H. Kačinskas (režisavęs veikalą) ir A. Škėma

„Pabėgėlis“ barako scenoje
Augsburgas. Kovo 24 d. Augs- 

burgo-Hochfeldo lietuvių kolonijos 
gyventojai turėjo retą ir gal pas
kutinę tos rūšies šventę tremtyje. 
Tą dieną Lietuvių Dramos Teatras 
Tremtyje davė naują premjerą 
„Pabėgėlį". Veikalą režisavo 'Hen
rikas Kačinskas. Vaidino pabėgėlį 
— Antanas Škėma, moterį — Z. 
Kevalaitytė ir pasienio sargą — 
Juozas Palubinskas. Nors veiksmas

ITALIJA NUGALI ISPANIJĄ 
3:1 (1:1)

Pereitą sekmadienį Madrido val
stybiniame stadione 90.000 ispanų 
gėrėjosi tikruoju futbolo menu, 
kuris buvo pademonstruotas tarp
valstybinių futbolo rungtynių Ita
lija—Ispanija metu. Kaip vokiečių 
spauda praneša, šios futbolo rung
tynės galėjo patenkinti ir labiau
siai išlepintą žiūrovą. Akrobatiš
kas kamuolio valdymas, pietietiš
kas temperamentas, aukščiausios 
rūšies ypač (italų) kondicinis pasi
ruošimas ir rungtynių permainin- 
gūmas jaudino žiūrovą iki pasku- 
.tinio teisėjo Ling (anglo) švilpuko. 
Italų vienuolikėje šiose rungty
nėse buvo net trys debiutantai: 
gynikas Becattini ir puolikai Ama- 
dei ir Lorenci (abu internaciona
lai). Jų debiutas pavyko visapu
siškai. Šiose rungtynėse italai pa
rodė, ką jie futbole gali, ir nors 
jie buvo kaip ispanų priešininkai, 
tačiau jų puolimo penketo sudė
tingos kombinacijos iššaukdavo 
triukšmingas ispanų ovacijas. Ispa
nai garbės įvartį pasiekė iš 11 
metrų baudinio.

SENSACIJA ANGLIJOS FUTBOLE

Kaip žinome, šiuo metu Angli
joje vyksta futbolo rungtynės dėl 
futbolo taurės. Pereitą sekmadienį 
susitiko antrosios klasės Leicester 
City su favoritu pirmosios klasės 
Portsmouth. Pastaroji turėjo per
leisti, po dramatiškos kovos, lai
mėjimą pirmajai 1:3 (1:1). Tokiu 
būdu Portsmouth, pralaimėjęs šias 
rungtynes, nedalyvaus finalinėse 
rungtynėse. Rungtynės tarp pereitų 
metų meisterio Manchester Uni
ted ir Wolverhampton Vandererse 
baigėso 1:1 (1:1).. Šios rungtynės 
turės būti peržaistos. D.

■••■Mi" Uelna antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadle- 
//X-IDUriQI niala. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kai tuo j a 
po 25 pfg. o šeštadienio — 10 pfg. Visą trijų laidų mėnesinė prenume
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, Vinnlpeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius. 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, 33 Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.

vyksta Prancūzijoje, tačiau savo 
tematika jis artimas lietuvio trem
tinio širdžiai. Kuklioje barako sce
noje, žinoma, buvo sunku pasiekti 
didelį vaidybinį efektą, tačiau ak
torių įsijautimas į savo vaidmenis, 
nuoširdus jų perdavimas bei reži
sieriaus ranka padarė tai, jog pil
nutėlė salė lietuvių, taip ilgai ne
mačiusi savo aktorių, buvo suža
vėta. A. K

KAIP TAU PATINKA . . . ?
(Atkelta iš 2 pusi.)

priskaityta 3.221.000. Nuo š. m. 
pradžios priaugo 1.250.000.’ Ilgiau 
dirbusieji gauna apie 20 dol. į 
savaitę pašalpos. Dirbdami, vi
dutiniškai du kartus tiek uždir
ba. Bet tu, mielas grinoriau, tu
rėsi iš pradžių uždirbti kiekvieną 
skatiką savo prakaitu. Tačiau 
nenusimink — nes šiaip taip iš- 
sikapstysi. Tu galėsi pasiguosti, 
matydamas, kaip dėl to cento la
biau jaudinasi tie, kurie jo turi 
ir galėtų atsilsėti.

Bet čia gyvenimo dinamika 
atilsio neturi. Rasi dirbančius iki 
žilo plauko. Tėvai, kad ir seni, 
vis dar pluša po keliasdešimt 
metų toj pačioj vietoj ir prie tų 
pačių staklių. Jie nenori būti 
priklausomi nuo vaikų malonės. 
O vaikai, vcfs ūgtelėję, skuba pa
likti tėvus ir pluša, kad visiškai 
laisvas rankas turėtų. Darbas iš
laisvina, jis praturtina ir jis lai
ką sugeria.

Ir to laiko tu mažai turėsi. 
Galimas daiktas, iš namų išeisi 
po šeštos ryto ir grįši apie 4—5 
vakare. Tada tu ir pietausi. Ligi 
to laiko tau pakaks poros „sand
vičių“ ar sumuštinių. Kol įprasi, 
grįžęs būsi taip išsisėmęs, kad 
nenorėsi nei čiupinėti, ar minkš
ta lova. Ji būtų labai patraukli 
ir iš prsatų lentų, bet jas čia at
stoja puikios lingės. Palinguosi, 
užmigsi ir vėl pradėsi dieną iš 
naujo. Nei nematysi, kaip laikas 
teka, jei turėsi darbą. Bet aš ti
kiu, kad atvažiavęs vis jau ne
būsi be darbo, kad jį mėgsi, bū
si smagus, judrus ir patenkin
tas. O kai klausinės tavęs, kaip 
darbas patinka, šypsosies! ir sa
kysi: „Well, labai gerai, ačiū!“

S. suž.
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Moteriškom kojinėm finansuojama vokiečiu kompartija

Laisvos tautos yra nenugalimos
Los Angeles. Europos pagalbos išrinkimo procedūrą kiekvienas

programos (ERP) administratorius 
Paul G. Hoffmanas, kalbėdamas stu
dentams, pareiškė, jog demokratijų 
pareiga apsaugoti pasaulį nuo ka
rų. Tačiau tas nereiškia, jog Ame
rika, reikalui esant, nekariausianti. 
Ji už karą apsispręsianti tuomet, 
kai amerikiečių tautai apsaugoti 
kito kelio nebus.

Hoffmanas pareiškė, jog savo 
kelionės po pasaulį metii jis susi
daręs įspūdį, jog sovietų Politbiu- 
ras visomis priemonėmis stengiasi 
užviešpatauti pasaulyje. Didysis 
Kremliaus sapnas-įvesti pasaulyje 
iš Maskvos vairuojamą diktatūrą. 
Jo ideologija neturi nieko bendro 
su teoriniu komunizmu, bet yra 
virtusi smurto politika, vergija ir 
dvasios bei visų moralinių verty-
bių sunaikinimu.

PASITARIMAI EUROPOS TARY
BOS KLAUSIMAIS

kraštas galėsiąs tvarkyti savaip. 
Patariamajame parlamente visi nu
tarimai bus sprendžiami dviejų 
trečdalių dauguma. Siame dešim
ties valstybių pasitarime būsiąs 
apsvarstytas ir Vokietijos įstojimo 

«į Europos Tarybą, klausimas. Britų 
politiniai sluoksniai esą tos nuo
monės, kad vokiečiai pradžioj te
galėtų tutėti atstovų tik „žem. rū
muose" (patariamajame parlamen
te), o ne „aukštuosiuose rūmuose" 
(ministerių taryboje). „News Chro
nicle" diplomatinis bendradarbis 
kovo 29 d. pareiškė, kad įsekančią 
Europos Tarybos konferenciją, ku
ri įvyks liepos ar rugpiūčio mė
nesį, esą kviečiamos Graikija ir 
Turkija atsiųsti savo atstovus.

Berlynas. Sovietai per SĖD 
partiją organizuoja prekių kon- 
trobandą į Vakarų Vokietiją ir iš 
ty operacijų pelno finansuoja 
Vakarų Vokietijos komunistų 
partijos veikimą. Berlyno lai
kraštis „Telegraf“, kuris tai pra
neša, rašo, jog mėgstamiausia 
tokios kontrabandos prekė yrą 
moteriškos kojinės. SĖD polit- 
biuras Berlyne stačiai paveda 
centrinei tarptautinės prekybos 
valdybai sovietų zonoje parengti 
tam tikrus kontrobandinių prę-» 
kių kiekius. Minimoji vadyba 
priverčia sovietų zonos tekstilės 
fabrikantus parduoti jai moteriš
kas kojines po 75 pfenigius porą; 
Vakarų Vokietijoje už porą gau
nama 9—13 DM. Paleidus tokiu 
būdu 100.000 porų Vakarų Vokie
tijos kompartijai lieka apie mi
lijoną. DM.

Kontrabandines prekes perga
benti pavedama sovietų zonos 
pasienio policijos komisarams, 
kurie palaiko itin glaudžius ry
šius su Vakarų Vokietijos komu
nistų partijos slaptais nariais, 
gyvenančiais pasienio srity. Ypa
tingas „judėjimas“ esąs Helm- 
stedto rajone, kur viena kasykla 
eina po pat zonų siena; ta „sky

le geležinėj uždangoj“ vien pel
nai lapkričio m. buvo prašmuge- 
liuota prekių Už 750.000 DM. To
kią „prekybą“ varo apie 60 so
vietinių akcinių bendrovių. Tais 
kanalais iš vakarinių zonų slap
tai gabenamos mašinų dalys, 
specialūs įrankiai, techniška aly
va ir t.t. Kontrabandos centrinė 
Vakarų zonoje esanti Hamburge, 
jai pavykę .iužinteresuoti“ ir kai 
kuriuos vokiečių politikus bei 
raktinėse vietose sėdinčius val
dininkus.

PRANEŠIMAS *
E. M. Tome1!, Welfare & Eligi

bility Officer Area 3, Sub-HQ Ans
bach praneša, jog IRO Area 3, 
Sub-Headquarters Ansbach, Hin
denburg Kaserne Block A. 1., 105 
kambarys, yra įsteigta patarimų 
įstaiga neturintiems IRO globos 
išvietintiems asmenims (DP), gy
venantiems šiose srityse: Ansba- 
cho, Dinkelsbuehlio, Eichstaetto, 
Erlangeno, Feuchtwangeno, Forch- 
heimo, Fuertho, Gunzenhauseno, 
Hersbrucko, Hilpolsteino, Hoech- 
stadto, Laufo, Neustadto, Nueren- 
bergo, Pegnitzo, Rothenburg / F, 
Scheinfeldo, Schwabacho, Uffen- 
heimo ir Weissenburgo.

Sovietu armijos persigrupuoja
Minskas. Minsko radijo praneši

mu, vakarinėse Sovietų Sąjungos 
dalyse šiuo metu vyksta armijos 
persigrupavimas. Ši reorganizacija 
turi ryšio su paskutinių dviejų sa
vaičių būvy įvykusia buv. karo 
ministerio maršalo Bulganino, ly
dimo maršalų Rokošovskio ir Tol- 
buchimo, inspekcine kelione. Fa 
pačia proga radijas pranešė, jog 
septynioms Vakarų Rusijos gyny
bos apygardoms bus paskirti nauji 
vadai. Pažymėtina, jog beveik visi

Londonas. Didž. Britanijos užs 
reikalų ministerijoj šiuo metu 
vyksta dešimties Europos tautų 
pasitarimai dėl Europos Tarybos, 
kur yra svarstoma ir priimama mi
nėtos tarybos charta. Svarbiausi 
siūlomos char tos punktai yra: mi
nisterių tarybos sudarymas ir su
šaukimas patariamojo parlamento, 
kurio būstinė būtų StraBbųrge. Char- 
toje sakoma, kad ministerių taryba 
visais klausimais tarsianti savo 
žodį, tik į jos kompetenciją neįei
sią kariniai reikalai. Patariamajam 
parlamente Didž. Britanija, Pran
cūzija ir Italija turėsiančios maž
daug po lygiai atstovų, gi kiti 
septyni kraštai — atitinkamai ma
žiau. Chartoje sakoma, kad atstovų Įęas Fagerholmas savo kovo 14 d.

kalboje Helsinkyje iš naujo ge- 
rokai pakedeno suomių komu- 
munistų partiją. Anot ministerio, 
vos tik susidarius Suomijos da
bartinei vyriausybei, komunistai 

Muenchenas. Bavarijos valdinių deda visas pastangas sudaryti 
įstaigų pranešimu 1948 m. rugsėjo kuo daugiausia sunkumų netik 
30 d. amerikiečių zonoj gyveno vyriausybei, bet ir visam kraš- 
489.137 užsieniečiai. Iš jų Bavari- tui. Fagerholmas priminė ir agra- 
joje buvo 328.012, tarp kurių 226.733 rų interpeliaciją dėl žemdirby- 
lenkai, 44.869 latviai, 28.122 lietu- stės ir jos sunkumų, bet tai buvo 
viai, 23.296 vengrai, 15.622 jugo- tik priemonė, kaip paskui iš de- 
slavai, 7.268 italai, 4.926 olandai, batų paaiškėjo, su komunistų pa- 

• 4.514 šveicarų, 4.189 prancūzai, galba nuversti vyriausybę.
14.223 čekoslovakai, 13.870 sovietų Toliau ministeris pirmininkas 

. piliečių, 8.584 rumunai, 2.501 tur- perėjo prie savo anksčiau Tam- 
kas, 2.362 graikai, 1.340 belgų, 566 merforse pasakytos kalbos, kur 
anglai, 3.932 kitų Europos kraštų, jis kreipėsi į suomių komunistų

naujieji vadai yra lig šiol viešu
mai mažai žinomi jauni generolai. 
Maršalas Rokošovskis, kuris vado
vauja specialioms vakarų Rusijos 
karo pajėgoms, prieš kurį laiką 
savo vyriausią būstinę perkėlė iš 
Minsko į Kaliningradą (Karaliau
čių).

New Yorkas. Amerikos komu
nistų byloj New Yorke vėlg liu
dininkai už atsisakymą liudyti 
prieš kaltinamuosius nubausti kalė
jimo bausmėmis.

Šios įstaigos tikslas - aukščiau 
minėtuosius asmenis informuoti, 
suteikti jiems patarimų ir pagal
bos socialinės ir ūkinės srities 
klausimais bei emigracijos ir repa- 
trijacijos reikalais. Raštu ir žodžiu 
anglų ir vokiečių kalbomis kreip
tis šiuo adresu: Welfare Officer, 
,,Out Service", IRO Area 3 Suo- 
HQs. Ansbach, Hindenburg-Kaser- 
ne. Lankymosi valandos: 8, 30 — 
12.00 ir 13.00—17.30.

Pastaruoju metu į tuos slap
tuosius kanalus atkreiptas ypa
tingas dėmesys ir sustiprintas jų 
sekimas.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Lissabona. UP pranešimu, Portu

galijos vyriausybė nutarė prisi
dėti prie Atlanto pakto,, ir užs. rei
kalų ministeris Da Mata ketvir
tadieni iškrido pakto pasirašymui 
į New Yorką. Islandijos parlamen
tas 37 prieš 13 balsų pasisakęs už 
prisidėjimą prie Atlanto pakto.

Frankfurtas. Gen. Clay iš ’ naujo 
pareiškęs spapdos atstovams, kad 
JAV Potsdamo susitarimai Vokie
tijos atžvilgiu nebesaisto, nes so
vietai jau seniai esą juos pamiršę.

Bostonas. , Winston Churchillis 
pabrėžtinai nurodęs Europos susi
vienijimo reikalą. Toliau pažymė
jęs kad po pirmojo pasaulinio 
karo buvusi padaryta didelė klaida 
leidžiant įsigalėti komunizmui ir 
neįvedant visur demokratinės val- 
dymosi formos.

Vtwnftai is visut

Londonas. Balandžio 21 d. Lon
done prasidės Commonweal tho 
ministerių pirmininkų konferencija.

500.000 UŽSIENIEČIŲ AMERIKIE
ČIŲ ZONOJ

Didelės reikšmės Churchilio vizitas
Paryžius. Šiuo metu anglų kara

liškosios opozicijos vadas ir buvęs 
karo meto premjeras Winston 
Churchillis „grynai privačiais rei
kalais" lankosi JAV: Tačiau vi
siems aišku, jog Churchillio vizi-

IRO GLOBOS NEGALINČIUS 
EMIGRUOTI

Ženeva. Tarptautinė Pabėgėlių 
Organizacija (IRO) kov. 21 d. pa
reiškė, jog ji paskirsianti 1.250.000 
dolerių tiems 27.000 DP, kuriems 
šiuo -metu išemigravimo galimy
bės yra labai ribotos. Šita suma 
skiriama gydymui ir amatų moky
mui. IRO numato įstaigti penkias 
sanatorijas plaučių ligoniams, kur 
jie galės gydytis nuo šešių iki de
vynių mėnesių ir kartu mokytis 
amatų jiems pritaikintose sąlygose.

Suomijos min. pirmininką įkaitina komunistus
Suomijos ministeris pirminin-- partiją šiuo klausimu: ar komu- gijų įstatymas teleidžia tik Suo- 

nistai leistų spaudos, žodžio ir mijos piliečiams priklausyti po- 
susirinkimų laisvę tokiu pat litinėms partijoms, 
mastu, kaip dabartinė vyriau- . 
sybė, jeigu jie paimtų valdžią 
Suomijoje? „Aš maniau, kalbėjo 
ministeris, kad tai bus paprastas 
dalykas komunistų partijos va
dovybei atsakyti į šį klausimą, 
bet, pasirodo, taip nėra. Iki šiol 
dar jokio atsakymo negirdėti. Aš 
visgi manau, kad ‘mūsų krašto 
demokratiniai gyventojai mielai 
norėtų žinoti, kaip elgtųsi komu
nistai, jeigu jie paimtų valdžią. į* 
rankas. Ar socialdemokratų, agra- 
rų, pažangiųjų, koalicinė ir šve
dų partijos galėtų laisvai veikti?“ 

Fagerholmas priminė, tiesa, ži
nomo 
kalbą viename politiniame mi
tinge, 
klausimą. „Ašr gana sunkiai įžeis- 
čiau Suomijos komunistų partiją, 
jeigu laikyčiau šį atsakymą par
tijos atsakymu“, tarė ministeris 
pirmininkas. „Norėdamas atsa
kyti Suomijos komunistų parti
jos vardu, jis turėtų priklausyti 
partijai, bet vargiai taip yra, 
nes partiją šiuo atžvilgiu nusi
kalstų įstatymams. Ponas Aikia 
nėra Suomijos palietis, bet gy
vena čia su laikine viza, o drau-

Pasiremdamas tuo, aš tik pa
tarnauju komunistų partijai, lai
kydamas Alkią pareiškimą ne
susipratimu, nes tai gali atsitikti 
žmogui, kurio galva pilna dia
lektikos ir skolastikos bei moty
vų, pasisemtų iš naujos, jausmin
gos poezijos“, pareiškė ministeris 
pirmininkas ir savo kalbą baigė 
tardamas, kad ir toliau nekantriai 
laukiama komunistų, atsakymo ir 
labai stebėjosi, kodėl taip sunku 
pasakyti taip, arba ne.

K. Rauklaukis

Vašingtonas. Amerikiečių prof 
sąjungų AFL ir CIO ir britų — 
TUC atstovai balandžio 4 d. susi
tiks Vašingtone pasitarimui dėl 
naujos nekomunistinės pasaulinės 
prof, sąjungų organizacijos įstei
gimo.

Ammanas. Syrijos kariuomenės 
vyriausias vadas pulkininkas Hus- 
ni Zaim, Damasko radijo prane
šimu, pasiskelbė Syrijos -dikta
torium.

Vašingtonas. JAV užs. reik. min. 
Dean Achesonas pareiškė, jog Va
karų valstybių užs. reik, ministerių • 
atvykimo į Vašingtoną proga bus 
svarstytos visos Vokietijos pro
blemos.

Londonas. AP pranešimu, diplo
matiniuose Londono' sluoksniuose 
manoma jog būsimą Europos par
lamentą pradžioj sudarys 13 val
stybių. Šiuo metu vykstančioj 10 
valstybių konferencijoj Londone 
tarp kitų klausimų bus apsvarsty
tas ir priėmimas naujų narių, tarp 
kurių Graikijos, Turkijos, Austri
jos ir Vakarų Vokietijos.

Praga. Pernai gruodžio mėn. 
dingę du JAV okupacinių pajėgų 
kariai neseniai Pragos teismo bu
vo nuteisti 12 ir 10 metų kalėjimo 
už „šnipirfėjimą".

Berlynas. „Abencį" praneša, jog, 
vieno sovietų tankų pulko vadas 
pulk. Brussin su. aukštais savo 
štabo karininkais pabėgo pas 
amerikiečius. , f

komunisto Armas Alkia

kuriame jis palietė tą De Gaulle reikalauja ginklu
tas, kuris sutampa su Atlanto pak
to pasirašymu ir Vakarų Europos 
kraštam ginklų tiekimo klausimo 
svarstymu, turi didelės reikšmės.

Vašingtono korespondentas „Au- 
rore" rašo, jog Churchillis prez. 
Trumanuj nušvietęs dabartinę liūd
ną padėtį, ypač sovietų spaudimą 
Balkanų valstybėse.

Paryžius. Spaudos konferencijoj, 
kurioj dalyvavo ypatingai daug 
spaudos atstovų gen. de Gaulle pa
reiškė, jog Prancūzijos saugumui 
garantuoti reikia gauti iš JAV pa
ramos ginklais. Generolas pareiš
kė savo pasitenkinimą Atlanto pak
tu — ne vien kaip Vakarų Euro
pos apsauga, bet taip pat kaip bu
simosios Jungtinės Europos kerti
niu akmeniu.

De Gaulle pareiškė taip pat, jog 
„didelė klaida" būtų Europos gy
nybos, atsparos punktu padaryti 
Angliją. Europos gynyba turinti' 
bazuotis Prancūzija, nes praktiškai 
Reino ar Elbės gynimosi linijoje | 
pirmieji kovosią prancūzai.

Mielas Skaitytojau,
„Žiburiai“ Tave lydi beveik nuo pat tremties pradžios. Jie Tau pasilieka ir toliau ištiki

mas draugas. Skaityk Pats, paragink užsisakyti savo pažįstamus ir užsakyk savo draugams 
bei giminėms užjūriuose. „Žiburiai“ yra pigiausias, tris kartus per savaitę išeinąs, gerai 
informuotas ir vienintelis iliustruotas lietuvių laikraštis Vokietijoje. MĖNESINĖ PRENU
MERATA VOKIETIJOJE DM 3,—; UŽSIENY DM 5,—. t

Kiekviena nauja prenumerata, laiku senosios prenumeratos pratęsimas ir užsigulėjusių 
skolų išlyginimas stiprina Tavo laikraščio finansinę būklę ir garantuoja jo tobulėjimą.

ADMINISTRACIJA

Šiuos argumentus generolas pa
naudojo įrodinėdamas, jog reika-' 
linga, kad jis grįžtų prie valdžios 
vairo. Jo teigimu, „savaime supran
tama", jog Amerika tol nesiųs į 
Prancūziją ginklų, kol nebus ga
rantuota, kaip jie bus panaudoti. •

Baigdamas generolas pareiškė, 
jog jungtinės Europos pagrindas 
yra Prancūzijos-Vokietijos bendra
darbiavimas. Sąjungininkų vedama 
Vokietijos politika prisidedanti tik 
prie vokiško imperializmo atkuti
mo. Tikrasis kelias, anot de Gaulle, 
yra federatyvinės Vokietijos sukū
rimas.
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