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tSEINA ANTRADIENIAIS, KETVIRTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

BALF ATSTOVAS J. VALAITIS: 
‘ __  v v

Miku laikraščiu klausimais Atsisveikinant su redaktoriais
KIEKVIENAS EMIGRUOJANTIS PRIVALĖTŲ UŽSISAKYTI. — IN
FORMUOTI APIE IMIGRACIJOS KRAŠTUS. — VENGTINA TAR-

Emigracija labai jaučiamai atsiliepė į visas 
mūsų bendruomeninio ir kultūrinio gyvenimo

PUSAVIO KIVIRČŲ. — NEPAMAINOMOS SVARBOS DARBAS.

. Ligi kol reikėtų stengtis išlaikyti 
dabar einantieji lietuvių trem
tinių laikraščiai čia, Europoje, ir 
kokiu būdu? Tamsta, abejo, jauti 
kiek „žalos" dabar daro mūsų lai
kraščiams emigracija? — taip maž
daug buvo paklaustas BALF direk
torius ir emigracijos reikalams at
stovas J. Valaitis, kuris aną sek
madienį buvo užsukęs į „Ži
burius“, lankydamas Augsburgo 
stovyklų lietuvius ir smulkiai jiems 
paaiškindamas emigracijos ir daug 
kitų klausimų. Nors įvairių in
teresantų apgulamas, svėčias rado 
valandėlei progą atsakyti į jūsų 
korespondento vieną kitą klausi- tokių spaudos kivirčų. Bet jie lai- 
mą, rūpimą mūsų laikraščiams, kraščiuose žiauriau atodo, negu iš 
BALF atstovo pareiškimai juoba tikrųjų yra. Iš dalies galima pa- 
reikšmingi, kadangi jis yra ir teisinti nuomonių skirtumų aiškini- 
Amerikos Lietuvių Spaudos Klubo mąsi, bet apskritai vengiama 
vicepirmininkas. ginčų. Juo labiau vengtina kivirčų

— Tremtinių laikraščiai turėtų tarp tremtinių laikraščių. Ne lai- 
išlikti, kol bus tremtinių. Gi trem- kas dabar kelti ginčus ir dėl pra
timus IRO globos dar iki 1950 m. eities politinių klaidų klaidų, tai 
balandžio 30 d., — atsakė p. Va- jokios naudos neduoda. Tikslas — 
laitis. — Kas toliau likusiais trem- jungti visą tautą! Ginčai nuėję į 
tiniais rūpinsis, dar tebeaiškinama. ekstremizmą, gali net kenkti emi- 
O kad laikraščiai galėtų ir toliau, gracijai.
kaip ligi šiol, laikytis, kiekvienas H pradžios p. Valaitis buvo 
emigruojąs lietuvis privalėtų jausti pakIaustaSi kaip jis vertina lietu- 
pareigą jiems prenumeruotis. Ne- tremtinių laikraščius aplamai, 
gana to: ne tik privalėtų pats už- _ Atlieka nepamainomos svarbos 
sisakyti, bet ir rasti naujų skaity- darbą ypač tokiu lai.ku. kada rei. 
tojų tremtinių laikraščiams iš be- kalinga ukslių, greitų inIormacijų 
tuvių tarpo krašte, j kurį nuvyksta. ir visų prielnamų šaltinių, — pa- 
Tuo būdu jūsų laikraščiai ne tik reiškė p Valaitis. Per pasikalbė- 

■ susilauktų materialines paramos iš jimą be lo patlrta. jog Amerikos 
įjūrio, 11 padėtų senesniems Lietuvių Spaudos Klubas'jau nuo

1 seniau stengiasi pagelbėti mūsų 
tremtiniams laikraštininkams, tarp 

be kitko parūpinti kvietimų į JAV.

ir informacijų apie emigracijos 
kraštus — Ameriką, Kanadą ir kt., 
kad nuvykusieji nesijaustų visai 
svetimi, — pareiškė p. Valaitis. — 
Lietuviai tremtiniai Amerikos lie
tuvių tarpe turėtų susirasti sau 
naują Lietuvą.

— Gal Tamsta būsi pastebėjęs 
iš mūsų laikraščių, kad tarp jų 
kartais pasitaiko tam tikrų tarpu
saviu ginčų, išeinančių iš žmonių 
politinių pažiūrų skirtingumo ar 
gal siaurumo? Kaip Tamsta žiūri 
į tuos kivirčus?

— Pas mus, Amerikoje, irgi yra

sritis, taip pat į to’ gyvenimo institucijas, 
neaplenkdama nė spaudos. Skirstosi į pasaulį 
ne tik laikraščių skai
tytojai, bet ir jų bendra- 
darbiai, leidėjai bei re
daktoriai.

Tas likimas palietė ir 
„Žiburius“. Su apgailes
tavimu jie ką tik išly
dėjo į užjūrį savo stei
gėją, leidėją ir vyr. re
daktorių J. Vitėną. Su 
apgailestavimu, nes iš jų 
vadovavimo pasitraukė 
ne lengvai pakeičiama 
asmenybė.

Pradėjęs spaudoje ben
dradarbiauti dar studijų 
metais, J. Vitėnas dau
giau nenutraukė su ja 
ryšio ir nuolat jos rei
kalais domėjosi, nes 
spaudos vaidmenį laikė 

pirmaeilės reikšmės 
veiksniu tautos gyveni
me. Tad visiškai nenuos
tabu, kad vos ėmus telk
tis lietuvių tremtinių 
bendruomenei, jis imasi 
didelio sumanymo — iš- , 
leisti jos reikalams laik
raštį. Ir tą laikraštį jis 
užsimoja leisti tokį, kad 
jis ne tik patarnautų sa
vo (spausdinto žodžio pasiilgusiam lietuviui 
tremtiniui, bet ir svetimame krašte atstovautų 
mūsų kultūriniam lygiui bei pajėgumui. Kuk
lus, nemėgstąs garsintis ir kalbėti apie save, 
jis tyliai, bet su atkakliu atsidėjimu darbui 
pasiekė to, kad jo leidžiamas laikraštis savo 
turiniu ir pavidalu pasidarė pirmaeilis laikraš
tis ne tik tarp tremties periodikos, bet ir mūsų 
laikraštijos istorijoje. O tokiems rezultatams 
pasiekti reikėjo jau ne tik energijos ir darštu- 
mo, bet ir žymių organizacinių gabumų, o 
daugeliu atvejų ir nemažos drąsos, turint gal-

voj visus medžiaginius, formalinius, techninius 
ir kitokius sunkumus, kuriuos reikėjo nuga

A. Gražiūnas ir

užjūrio lietuviams susipažinti su 
tremtiniais.

— Kas Tamstos nuomone, 1 
įprastinių informacijų, ypačiai šiuo 
metu rašytina mūsų laikraščiuose 
ryšium su tremtinių emigracijos 
sąjūdžiu?

— Ko daugiausia teikti praktiš
kų patarimų iš emigracinių įstaigų

Mk.

GEN. GLAY Į SAVO KARIUS
Grafenwoehr. JAV karinis gu

bernatorius Vokietijoje, gen. Clay, 
apeliavo aną trečiadienį per „armi
jos dienos" proga Grafenwoehr ka
riuomenės aikštėje surengtą didelį 
paradą į rinktinius dalinius atrem
ti bet kokį užpuolimą ant Vakarų 
Europos „jeigu reikės, ir jėga".

Amerikos prisidėjimas prie At
lanto pakto įpareigojąs eiti pagal
bon, išlaikant taiką. „Jūs esate 
mūsų šalies visados tvirtos valios 
simbolis kovoti dėl laisvųjų žmo
nių teisių", sakė gen. Clay.

Amerikiečių armijos stiprumas 
Vokietijoj pagal skaičius šiandien 
nėra daug ką didesnis, negu buvo 
prieš metus. Frankfurto kariniuose 
sluoksniuose manoma, kad netru

BALFo direktorius ir emigracijos reikalams atstovas Europoje J. Valaitis su LRK amerikiečių zonos įgaliotiniu 
Rugieniu, apsilankę balandžio mėn. 3 d. „Žiburių“ redakcijoje. Pirmoje eilėje iš kairės | dešinę (sėdi): A. Gra
žiūnas, J. Valaitis, Rugienius ir V. Rocevičius. Antroje eilėje: A. Kasulaitis K. Mickevičius, J. Mikeliūnas. V. Ra
tas. A. Prapuolenis ir L. Valiukas. D. Sulaičio nuotr.

lėti, leidžiant laikraštį. Ir ši darbą J. Vitėnas 
dirbo daugiau kaip trejus metus. Suprantama, 

kad pasitraukimas tokio 
asmens iš darbo „Žibu
riams“ yra didelis nuos
tolis.

Tas nuostolis, deja, dar 
padidėja, kad tuo pačiu 
laiku tenka atsisveikinti 
ir su kitais įgudusiais 
darbininkais — redak
toriais — A. Gražiūnu 
ir V. Rocevičium. Apie 
šių dviejų žiburininkų 
atliktą „Žiburiuose“ dar- . 
bą yra pakankamai ryš
kiai savo atsisveikinimo 
žodyje parašęs J. Vitė
nas, kurio jie bemaž vi
są „Žiburių“ leidimo lai
ką buvo patys artimiau
sieji ir nuolatiniai ben
dradarbiai. Jie ant savo 
pečių eilę metų nešė žy
mią „Žiburių“ leidimo 
ir redagavimo naštos 
dalį.

Tuo būdu naujiems 
žmonėms reikia ryžtis 
perimti pasitraukiančių
jų darbą. Ir nelengvą 
darbą. Teisybė, laikraš
tis jau įėjęs į tiesią ir 
gilią vagą, rodydamas 

gražų ir patrauklų pavyzdį palikuoniams. Jam 
jau nėra daugelio tų kliūčių, kurias turėjo nu
veikti jo steigėjai ir ugdytojai. Bet, kaip pra
džioje sakyta, visuotinė emigracijos nuotaika 
ir reikalas, — jau nekalbant, kad darbo pra
džia visados sunkesnė, — sudaro naujų kliū
čių, kurios neleidžia nė pagalvoti apie kokius 
ilgalaikius planus ar duoti naujų pažadų.

Tuo tarpu mums pats svarbiausias uždavi
nys — nugalint emigracinę nuotaiką, pasis
tengti, kad „Žiburiai“ eitų ir toliau: kad jie 
išsilaikytų bent iki tol, kol čia, Vokietijoje, 

dar bus lietuvių tremtinių. 
Nuoširdžiai tikime, kad mie

lieji laikraščio Bendradarbiai 
ir Skaitytojai supras mūsų pas
tangas ir nenustos teikę tos 
paramos, kuri tiek daug pa
lengvindavo pasitraukianči'ųjų 
didelį darbą. Ilgiau ar trium- 
piau padirbėję, jaustume bent 
šiuo tuo parėmę tremtyje 
spausdintą lietuviškąjį žodį, 
kuris juk yra vienas didžiau
sių ginklų svarbiausioje ir sun
kioje mūsų tautos kovoje — 
kovoje dėl Lietuvos laisvės.

Pasitraukusiems Bičiuliams 
— steigėjui, leidėjui ir vyr. re
daktoriui J. Vitėnui, redakto
riams — A. Gražiūnui ir V. 
Rocevičiui linkime laimingai, 
nors ir laikinai, įsikurti užjū
riuose ir nepamiršti savo kū
rinio — Žiburių!

„Žiburių“ leidėjas 
ir redakcija.

kus būsią imamasi tolimesnių ir 
svarbių priemonių sustiprinti oku
pacinei armijai.

Belgradas. Gandus apie savo pa-
sitarimus su Vakarais marš. Tito 
pavadino „nesąmoningomis kalbo
mis".
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Pirmieji JAV Raudonojo Kryžiaus atstovai Lietuvoj
GEN. PR. TAMAŠAUSKAS

--..skaniais'užkandžiais ir gėrimais su čiąvosi nebesivaržydamif lyg seni 
■ labai ribotu kiekiu alkoholio. At- pažįstami.
stovų tarpe atsirado keletas buvo- Daugiau gyvumo įnešė įvairios

1919 m. kovo 13 d. I-jo pulko 
karia. T gauna telefonogramą, pa
sirašytą apsaugos minister!© karin. 
Merkio. Ja įsakoma karin. T tuo
jau vykti Kaunan ryšium su nu
matomu JAV atstovų atvykimu.

Šita žinia kaip žaibas pasklido 
ne tik tarp pulko karių, bet lygiai 
tarp visos Marijampolės gyvento
jų. Žinia apie atvykstančius toli
mojo užjūrio atstovus smarkiai pa
veikė gyventojus. Visi jaudinosi, 
buvo nepaprastu ūpo. Nuotaika 
pragiedrėjo, visi palinksmėjo. Vi
sur apie tai buvo kalbama. Juk tai 
pirmieji užsieniečiai, dargi iš toli
mos Amerikos, pačios turtingiau
sios ir galingiausios pasaulio vals
tybės, lankysis Nepriklausomoj Lie
tuvoj. Kalbos apie tai buvo graži
namos įvairiais mhloniaįs spėlios 
jimais. Apskritai, visi buvo linkę 
tikėti į mūsų niūraus gyvenimo 
sąlygų pagerėjimą, o svarbiausia 

atrodė esą jau tikrų ženklų, kad 
greit bus atsipalaiduota nuo vo
kiečių okupacinės globos.

Karin. T jau įeitą rytą išvyko 
Kaunan ir tą pačią dieną prisistatė 
naujajam apsaugos ministeriui 
karin. Merkiui. Su karin. Merkiu 
jis buvo gerai pažįstamas nuo 
prieškarinių laikų, kada Merkys, 
studentaudamas, turėjo smulkią 
tarnybą Rygos — Orio geležinkelio 
valdyboje. Su karo tarnyba- jis 
teturėjo tiek bendra, kad, patar
navęs savanoriu viename Rygos 
įgulos pulkų vienerius metus, iš
laikė tam tikrus egzaminus ir įgijo 
atsargos praporščiko laipsnį. Stu
dentas Merkys buvo gerai pažįsta
mas plačioj Rygos lietuvių ko
lonijoj ne tik kaip susipratęs, bet 
ir kaip uolus tautos darbuotojas ir 
be to, turėjo gražų išauklėjimą. Jis 
visados atrodė optimistiškai nusi
teikęs, sugebąs įvairiuose rate
liuose rasti kalbos. Uoliai jis lan
kydavo ir įvairias lietuvių pramo
gas. Tai nėra ko stebėtis, kad jis 
buvo mėgiamas ir pageidaujamas 
svečias kolonijos šeimose.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
Merkys kaip sumanus, apsukrus 
ir gebąs visur prieiti, buvo paskir
tas plačioj Rusijoj kažkokios sto
ties komendantu. Kiek vėliau ilgo
ką laiką ėjo net Kauno stoties ko
mendanto pareigas ir, aplamai, 
visados jautėsi patogiai. Gi dabar, 
kaip minėjau, Nepriklausomoj Lie
tuvoj iškilo net į ministerius.

Karin. T prisistatymo metu ne
pajėgė nuslėpti savo nusistebė
jimo, sunkiai suvaldė šypsnį, sto
vėdamas įsitempęs, jeigu taip ga
lima pasakyti, prieš vakarykštį 
jaunikaitį. Kaip ten būtų, kaip ne, 
karin. T laikėsi griežtai, kaip drau- 
simingas karys stovėdamas prieš 
aukštą viršininką. Šiuo atveju

Vien tik „Metropolis”, svečiams 
parinktoji sustpjimo vieta, pajėgė 
įsigyti Rygojo gražią žvaigždėtą 
amerikiečių vėliavą.

Misijos atvykimo išvakarėmis 
„Metropolyje” dalis ministerių 
turėjo posėdį, dalyvaujant keletui 
kviestinių asmenų kaip žinovų 
įvairiems priėmimas parengti. Jie 
turėjo sudaryti priėmimo progra
mą. Svarbiausia buvo, kaip iškelti 
pirmąjį rautą — iškilmingą “Vaka
rienę, kuri numatyta kovo 17 d. 
Tarp kiflco išspręstas gana painūs 
klausimas, kuriuos asmenis pak
viesti į pokylį, kaip jiems paskir
styti vietas prie stalo, kas turi 
pasirengti su prakalbomis, kurioms 
buvo nurodinėjamos net temos.

Kauno įžymybės. Pirmučiabsia bu
vo nuvežti į katedrą, o iš tenai — 
į Daugirdo muziejų. Pats Tadas 
Daugirdas pasitiko svečius ir davė 
jiems smulkių paaiškinimų. Svečiai 
labiausiai domėjosi gausingomis 
iškasenomis. Prie „Saulės” namų 
pasitiko prel. Olšauskas. Ameri
kiečiams buvojdomu išgirsti, kad 
tie mūrai pastatydinti aukomis, 
kurių daugiausia Taurink ta iš Ameri
kos lietuvių. Pagaliau aplankyta 
pora Kauno fortų. J’-*

Kitą dieną, kovo 16, reikėjo su
pažindinti su kai kuriais mūsų 
provincijos mieštais. ’ Pasirinkta 
Marijampolė ir Vilkaviškis, į 
kuriuos ėjo geresnis kelias, ir pa
tys miestai švaresni. Svečiams ir

Istorinės Medžiagos Rinkimo Komisija paruošia istorinę medžiagą išsiunti
mui j JAV apsaugai. Iš kairės i dešinę: komisijos nariai — St. Rudys, 
J. M. Laurinaitis, pirm. V. Liulevičius ir reikalų vedėjas B. Sarkenls.

J. Gaidžio nuotr.

daug kuo priminė Gogolio komedi
ją — „Revizorių”. .

Pasitikimas stotyje buvo baisiai 
triukšmingas, — su džaugsmingiau- 
siomis ir nuoširdžiausiomis ovaci
jomis, kokių kad Kauno stotis iš 
lietuvių iki tol dar niekad nebuvo 
patyrusi. Dėl tirštai suplaukusios 
Kauno visuomenės sunku buvo ir 
į stotį patekti, juo labiau, kad šį 
kartą čia nesimatė ir jokių tvark
darių. Iki tol buvo pratę vokiečiai 
palaikyti tvarką. Dabar jie laikėsi 
šaltai, bešališkai, lyg ir nepaten
kinti. Iš viso jų stotyje tesimatė 
keletas kareivių,

„Metropolin” svečiai buvo vež
ami automašinomis, kiekvienas 
skyrium su dviem trim palydovais 
iš mūsiškių. Kai per pusvalandį 
svečiai susitvarkė, jiems viešbuty
je buvo paduota karštų ir šaltų 
užkandžių su gėralais — vynu ir 
alumi. Pagal programą tą pačią 
dieną svečiams buvo aprodomos

menų, pietūs buvo paduoti kiek 
anksčiau. Mat, reikėjo anksčiau 
išvykti, nes turėjome menkas vo
kiečių nudėvėtas mašinas, o antra 
— svečiai turėjo laiku sugrįžti va
karienei, kurią rengė min. Merkys 
•įgulos karininkų vardu.

Marjampolėje užjūrio svečių 
priėmimas buvo kuklioje „Birutės" 
arbatinėje. I-jo pulko orkestras 
pasitiko į miestą įvažiuojančius, 
vėliau per visą buvimo laiką grie
žė prie „Birutės". Pulko kariai per 
visą miestą iki arbatinės buvo iš
statyti špalieriais. Vyresnieji 
miesto atstovai pasitiko su prakal
bomis; Misijos nariai buvo sujau
dinti tokiomis įspūdingomis pro
vincijos sutiktuvėmis, už kurias 
maj. Ro$s nuoširdžiais žodžiais 
reiškė padėką ir kartu žadėjo sku
bią Amerikos medžiaginę pagalbą.

„Birutėje" buvo pristatyti miesto, 
visuomenės ir kaimo atstovai. Čia 
pat stalai buvo nukrauti įvairiais

šių Amerikoj ir kalbančių angliš
kai. Su amerikiečiais jie nevaržo-
mai šnekučiavosi. Vaišės užtruko 
arti poros valandų Svečiai taip 
gerai jautėsi, jog mūsųpalydovams 
teko juos net paraginti į tolimes
nę — į Vilkaviškį, kuris irgi pasi
rengęs laukė. Atsisveikinant, kaip 
ir sutinkant, vėl buvo triukšmingos 
ovacijos, valiavimai iš dar gausiau 
susirinkusių ne tik miestelėnų, bet 
ir kaimiečių. Kelionės smagumą 
labai gadino nuolatiniai čia vienos, 
čia kitos mašinos gedimai, ypač 
kai iš prakiursiančių padangų išei
davo oras. Paskutinės mašinos 
Vilkaviškį pasiekė jau prietemoj.
• Sutikimas parengtas klėbonljojėT 
Iš oro čia nebuvo tiek iškilmi- 
gumo kaip Marijampolėje. Mat, 
buvo jau vėlus laikas. Čia nepasi
rodė ir kariuomenė su orkestru. 
Šiaip priėmimas taip pat buvo 
nuoširdus. ir . nuotaikingas. Per 
skoningai. ir. .sočiai .pagamintą va
karienę visiems buvo noro bent 
trumpais žodžiais išreikšti savo 
džiaugsmą ir padėką Amerikos at
stovams. Kai kurie iš buvusiųjų 
Amerikoj pasakė prakalbeles 
angliškai. Visuomenė, nors ir tam- 

.soje, pakantriat laukė svečių išly
dėti. Trumpu atsiveikinimo žodžiu 
maj. Ross sakėsi pirmą sykį savo 
gyvenime patyręs tiek daug nepa
prasto nuoširdumo iš lietuvių 
visuomenės.

Kaunan sugrįžo, galima sakyti, 
kiekviena mašina skyrium dėl jau 
sakytų nuolatinių jų gedimų. Vieni 
kitiems nepadėjo ir nelaukė. Tik 
svečių stengtasi kelyje ilgai ne
laikyti, todėl teko juos persodinti 
iš mašinos' į mašiną. Kai kurios 
mašinos visiškai nebepajėgė su
grįžti Kaunan, ir jų keleiviams 
teko pasieškoti arklių ir vežimų.

Kovo 17 d. į vakarienę „Metro
polyje” susirinko mažne visi mini
sterial, taip pat ir gudų ministeris 
Voronko. Iš dvasininkų dalyvavo 
kai kurie kapitulos nariai: prel. 
Dambrauskas — Jakštas, prel. Mai
ronis, prel. Olšauskas. Iš miesto 
ir visuomenės atstovų buvo matyti 
Dr. R. Šliūpas, Dr. Alekna. Iš viso 
prie stalo susėdo per 50 asmenų. 
Amerikos Raud. Kryžiaus misijoj 
buvo šie atstovai: pirmininkas 
maj. Ross, pavaduotojas kpt. Ho- 
lister, Dr. Jenkin ir koresponden
tas Tobenkin, kuris buvo žydų tau
tybės ir mokėjo vokiškai.

Iš pradžios prie stalo jausta lyg 
ir varžymosi ar jaudinimosi, nes 
daug kam teko sėdėti šalimais ne- 
pąžįstamų svetimų asmenų. Daly
viai ėmė įsidrąsinti beragaudami ir 
beragindami vienas kitą išgerti 
stikliuką vyno ar konjako. Ogi va
karienės pabaigoje visi jau šneku-

ir įdomios prakalbos. Tikras inter
nacionalas, nes kalbėta įvairiomis
kąlbomis. Aišku, vyravo lietuvių 
kalba, o antroj vietoj ėjo anglų. 
Buvo kalbančių ir vokiškai, nors 
nė vieno vokiečio čia nebuvo. 
Kažkuris iš mūsiškių prabilo pran
cūziškai. Voronko savo tautos 
reikalais kalbėjo gudiškai, pareikš
damas gudų palinkimą glaudžiai 
bendradarbiauti su lietuviais, prisi
menant gerus senuosius Lietuvos 
Didžiųjų kunigaikščių laikus. No- 
rėdams dar labiau paįvairinti po
kylį, visų nusistebėjimui prel. 
Dambrauskas“ prabilo ėsperantiš- 
kai. Kalbėjo jis gana ilgai, laisvai 
Ir gražiai/ Beveik višiėms*tai’ buvo 
pirmą sykį girdėta prakalba šia 
tarptautine kalba. Ji palydėta 
triukšmingiausiais plojimais.

Po.. yakarieaės^iil prakalbų, .visi, 
pakviesti prie kavos su lietuvišku 
krupninku. Dabar sėdo grupėmis 
prie kętūrių . atskirų* stalų pagal 
svečių skaičių. Prie stalo su maj.. 
Ross telkėsi kai kurie mūsų minis
terial ir įvairūs visuomenės atsto
vai. Jie kalbėjo daugiau apie kraš
to bendrąją* tvarką, įterpdami ir 
politikos.* Prie stalo su kpt. Holis>- 
ter sėdėjo vien tik kariai su min. 
Merkiu priešaky. Prie trečiojo sta
lo su Dr. Jankin buvo mūsų dak
tarai ir Raud. Kryžiaus atstovai. 
Prie karių stalo kai kuriems, o 
ypač karin. Merkiui, kpt. Holister 
įvarė daug rūpesčio. Jis būtinai 
panoro apsilankyti mūsų fronte 
prieš bolševikus, tuo tarpu mūsų 
vadovybė tenai veik nieko negalė
jo parodyti, nes prieš Kauną tuo 
metu frontą laikė vokiečiai. Dar 
blogiau, kad mūsų karinės pajėgos 
jau iš pat pasikalbėjimo pradžios 
buvo išpūstai apibūdintos. Dabar 
kpt. Holister norėjo pažiūrėti, kaip 
mūsų kariai atlieka lauko tarnybą 
fronte, kurio mes kaip ir neturė
jome. Juk beveik visas frontas 
prieš Kauną tebebuvo vokiečių 
rankose, — negi rodysi amerikie
čiui vokiečius. Kažkas iš mūsiškių, 
patardamas, pasakė savo nuomo
nę „Galima ką nors sukombinuoti 
iš Savos kariuomenės". Kreiptasi Į 
čia buvusį artilerijos karin. Jodko: 
„Tamsta būtinai turite pastatyti 
bent porą patrankų Vievio rajone. 
Su pėstininkais bėdos nebus: juos 
galima visados ir visur lengvai 
pritaikyti". Karin. Jodko protestuo
ja: „Patrankos yra, arklių turime 
gerų, bet nė sykio jie* nebandyti 
kinkyti į jas. O arklių neįpratinus 
patrankų traukti, neįmanoma atlik
ti jokio manevro". Min. Merkys 
jau įsakmiai: „Darykite, kaip iš
manote, bet mažiausiai dvi patran
kos turi būti pastatytos Vievyje, 
jei jų negalima būtų pastatyti kur 
nors miestelio šone". Kažkuris iš

teko susilaikyti nuo prisiminimo 
apie netolimos praeities pažintį. 
Reikalas atliktas pasitarimo forma 
dėl Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
misijos sutikimo ir priėmimo tvar
kos. Toliau buvo tariamasi apie 
karin. T uždavinį per svečių bu
vimo laiką Lietuvoj. Amerikiečius 
numatyta apgyvendinti „Metro
polio" viešbutyje. Ministeris rado 
esant reikalą, kad karin. T gyven
tų greta svečių ir kiek galint lai
kytųsi jų draugijos.

Kauno gyventojai, ypač lietu
viai, jaudinosi, pergyvendami ne
paprastų svečių laukimo dienas. 
Daug rūpesčio buvo dėl namų pa
puošimo vėliavomis, kadangi joms 
nebuvo galima surasti jokių me
džiagų. Daug kas norėjo mokėti 
stambias sumas, kad tik kur su
rastų Amerikos vėliavą. Bet, ne
sant kitos išeities, įsakyta pasi
puošti Vien lietuviškomis. Tačiau 
ir mūsų trispalvių nelengva buvo 
gauti. Daugumas pasigamino po-, 
pierines ir tokiomis pasipuošė.

RADIO STOTIS 150000000 KLAUSYTOJU
karininkų, kaip ir juokdamasis, dar 
davė patarimą: „Vievyje reikėtų 
pakviesti svečius į kokią arbatinę

Prieš kiek laiko turėjau progos 
kalbėti per Voice of America iš 
New Yorko. Ne visiems, tur būt, 
gerai žinoma, kas gi yra Voice of 
America.
. Voice of America vardu vadina
ma informacija -užsieniui per. radi
ją apie Amerikos tikslus, politiką 
ir įstaigas. Informaciją tvarko spe
ciali Valstybės Departamento tar
nyba — International Broadcasting 
Division —, kurios pryšakyje pas
tatytas Mr. Charles W. Thayer, 
vyriausia gi priežiūra pavesta 
Valstybės Sekretoriaus padėjėjui 
Mr. George V. Allen. Centras — 
251 West 57th Street, New York, 
N. Y.

Voice of America veikia 24 va
landas per dieną per 36 trumpųjų 
bangų {short wave) siunčiamasias 
stotis, išmėtytas po visą Ameriką, 
ir per keliolika trumpųjų bei vi
dutinių bangų tarpinių stočių (re-

PROF. DR. ALBERTAS N. TARULIS 

lays), išmėtytų Ramiojo Vandeny
no salose ir daugelyje Europos 
kraštų. Radio informacijos išlaiky
mas kaštuoja apie 30 000 000 dol. 
per metus.

Programos perduodamos net 18 
kalbų, būtent: angliškai, vokiškai, 
prancūziškai, itališkai, ispaniškai, 
portugališkai, rusiškai, lenkiškai, 
čekiškai, bulgariškai, slovakiškai, 
slovėniškai, krotiškai, vengriškai, 
rumuniškai, graikiškai, kiniškai ir 
korėjiškai. Į kai kuriuos kraštus 
su mišriai kalbančiais gyventojais 
programos perduodamos dviem ir 
daugiau kalbų.

ISį)statyti, kiėk žmonių klausosi 
Voice of Arųerica programų, neį
manoma, nes kai kuriuose dikta
tūriniuose kraštuose jų galima 
klausytis tik slaptai. Apskaičiuo
jama, kad tose srityse, į kur pro
gramos perduodamos, yra apie 
30 000 000 trumpųjų bangų imtuvų

(klausomųjų aparatų), ir manoma, 
kad programų klausosi apie 
150 000 000 žmonių. Tai sprendžia
ma ir iš klausytojų laiškų, ateinan
čių į New Yorką iš visų pasaulio 
dalių. Laiškų iki šiol jau gauta 
apie s/‘ milijono. Jų kai kuriais 
mėnesiais gauna po 20—-25 000 •— 
taigi, daug daugiau, negu bet kuri 
kita radio stotis pasaulyje, įskai
tant Londono BBC ir didžiąją 
Maskvos stotį.

Du- trečdaliai laiko skiriama Eu
ropai, vienas ketvirtadalis — Azi
jai, ir likutis (apie V10) tenka Lo
tynų Amerikai. Pusę programų su
daro įvairios paskaitos, pasikalbė
jimai, komentarai ir kiti ilgesnio 
turinio pranešimai: po vieną ket
virtadalį laiko tenka naujienoms 
ir muzikai. Be ko kita, europiečiai 
labai domisi Amerikos mokslo bei

(Perkelta į 5 pusL)

sušilti, tai jiems būtų sutrukdyta 
gilintis į fronto smulkmenas". 
Šioji pastaba susilaukė pritarimo, 
ir karin. Merkys įsakė savo adju
tantui surasti miestelyje tinkamą 
vietą ir parūpinti užkandžių, kad 
būtų galima priimti ir paveišinti 
svečius. Dar priminė: „Vadovaująs 
frontui turėtų įspėti atvykusiuo
sius, kad dienos metu slinkti ar
čiau prie bolševikų apkasų pavo
jinga. Tuo bus sumažinta jų drąsa’ -

Prie stalo su korespondentu To
benkin sėdėjo įvairių visuomenės 
veikėjų bei atstovų. Labai gyvas ir 
nieko nevaržomas buvo pasikalbė
jimas, kuris, galima sakyti, ėjo iš
skirtinai rusų kalba. Mat, čia ap
sieita be vertėjų pagelbos, nes visi 
buvo vienodos rusų mokyklos 
auklėtiniai, neišskiriant nė Ameri- • 
kos korespondento Tobenkin. Vai
šės truko gerokai iki po pusiau
nakčio. Dar prieš išsiskirstant, 
duotas įsakymas, kad mašinos bū
tų pristatytos . 9 vai. kelionei į 
frontą.

2



1949. 4. 9. 38 (233) ŽIBURIAI 3 PSL.

neuiMtuMu - Mctftiu tonalui įsidėmėtinas Tėvu Pranciškonu pavyzdys
(Rašo mūsų bendradarbis Skandinavijoje K. Rauklaukis) K. MOCKUS

Išrinktieji ir pakviestieji į At
lanto pakto puotą jau suskrido į 
Vašingtoną. Čia Skandinavijoje 
šiuo momentu lyg ir ramu. Dani
joje ir Norvegijoje, kurių atstovai 
taip pat Vašingtone, komunistai 
paburčija, pademonstruoja. Osloje 
žmonės turėjo tris minutes ilgiau 
tramvajų laukti, nes tramvajų tar
nautojai, protestuodami prieš nu
tarimą dėtis prie Atlanto pakto, 
paskelbė trijų minučių „susikaupi
mą" gatvių vidury. Švedijoje ko
munistams dar nereikia demons
truoti, bet čia retkarčiais pade- ■ 
monstruoja atsakingi aukšti kari
ninkai arba senatoriai, o kartais, 
kad „neutraliau" būtų, pakalbina
mas kos nors kitas skandinavas 
špilkele įdurti į vyriausybės neu
tralią šlaunį.

Štai kovo 31 d. į Stockholmą at
vyko vienas iš Danijos vadovau
jančių socialdemokratų, buvęs pa
sipriešinimo sąjūdžio aktyvus da
lyvis Frode Jacobsen. Jis, kaip 
Danijos civilinės apsaugos virši
ninkas, atvyko iš Stockholmą už
megzti kontakto su tokios pat pas
kirties broliais švedais. Švedų lai
kraščiai, žinoma, nepraleido pro
gos paklausti ir išgirsti, ką apie 
neutralumą ir Atlanto paktą mano 
šis vyras, kuriam praktiškai yra 
teką pabūti nacių replėse. „Tikėti 
izoliuotu neutralumu, jeigu kiltų 
trečiasis pasaulinis karas, yra tik
ra nuotykių politika, pats rizikin
giausias kelias mažam kraštui ir 
dar tokioje geografinėje padėtyje. 
Bet jeigu visi taiką mylintieji kraš
tai susijungtų, perspektyvos yra 
labai geros, kad trečiojo pasauli
nio karo nebus .. , Okupacija mus 
išmokė, kad dabar reikia galvoti 
didesniais vienetais, negu vien Da
nijos ar Norvegijos", — pareiškė 
Jacobsenas. „Veltui niekas nieko 
neduoda. Šios dienos užsienio pli- 
tinė situacija labai primena XX 
amžiaus trečiojo dešimtmečio pas
kutinius metus. Hitleris nenorėjo 
didžiojo karo, jis grobėsi sau kraš
tą po- krašto, visai nepradedamas 
karo ju jais. Sovietai naudoja tą 
pačią taktiką. Jau pačioje karo 
pradžioje sovietai pagrobė Pabalti
jo valstybes, o paskuti prisidėjo 
gabalą po gabalo. Kuriam kraštui 
dabar eilė, sunku pasakyti, bet tie, 
kurie stovį arčiausiai būryje, tie 
žinoma turi baimintis. Nėra jokio 
abejojimo, kad Skandinavija mai
šosi Rusijai po kojų.

Aš nemanau, kad karas arti, bet 
garantijos nebus tol, kol nebus 
aišku, jog užpuolimas ant vienos

demokatinės valstybės yra karas 
prieš visą demokratinį oasaulį. 
Realistiškiausias ir mažiausiai nuo
tykių turįs nusistatymas yra laiky
tis susijungus. Bet kas pavojin
giausia mažam kraštui, kaip pvz. 
Švedija, jeigu jis išsiizoliuoja, tai 
kad kur nors gali kilti noras ty
liai tą kraštą užimti visai dėl to 
nesukeliant karo.

Suomių argumentas, kuriam 
Švedjoje tiek daug reikšmės duo
dama, grindžiamas hipoteze, kad’ 
Sovietai tuojau užims Suomiją, jei
gu Švedija prisidės prie Atlanto 
pakto. Panašiai būtų galima rezo
nuoti. kad ir Danijai su Norvegija 
prisidėjus prie pakto, Rusija užim
tų Švediją, iš to išeitų kad ir mes 
turėtume likti nuošaly. Bet labai 
sunku žinoti, ar sovietai, kurie po 
perversmo Prahoje prarado tiek 
daug savo pasekėjų, norėtų sukel
ti opozicijos audrą, kurią sukeltų 
Suomijos okupacija. Bet kaip ten 
būtų, pasipriešinimo laikas Dani
joje mus išmokė, kad nereikia nu
sileisti vien tik dėl to, kad priešas 
yra paėmęs įkaitus.

Izoliavimasis yra visada stagna
cija."

Kas bent šiek tiek domisi mū
sų naujosios emigracijos laimė
jimais, kiekvienas pastebėjo, kad 
jau po paskutinio pasaulinio ka
ro Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse yra suorganizuotas nema
žas lietuviškas kultūros židinys. 
Tai Tėvų Pranciškonų vienuoly
nas. Nuvykę, keletas is Lietuvos 
emigravusių vienuolių kunigų 
spėjo ten suorganizuoti lėšas ir 
net dviejose vietose įkurdinti 
vienuolyną nuosavuose namuose. 
Taip pat jau įgyta sava spaus
tuvė ir spausdinami Įvairūs lie
tuviški leidiniai. Prmoj eilėj, be 
abejo, spausdinamas to ordino 
organas —„Šv. Pranciškaus Var
pelis“. Kas yra matęs tą laikraštį 
prieš eilę metų Lietuvoj ir nėra 
matęs dabar, tas gali Icfoai suk
lysti dėl to laikraščio turinio ir 
net dėl išorinės išvaizdos. Su ma
lonumu norime konstatuoti to 
laikraščio didžiulę pažangą ir 
turinio, ir išorės atžvilgiu. Tik
rai turime pasidžiaugti, kad mū
sų T. Pranciškonai tokių laimė
jimų pasiekia Išeivijoje. Norime 
manyti, kad prie dabartinių lai
mėjimų nebus sustota, kad vis 
naujais laimėjimais bus pratur

A. RUKŠTELE Zarasų krašto gamtovaizdis

tinamas lietuvių emigrantų kul
tūrinis lobis.

Atsimename gerai, kad T. 
Pranciškonai Lietuvoje turėjo 
gerai įrengtą gimnaziją. Turint 
galvoj ligšiolinius jų pasisekimus* 
norisi prileisti ir viešai tą mintį 
išreikšti, kad tas pats vienuoly
nas panašią įstaigą greitai orga
nizuos ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Žinoma, vienuolynui 
svarbu pirmiausia savo narius 
apmokyti, bet tikimės, kad tuo 
nesibaigs. Jei trūktų personalui 
žmonių iš pačių Tėvų, vienuoly
nas nesunkiai ras talkininkų iš 
naujai atvysiančių pasauliečių 
katalikų mokytojų. Šiaip ar taip, 
diena iš dienos lietuvių skaičius 
Jungtinėse Valstybėse didėja ir 
gyvenimas reikalauja, kad jeigu 
jau ne visiems, tai bent gabumų 
pagrindu atrinktiems jaunuo
liam- sudarytume galimybės tęsti 
mokslą lietuviškoje mokykloje. 
Universiteto, žinoma, neįstengsi
me svetur suorganizuoti, tačiau 
gimnazijas ir panašaus lygio mo
kyklas bent pagrindiniuose emi
gracijos centruose turėsime su
kurti. Pradžioje tai tikrai nebus 
lengva. Tai galės atlikti tik tie,

kurie sugeba sukaupti reikiamas 
sumas ir įgyti išeivių pasitikėji
mą. Tėvai Pranciškonai iš naujų 
išeivių, turbūt neklystant galima 
pasakyti, parodė daugiausia or
ganizacinio sumanumo ir todėl iš 
jų ir lietuviškos mokyklos orga
nizacijai tenka laukti pirmųjų 
realių žingsnių.

Tokią mintį keldamas, anaiptol 
nemanau, kad vien Tėvai Pran
ciškonai organizuotų lietuviškas 
mokyklas. Teks kurti įvairius 
sambūrius ir visokiais būdais 
siekti kiek galima daugiau lietu
viškų mokyklų išeivijoje išlaiky
ti. Pradžioje tai bus tikrai ne
lengva, ir todėl savaime akys 
krypsta į tuos, kurie palyginant 
jau yra toli nuėję.

Tiesa, turime Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir iš anksčiau 
lietuviškų mokyklų, tačiau jos 
jau toli įėjusios į tenykščias pro
gramas ir jomis tenkintis nega
lėsime. Reikės rasti būdų organi
zuoti arčiau Lietuvos programų 
veikiančias mokyklas. Gal būt, 
čia susidursime ir su įstatyminė
mis kliūtimis, tačiau turėsime iš
mokti suderinti įstatymus su mū
sų gyvybiniais interesais.

Ta proga negaliu neišreikšti 
pastabos, kad kol kas mūsų kul
tūrininkams, Kultūros Fondo ar 
kitokiu pavidalu, nepasisekė iš
eiti iš šūkių leidimo ir atsišauki
mų rašymo fazės. T. Pranciško
nų veikla yra pavyzdys, kad, no
rint ką nors suorganizuoti, reikia 
imti ir organizuoti — dėti centą 
prie cento, plytą prie plytos, o 
su kantrybe ir planingumu at
eina ir žmonių duosnumas bei jų 
pasitikėjimas. Tegul panašūs lai
mėjimai lydi išeivijoje ir kitų 
mūsų kultūrinio gyvenimo sri
čių darbuotojus.

Popiežius Pijus XII suteikė per 
Japonijos episkopatą Japonijos 
vargšų vaikams maisto ir drabužių 
5.400.000 jenų vertės.

*
Winston Churchill'is Europos 

susivienijimo kongrese pareiškė, 
kad kardinolo Mindszenty nuteisi
mas yra legalizuota niekšybė.

*
Rytų Vokietijos zonoje rengiami 

potvarkiai katalikų ir evangelikų 
bažnyčioms tvarkyti, kurie reikš 
ne ką kitą, kaip tik pradžią kovos 
prieš bažnyčias.

Jurgis Jankus
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Bei ji nebuvo dėl to pikta, ir Palys persirengdamas 
papasakojo, kad truputį sirgęs, prakaitavęs ir persirengęs 
mano marškiniais. ,

— Ir niekas man nieko nesakė?!
Dabar ji nustojo dėliojusi maistą į maišus ir atsigrįžo 

į mane.
— Jis nenorėjo, — pasakiau.
— O kam mamai be reikalo rūpintis. Ir taip rūpesčio pa

kanka . . .
— O kad tu nesulauktum! . . . Žinant tokį tavo būdą, 

man ir dieną ir naktį neramu. Praveriu akis, ir stovi bū
davo, akyse su sutinusia koja, be jokios pagalbos. O jis 
serga, ir kam motinai žinoti! Ir kam žinoti, kad ne mo
tinai!?

Ji vėl tvarkė maišus, rankos virpėjo ir per veidus žliau- 
kė ašaros, kurių ji nešluostė, tik tarpais tarp žodžių giliu 
kūkčiojimu atsidusdadavo, lyg norėdama nuryti visą 
skausmą ir rūpestį

Palys susisegiojo marškinius, užsivilko milinį ir visą 
laiką žiūrėjo j motiną. Jam veide buvo šypsnys, geras, 
platus, sumišęs šypsnys, o akyse ašaros.

Jis priėjo, pasilenkė ir pabučiavo motinai ranką.
— Nepyk, mama. Mes ir taip miške, jau kaip žvėrys. 
Motina atsitiesė, -pakėlė akis.
— Užtat žinok, kad dar čia yra motina. Ir nieku nesi

rūpink, tik žiūrėk, kad būtum sveikas ir kad nepagautų. 
Ir valgyti ateik kartais atsinešti, kad motina žinotų, jog 
gyvas tebeesi. O kitu kuo nesirūpink. Kol man kojos ne
ša, bus ir sumalta ir pašerta, ir suarta ir suakėta. Viskas 
bus.

Pasiėmiau į vieną ranką maišą į kitą šautuvą.
— Einam, — pasakiau. — Dar ateisim.
Motina pažiūrėjo į mane, lyg pykdama, kad vadinu 

išeiti, bet padavė ranką ir man. Nelaukdamas išsėjau pro 
duris, kad nematyčiau juodviejų atsisveikinant.

Šuo subarškino grandinę ir suurzgė, bet nelojo. Vėjas 
buvo aptilęs, bet pūtė dar smarkiai ir buvo girdėti miško 
šniokštimas, lyg už triobos didelė upė tekėtų. Tuoj išėjo 
ir Palys. Motina išėjo irgi kartų.

— Neikite pamiške, — sakė išėjusi, kad ko nenusitik- 
tumėt.

Tada mes paėjom kluoneliu, paskum upelio pakraščiais 
pasukome į vidurį lauko, o iš ten atgal tiesiai per va
sarojienas į miško kampą.

Ilgai ėjom tylėdami, tik kai jau miškas vėl buvo matyti, 
pasakiau.

— Ir nepaklausėm nei kaip Majoriuko, nei kaip Mortos 
sveikata.

— Pas Mortą galim patys užeiti? — greitai atsakė Pa- 
lys.

Jo balse išgirdau gerumą, kurį buvau seniai girdėjęs, 
kai užsimindavau Mortą.

— Nebebijai? — pasakiau.
— Ar aš kada bijojau?
Kai nieko į jo klausimą neatsakiau, pridėjo.
— Pasakysim, kas pas rusus į Varnalieknį išeinam.

— Jeigu visiems sakinėsim, gali įtarti, kad tyčia pėdas 
mėtom.

— Visiems. Argi Mortai tai visiems?
Nuo jo žodžių krūtinėj pasidarė šilta. Šilčiau, negu bū

čiau kada pagalvojęs, kad nuo kelių žodžių galėtų pasi
daryti, bet nepasakiau nieko. Tokiais atsitikimais sunku 
ką pasakyti.

Kaip tik priėjome prie tos vietos, kur buvo Damaro 
pušis.

— Nenulūžo? — pasakė Palys priėjęs ir sustojęs ėmė 
žiūrėti į viršų. Šviesiam danguje juodavo ūžianti ir švil
pianti viršūnė. Visas medis staigaus audros gūsio užgul
tas, gaudė ir virpėjo, kaip įtempta styga.

— Bet gerai, kad neleidom nukirsti, — prašnekau.
— Taigi ir aš vienas pasilikęs ne sykį galvojau, kaip 

čia yra. Rodos, būtumėm leidę nukirsti, nebūtumėm prie
šinęsi, nieko nebūtų ir atsitikę. Ištisus miškus iškirto, 
tūkstančius gražiausių medžių išguldė. Niekas nesiprie
šino ir niekam galvos nenuėmė. Nors, kai žiūri, priešintis 
gal ir čia reikėjo. Retam kuriam nereikia taisyti trobos, 
o medžio paimti negali. Pirma buvo galima nusipirkti, o 
dabar, jeigu nori, vok. Kitaip neprieisi. Jūsų ratus, arklius 
paėmė. Irgi kol nesipriešino, buvo gerai, o užteko tik tė
vui žodį pasakyti . . . Gerai, kad tuo pasibaigė. Pasiprie
šinom, išvijo į mišką, keliems jau gyvulius atėmė ir dar 
nežinia ką susigalvos padaryti, o gailestis dėl to neima. 
Smagu, kad pušis stovi ir gaudžia ir ne gėda. Kad pagavę 
kartų ar galvą kirstų ir tai, tur būt, būtų negaila. Ir varg
ti smagu, kad neleidai visiškai ant sprando užsisėsti. Tik 
kartais pasidaro liūdna, kad toks silpnas esi ir nieko ne
gali padaryti.
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Karo ir tremties muzika
(JUL. GAIDELIO „ALIARMAS") 

ALEKSANDRAS KUClONAS

jo čia sutelkta, nerasime- mūsų nome leistis į gilesnes ^muzikines 
muzikos - literatūroje! ~ . : problemas, o pasitenkinsime tik .

Bet dabar, nežiūrėdami šios dar keliom apibendrinančiom pa- 
šiurpios karo filmos, trumpai nu- stabom: Muzikos kūrėjas, kaip ir 
sakykime, kokia jos tikroji vertė, kūrėjas aplamai, nėra vien savo 
Jau sakėme, jog jinai labai savai- jausmų, savo ar savo tautos sie- 
minga, gaideliška. Ir tikrai: vos los išreiškėjas, jis yra ir meninin- 
keletą partitūros lapų pavarčius, kas, o tuo pačiu ir amatininkas, 
pastebim, jog „Aliarmo” autorius privaląs puoselėti, dailinti savo 
yra muzikinė persona, išsivada- darbą. Pažvelkime tik į Beethoveno 
vusi svetimų įtakų ir kalbanti la- juodraščius: kiek čia kruopštaus 
bai sujaudintos sielos kalba, mus darbo, kol buvo surasta muzikinei

ratas į sunkų darbą: bombų dūžiai, 
namų’grįuviniasi' žmonių klyksmas 
ir- aimanos. „Tonmalerei", garsų 
tapybą, pavadintų vokiečių recen
zentas šią muziką, ir šitas žodis 
jo lūpose šiek tiek paniekinančiai 
skambėtų. Ir tiesa, šioj muzikoj la
bai daug vaizdų, bet maža muzi
kinės substancijos; daug čia spal
vų, bet maža piešinio. Čia eibės 
chromatizmų, varginančio chroma
tizmo, eibės palaidų motyvų, ir tik 
kur — ne — kur susidariusi įdomi pagauna savo intensyvumu ir nuo- idėjai galutinė forma! Aišku, jog 
harmonija ar instrumentuotė at- širdumu. Tiesa, kaip kiekviena, vien kokia geniali mintis ar gilus 
kreipia muziko dėmesį. taip ir Gaidelio muzika turi savo jausmas negali išgelbėti veikalo

Po šitokio „bombardavimo" seka krikštatėvius — čia dažnai pvz„ nuo kitų nepriteklių. „Aliarmo" 
trečioji poemos dalis — Žuvusių- padvelkia lietuviškai rapsodiška muzika — toks susidarė ispūdis —

vokiečių orkestrams, bet tas siūly
mas buvęs atmestas: šis veikalas, 
girdi, perdaug skubiai, „ant kar
štųjų" parašytas, — juk priešlėk
tuvinė sirena, pavyzdžiui, turinti 
užkaukti „Aliarmą" muzikoj,' taip 
neseniai tikrenybėje dar tebejau
dino žmones! Ir atrodo, jog šis at
sisakymo argumentas išties labai 
rimtas, bet ar nebuvę kitokių, 
grynai meniškų priekaištų? ... Pa
bandykime todėl šiandien peržiū- jų Eisena. Tai gedulingas maršas, Juozo Gruodžio dvasia (nenuosta- yra parašyta sakytum nepaprasto 
rėti „Aliarmą", nudavę svetimą, prasidedąs ritminių motyvų būg- bu, nes Gruodis juk buvo „Aliar- įtūžimo (Komponierwut — sako vo- 
nešališką recenzentą.

Šių dienų muzikos kritikas, pir
miausia, pastebės, jog J. Gaidelio 
„Aliarmas” yra labai problematiš
kas kūrinys. Tiesą sakant, proble
matiška juk yra kiekviena progra
minė muzika. Ji, sakome, turi 
prieštaravimo savy, contradictio in 
adjecto, nes muzikos esminė savy- 
bė yra kaip tik jos grynumas, ab
straktumas, neturėjimas konkretes
nio turinio. Vadinas, programa čia 
yra tik nereikalingas balastas, ku
riuo, beklausant ar bevertinant 

___ ____ _ muziką, visvien tenka nusikratyti, 
rėš didelės įtakos^ ir tolimesnei Taig*- °- be to- .Aliarmo" progra- 
lietuviškos muzikos raidai. ma nėra kokio nors aplamo jaus-

Štai tolimame Bavarijos užkam- rainio pobūdžio, bet yra pernelyg 
py, Mūhldorfo DP stovykloje, ty- konkreti, įvedanti muzikon, kaip 
liai sau dirbo prof. K. V. Banaitis, minėjom, net „originalią" aliarmo 
be kitų kompozicijų užsivertęs lie- sireną! Ir tokia muzika tada juk 
tuvių liaudies dainomis. Liaudies nebelavins klausytojo dvasios ar 
dainos ir jų harmonizacija buvo estetiškų jo jausmų, bet veiks, o 
nuo seno labai aktuali mūsų muzi- gal >r erzins jo pojūčius, nervus, 
kos problema. Ilgą laiką atrodė, Štai sakėme — peržiūrėti „Aliar- 
jog reta mūsų dainų įmanoma mą“, ir šis žodis „žiūrėti" labai, 
tikrai lietuviškai harmonizuoti ar- tinka tiesiogine savo prasme, at- 
ba jog retas mūsų kompozitorių seit, optinis pojūtis čia taip smar- 
geba giliau pajusti jos subtilią kiai stelbia akustinį. Bet tam Gai- 
sielą. K. V. Banaitis vykusiai iš- delio muzikos vaizdingume yra jos 
sprendė šią problemą, jautriai at- stiprusis o kartu ir silpnasis bruo- 
kurdamas (sąmoningai nesakome žas: stiprusis, nes dėl savo jau- 1 
— suharmonizuodamas) keletą šim- traus vaizdingumo „Aliarmo" pro
tų lietuviškų melodijų. Nereikia grama tartum pateisina savo bu- 
būti muziku, kad suprastum, ką vimą, o silpnasis, nes kaip tik dėl 1 
toks darbas reiškia mūsų origina- tokio didelio vaizdingumo ši mu- • 
liajai muzikai ir jos ateičiai. Ar zika nustoja savarankiškos egzi- ; 
nereikėtų, atrinkus gražiausias tų stecijos, tapdama antraeiliu daly- • 
dainų ir padarius jų vertimus į ku, lyg nereikšmingu vaizduotės * 
kurias svetimas kalbas, parodyti priedu, tapdama lyg iliustratyvine 
dabar ir tarptautiniam muzikos pa- kino muzika. (
šauliui jų nepaprastą grožį ir rafi
nuotą jo įforminimą? 

Šių eilučių autorius, deja, netu
rėjo progos matyti ar girdėti nau-

Kai prieš kelis metus mūsų laik
raščiai dar mirgėjo linksmomis me
no ansamblių fotografijomis bei 
entuziazmingais kultūrinių įvykų 
aprašymais, tai šiandien, regis, 
nebeįdomūs jau pasidarė nei so
listų pasirodymai, nei teatro prem
jeros, nebejaudina muzikinių an
samblių liūdnas likimas, jų kieky
binis ir kokybinis pakrikimas, o 
naują knygą ar žurnalą taip pat 
abejingai tesutinkame. Sakom, esa
ma svarbesnių ir rimtesių’rūpesčių, 
— pavyzdžiui, naujoji markė ar 
emigracija! Todėl, kalbant apie 
meną, šiandien pagauna truputį 
nejaukus jausmas, tarsi kvaršintu
me! kam galvą visai neesmingais, 
nereikalingais dalykais. O jeigu 
dabar vis dėlto išdrįstame pavar
ginti skaitytojus, tai, svarbiausia, 
norėdami priminti mūsų visuome
nei, besiskirstančiai iš Vokietijos, 
jog turėjome čia ne vien muzi
kinių ansamblių, bet ir muzikos 
kūrėjų - kompozitorių, 
tremty nemažą ir reikšmingą mu
zikos darbą. Šis darbas, mūsų ma
nymu, nebus trumpalaikis, bet tū-

nudirbusių

nuose (timpani), kurį'vėliau peri- mo" autoriaus mokytojas), tačiau • kiečiai) įtakoj. Čia apstu jausmin- 
ma mediniai puč. instrumentai, šiaip-jau Gaidelis toli atsiskyręs ------ "-------- v*‘ ----
įdėmiai skaitome šią muziką ir eina savu keliu. Deja, atsiliko jis 
jaučiame, jog autorius čia turi pa- nuo savo mokytojo formų pajau- 
sakyti eilę reikšmingų minčių: time, ritminiam išradingume, ir iš 
štai, pvaį, violončelė sujaudintai dalies muzikinėje kultūroje. Ju- 
rečituoja, kitur visas styginis kor- liaus Gaidelio muzikoje pirmiau- 
pusas sunkiai, jausmingai alsuoja, šia pasigendame, anglų muzikos 
Palaipsniui muzikos įtampa auga, 
ateina ir ateina vis naujų minčių, 
kai kurios jų atklysta iš pirmosios 
dalies, instrumentuotė tirštėja, 
dramatizmas auga. Nėra čia beveik 
jokios programos, čia išbaigtas 
muzikos veikalas, kurio konstruk
cija primena lanką, nepaprastai 
lėtai, bet intensyviai lenkiamą, 
kol jis pagaliau, išvidinės jėgos 
verčiamas, lūžta. Taip baigiasi ir 
ši simfoninė poema — skausmin
gu lūžiu, balsingu šauksmu į Dan
gų. — Norime dar kartą įsakmiai 
pabrėžti, jog tiek pikto skausmo 
ir išvidinės muzikos jėgos, kiek

gurno ir gaivalingumo, bet . per- 
maža muzikinio intelekto. Čia be
veik nėra minties, kuriai nereikė
tu prierašo — esspresyvo, apassio- 
nato, atseit, išraiškiai, sujaudintai. 
O ką sakė M. Regeris? — Muzika, 
sakė šis didysis kompozicijos mo
kytojas, yra tuomet tikrai gera, 
kada ją galima ir visai bespal- 
viškai atlikti.

kritiko G. Abraham žodžiais tari
ant, progresyvaus muzikinio gal
vojimo, t. y., to formuojančio in
telekto, kuris muzikos veikalą 
daro vientisinį, tarytum, iš vieno 
gabalo nulietą. Gaidelio muzikinės 
idėjos labai dažnai neorganiškai 
jungiasi, dažnai beprasmiškai blaš
kosi, lyg būtų patekę aklon, be 
išėjimo gatvėn, ir todėl kompo- čia iš viso turime budingą mūsų 
zitorius tokiais atvejais ieško pa- meno ydą); lietuviškos muzikos 
galbos polifonijoj ir čia dažnai literatūron jis tačiau įrašytinas 
įklimpsta į tiesiog gąsdinančiai ba- didelėm raidėm! Juk tai karo ir 
nalų kontrapunktą. tremties pažeisto lietuvių muziko

Kadangi šis- straipsnis nėra skir- kalba, labai sujaudinta kalba žino
tas muzikos žurpalui, tad nema- gaus, kuris vadinasi... DP.

Taip, objektyviam pašaliečiui 
,,Aliarmas", be abejo, būtų labai 
įdomus, gal net genijalių minčių 
veikalas, deja, techniškai neišbaig
tas ir netobulas (man rodos, kad

LIETUVOS SO'¥11IETIIZA\CIIJA\
Tokia antrašte išėjo Lietuvos 

Teisininkų Tremtinių Dr-jos 
rankraščio teisėmis 48 psl. lei
dinys. Antraštė nevisai atitinka 
turinį, kuris apsiriboja tik poli
tine ir teisine sovietizacijos plot
me, neliesdamas ūkio ir kultūros 
sričių. Pats turinys dviejų da
lių. Pirmojoj, įvardy to j „Istorinė 
Lietuvos sovietizacijos apžvalga“, 
autorius peržvelgia ir vertina 
tarptautinę Lietuvos padėtį II-jo 
pasaulio karo pradžioje, palies
damas Lietuvos neutralumą; SS 
pastangas įtraukti Baltijos vals-Tos muzikos šitokia „filmą":

Pirmoji dalis — miestas. Iš ti-tybes į savo įtakos orbitą; 1939 
krųjų, miestą čia nesunku įžiūrėti:

jus" kompozitorių ?V17 Jakubėn7ir nervin9a’ ^nkopiška tema smui- 
J. Kačinsko muzikos kūrinius, bet kuose ir medinių pučiamųjų instru- 
štai Julius Gaidelis: sunkiomis sa- ment4 9ruPėJ® turi vaizduoti mies- 
lygomis skursdamas, jis vienok to jadėjim4- Ši judri, kiek isteriška 
įstengė sukurti tris didžiulius kū- tema vyniojasi kontrapunktu ir 
rinius — simfoninę poemą „Aliar- Yra Pilna polėkio. Salia jos mato
mas", Styginį Kvartetą ir Koncertą me ir antr9 muzikalinę mintį tra- 
smuikui ir orkestrui. Neskaitant riniU Pučiamųjų grupėje: čia pas
ėdės smulkesnių veikalų, atsira- laptingas gaudimas, Ursi, kažkokia 
dusių tremty, šie trys Gaidelio miesto giesmė, city song. Si gies- 
kūriniai yra jau labai didelis įna- mė tfli miesto mūrai tolydžio 
šas į kuklų, muzikos lobyną. v*s labiau dominuoja, o pirmoji

Bevartydamas šiuos muzikos vei- lema, deja, nustoja įdomumo, da- 
kalus, kažikaip pajunti, jog jie iš r°s labai banaliu antrosios pase- 
tikrųjų tegalėjo gimti už Lietuvos kėju. 24-tame takte randame naują 
ribų, nelaimingoj tremty: tiek daug temą. Ji liūdna, labai lyriška, ne- 
čia skausmingos išraiškos ir dra- vdties kupina. Klausiam, ar neno- 
matinės įtampos! Šioj muzikoj rėjo čia autorius pavaizduoti save, 
esama tokių ekspresyvių, gaivalin- netekusį tėvynės, ir vargingai 
gų ir jausmingų vietų, kokių veltui slenkantį didmiesčio asfaltu? . . 
ieškotume visoj lietuviškoj muzi- Bet juo mažiau įsivaizduosime, juo 
koj! (Savo išraiška J. Gaidelio mu- daugiau grožio įklausysime šioj 
zika savaip primena V. Petravi- melodijoj! Gaila vienok, jog judė- 
čiaus grafikos darbus.) — Aplamai jimas, kuris ją palydi, yra tuščias 
kalbant, Julius Gaidelis yra labai ir nieko nesakąs. Nuolatinėm seks- 
ryški ir stipri muzikalinė asmeny- tolėm taip pat vargu ar butūme 
bė, turinti savišką, jam vienam patenkinti?... Tos sekstolės paga- 
būdingą stilių, kalbantį perdėm liau įveda į pirminę poemos mu- 
tikrai gaideliška (ir lietuviška!) ziką. Ją jau pažįstame ir todėl 
muzikos kalba. O juk žinome, jog greičiau skleidžiame partitūros la- 
tokios asmenybės turėjimas yra pus. Po pasikartojimo, žiūrim, mu- 
pirminis ir svarbiausias kiekvieno zikos įtampa mažėja, instrumen- 
kompozitoriaus uždavinys. tuotė retėja — vadinas, mies-

Paimkime dabar „Aliarmą", vieną tas nurimsta, užeina naktis, 
bene įdomiausių J. Gaidelio kuri- Dabar prieiname vietą, kur ran- 
nių. Šitoji simfoninė poema, sukur- dame iki šiol muzikoj nevartotą 
ta 1945 metais, vos-vos karui pa- „instrumentą" — sireną! Užkaukus 
sibaigus, vaizduoja didmiestį, jo sirenai, keletas šiurkščių akordų 
orinį puolimą ir to puolimo skau- pavaizduoja pirmąjį išgąstį Po to 

'džius pasėkas. — Jei neklystu, tyla, bet tai tyla prieš audrą, nes 
„Aliarmas" buvo siūlomas atlikti netrukus ir visas orkestrinis apa-

m. spalių sutarties sudarymo ap
linkybes ir jos padarinius; SS 
pastangas Lietuvai okupuoti ir 
SS jėgos ir klastos žygius ir jų 
eigą, siekiant jau okupuotai Lie
tuvai suteikti teisinį apipavida
linimą 1938 m. Lietuvos konsti
tucijos nuostatų rėmuose.

Kiekvienam šią dalį, dukart il
gesnę už antrąją, paskaičiusiam 
kils klausimas, ko čia norima. 
Ir atsakyti bus sunku. Sunku to
dėl, kad lietuviui čia nepateikia
ma nieko nauja. Nei naujų fak
tų, nei naujų dokumentų. O kai 
kurie svarbūs ano meto padėčiai 
vertinti faktai ir dokumentai, 
kaip slaptasis Ribbentroppo — 
Molotovo protokolas,, SS karinio 
štabo 1939 m. išleistas žemėla
pis jau su susovietintais Baltijos 
kraštais, autoriui dar nebuvo ži
nomi. Nauji nebent autoriaus įs
pūdžiai ir samprotavimai. Bet ir 
kai kurie Įspūdžiai atrodo per 
subjektyvūs, neatitinka tikrovės 
ir vargiai bepriimtini politiniu 
atžvilgiu. Kad ir teigimas, jog 
„Lietuvos visuomenei susidarė 
įspūdis, kad Sovietų Sąjunga yra 
draugiškai nusiteikusi Lietuvos 
atžvilgiu ir turėjo daugiau sim
patijų, negu naciškoji Vokietija“ 
(4 psl.), gal būt, pavaizduoja pa
ties autoriaus, gal Sovietų Tautų 
Kultūrai Pažinti Draugijai arti
mų sluogsnių ar kokio intelek
tualo nuotaiką, bet jokiu būdu 
ne lietuvių visuomenės.

Atsimenant to meto vyriausy
bes priešingą nusistatymą dėl 
Ribbentroppo pasiūlymo žygiuoti 
į Vilnių, atrodo taip pat iš oro

pagautas teigimas, kad ano meto 
valdantieji „vedė (m. p.) Lietuvą 
į ekskliuzyvinį kontaktą su So
vietais ... su vienintele mintimi 
- laiduot Vilniaus grąžinimą ...“ 
(5 ps). Į „ekskliuzyvinį kontaktą 
su Sovietais „Lietuvą vedė ne 
Lietuvos vyriausybė, bet Ribben
troppo — Molotovo susitarimai, 
kurių nežinojimas, gal būt, ir bus 
autoriui sudaręs tokius klaidin
gus įspūdžius.

Apskritai autoriaus aliuzijos, 
kad ano meto Lietuvos vadovau
jančių sluogsnių „nuotaikoje vi
siško aiškumo nebuvo“ už ką 
apsispręsti, neatrodo nei objek
tyvios, nei politiškai išmintingos.

Neatrodo atitinkanti tiesą ir 
autoriaus tezė, kad po to, „kai 
balsavimas įvyko ir rinkimai bu
vo baigti, su plačiųjų masių nuo
taikomis jau tiek, kiek pirma, 
skaitytis netiko“ (neteko V. V.) 
(25 psl.). Išeitų, kad bolševikai 
tam tikrą laiką, skaitėsi su lietu
vių tautos nuotaikomis. Faktiš- 
kai jie tik visaip-stengėsi" ne prie , 1S
hetuvtų tautos nuotaikų pnside- ;soclįlini • jįgi{ dikta£ 
nnti, bet tik surežisuoti dirbtinę 
tariamai jiems palankią nuotai
ką, kad suklaidintų pasaulio opi
niją. Tam ir visas tas, anot au
toriaus, inscenizavinps buvo 
vykdomas.

Neatrodo teisingas autoriaus 
įspūdis ir dėl liaudies seimo na
rių nuotaikos (26 psl.). Kad jų 
nuotaika buvo įtempta — taip. 
Bet kad ji būt buvus visuotinai 
entuziasminga — ne. Tatai liudija 
faktas, pačiam leidiny pažymėtas 
(tiesa, ne autoriaus, bet redakto
rių įdėtas), kad keletas liaudies 
seimo narių, „kiek abejojantieji 
iš vakaro buvo atskirai ir griež
tai įspėti apie galimus padari
nius, jeigu jie Liaudies Seime 
balsuotų savaip...“ (27 psl.). Ta
tai liudija ir faktas, kad posėdžių 
metu po prezidiumo stalu buvo 
slaptosios policijos agentai su 
paruoštais ginklais.*

Sunku suprasti ir kai kuris 
autoriaus dvilypumas. Vienur jis 
pripažįsta, jog „galimas daiktas, 
kad 1939 m. spalių mėn. Lietuvos 
valdytojai kitokio pasirinkimo

tezę: „kai mažoji, 
formališkai (forma- 

dar . tarsi „ne-

neturėjo, kaip kad nusileišti So
vietams“ (6 psl.), tačiau kitur jau 
apgailestauja, kad okupuojama 
Lietuva nepasipriešino. „Kai jos 
(Lietuvos pajėgos — V. V.) dar 
buvo gyvos, pačioje Sovietų žy
gio pradžioje, niekam, deja, nea
tėjo į galvą (m. p. — V. V.), kaip 
tatai suomiai padarė, jas panau
doti pasipriešinimui“ (24 psl.).

Analizuodamas SS pastangas 
Lietuvos aneksavimui pridengti 
tariamais pačios Lietuvos teisi
niais aktais, kad, autoriaus žo
džiais, Lietuva „pati“ „laisvai“ 
ir „džiaugsmingai“ nuslinktų į 
sovietų gerklę ir sutirptų jų kū
ne, autorius savo teisinio verti
nimo pagrindan deda aiškią ir 
teisingą 
kad ir
liai — V. V.) 
priklausoma“, valstybė patenka 
į ekskliuzyvinę karinę vieno 
stambaus kaimyno dispoziciją, 
tada viskas, kas joje vyksta, yra * 
sprendžiama ne jos visuomenės 
socialinių jėgų santykliavimo, 
bet .istorinių; (išorinių — V. V.) 

‘ c Ir tada
nebetenka kalbėti apie jos evo
liuciją, apie jos teisę ir aktus, 
apie jos valdančiuosius ir jų iš- • 
leistų aktų galiojimą, jos pačios 
socialiniu titulu. Jos pačios tau
tiškai — socialiniu titulu viskas 
bus suklastota, nelogiška ir ne
privaloma ..(7 psl.). Tačiau 
kai kurios autoriaus . išvados, 
atrodo, galėjo būt arba praleis
tos arba griežtesnės. Teigimai, 
kad „Formališkai, žiūrint tiktai 
konstitucijos raidės, vyriausybės 
pakeitimas įvyko tarsi konstitu- 
cingai. Atsistatydinimai, pasky
rimų aktai vyko tariamai konsti
tucijos nustatyta tvarka. Jeigu 
Konstitucijoje nebuvo numaty
tas Respublikos Prezidento taip 
įvykęs .išvykimas užsienin, tai 
tam tikru pritaikytu šiam inci
dentui interpretavimu jo pada
riniai tapo su konstitucija for
maliai suderinti..." - (12 psl.); 
„... konstitucinė evoliucijos tą
sa ... buvo formališkai išlaiko
ma...“ (25 psl:); „... 1938 metų 
konstitucija, kurios režimas ga
lima pavadinti „prezidentiniu“

4
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(autoriaus tekste „prezidentokra- 
tiniu“ — V. V.') ir Jcuri stengėsi 
politinės galios' maksimumą' su
laikyti Respublikos Prezidento 
rankose, kaip tik dėl to buvo So
vietų sumahytai inscenizacijai 
patogi..(10 psl.), — nėra su
gestyvūs Lietuvos bylai argu
mentai.

Kur autorius pasilieka tik tei
sinėj plotmėj, jis yra pasigėrėti
nas. Tatai ypač ryšku antroj da
ly, kur autorius daro SS konsti
tucinės struktūros ir jos narių 
formalinės bei faktinės priklau
somybės Maskvai analizę. Čia 
nėra politinio momento, tik tei
sinė logika, ir todėl čia autorius 
yra ‘tikrai, savuose vandenyse. 
Čia jis įgudusio' chirurgo piūviais 
taip taikliai atskleidžia viso SS 
organizmo funkcionavimą —ri
kiuojančios kompartijos Krem
liuje sutelktą diktatūrinę viša- 
galybę, kad iš tų keliolikos so
drių leidinio puslapių kiekvie
nam, norinčiam objektyviai da
lykus vertinti, susidarys visai 
ryškus SS konstitucinės tikrovės 
paveikslas. Autorius įtikinamai 
demaskuoja už tariamai demo
kratinio pobūdžio teisinių for
mulių paslėptą saujelės kompar
tijos- bonzų rankose sukoncen
truotą diktatūrinę visos SS val
džią ir visų jos tariamai sava
rankiškų respublikų likimą. 
Mums tatai jau seniai yra aišku, 
bet Vakarų pasauly vis dar pasi
taiko tokių, kurie nežino, kad 
„vienintelis monopolinis sovie
tinės valdžios veikėjas, tikras 
valdovas, kurio absoliutinė galia 
reiškiasi visais ir visų valdžios 
organų aktais tiek Sąjungos, 
tiek respublikų ir smulkesnių 
dalinių — yra korpartija“ (47 
psl.). Autorius mokslininko ob
jektyvumu ir orumu tatai ats
kleidžia, kaip neginčijamą SS 
konstitucinės struktūros išvadą. 
Todėl šis „Lietuvos sovietizaci
jos konstitucinis įvertinimas“ 
praverstų išspausdinti kuriame 
vokiečių, britų, amerikiečių ar 
prancūzų teisės žurnale. Tuo 
tarpu pirmoji dalis neatrodo, 
kad savo leidimą kuria svetima 
kalba pateisintų. Tai teigiu, tu
rėdamas galvoj ne tik čia pada
rytas savo pastabas, bet ir jau 
turimą tuo klausimu informaci
nę medžiagą. (Anglų kalba „Li
thuania’s Fight for Freedom“ by 
E. J. Harrison; „In the Name of 
the Lithuanian People“, vokiečių 
kalba „Ein kleines Volk wird 
ausgeloscht“ Sūduvio; prancūzų 
kalba „La tragėdic des Pays Bal
tes“ H. de Chambon etc.). Be to, 
antibolševikinė. informacija šiuo 
metu jau tiek išplitusi, kad mes 
jei dar galim kuo prisidėt, tai tik 
teikdami naujų konkrečių faktų.

Yra dar vienas abejotinos ver
tės dalykas leidinio turiny, tai 
autoriaus teksto papildymai. Kai 
kurie jų tik atskiedžia autoriaus 
akademinį stilių ir turinio pobū
dį propagandinėmis žodžių ir 
šauktukų bendrybėmis. Kai ku
rie betgi yra atmiešti dar ir tam 

■ tikru partiniu skiediniu. Antai, 
kalbėdamas apie viltį būt legali
zuotam be kompartijos dar 'ki
toms kai kurioms partijoms (pa
minėti liaudininkai, socialdemo
kratai- ir aušrininkai, pastarieji 
leidiny kažkodėl pakeisti revo
liuciniais socialistais1...), auto
rius rašo: „Gedvilas nebuvo lin
kęs tar padaryti, pagaliau šios

Laimingi jautėsi tie, kuriuos 
1948 m. pradžioj Singer kompanija 
priėmė miško gamybos darbams. 
Vyrai iš Augsburgo, Memmingeno, 
Dillingeno ir Ingolstadto stovyklų 
1948 m. kovo 6 d. jau lipo į Hali
fax© uostą, į tą kraštą, kuris, ieš
kodamas darbo jėgos, atidarė du
ris benamiams Dievo Paukšteliams, 
suteikdamas jiems naujų gyveni
mo vilčių.

Tačiau pati pradžia pasirodė 
sunkesnė, nei tikėtasi. Darbdaviai, 
tikėdamiesi radę pigios darbo jė
gos pasipelnymui, ne tik kad iš
naudoja, bet dar ir skundžia vy
riausybei Atvyksta ministerijos

srovės tapo nutrintos... į ben
dra „liaudies priešų“ stovyklą 
suvarytos“ (16psl). Leidiny ta 
pastraipa redaktorių papildyta 
dar taip: „ir vėliau pagal -garsią
ją Sovietų Sąjungos NKGB ko
misaro Serovo instrukciją likvi
duoti kontrevoliucinį elementą 
Pabaltijo valstybėse jų l^oncla- 
gerius“ (16 psl). Prierašas netiks
lus ir savotiškai šališkas. Serovo 
instrukcija nustato tik deporta
cijos techniką, taigi negalėjo mi
nimų partijų narius pasmerkti 
ištremti. Kas reikia „apdirbti ir 
likviduoti“ -r- nustatyta 1940 m. 
lapkričio 28 d. Guzevičiaus ’ slap
tame įsakyme Nr. 0054. Prierašas 
sudaro įspūdį, kad „kontrevoliu
cinį elementą Pabaltijo valsty
bėse.“ tesudarė minėtų partijų 
nariai, nes kad jie būt. pasmerkti 
drauge su kitų grupių žmonėmis 
— nutylėta, atseit, tų kitų kaip 
ir nebuvę. Tikrovės nežinančiam 
tatai gali sudaryt kreivą suprati
mą. Nemanau, kad to būt norė
jęs autorius ar leidėjai. Arba vėl 
prierašėlis E. Galvanauskui: „Ka
ro metu jis labai daug nukentėjo 
ir dabar kenčia tremtinio-bena- 
mio dienas“ (19 psl.). Kuogi jis 
išskirtinai yra nukentėjęs? O sa
vo benamiškumą ir svarbų Lie
tuvos laisvinimui postą jis juk 
jau senokai yra pakeitęs į jau
kesnę aplinką. Apskritai, tie 
prierašai — tai savotiški kūka
liai autoriaus kviečiuos.

Negalima pa’sidžiaugt ir leidi
nio išore. Pati leidinio kalba 
šaukte šaukias nusimanančios 
rankos pieštuko. O jau korektū
ra korektūra! Norit pavyzdžių? 
... okupuoti Rytai...“ (3psl.) „... 
okupuoti Lietuvos rytai...“; „... 
1920 metų Rygos taikos sutarti
mi ...“ (4psl.) vietoj „... Maskvos 
taikos...“; „...Sovietai panorės 

•arba apsiriboti, arba ruoštis puo
limui ...“ (5psl.) vietoj „... arba 
apsiriboti savo h* Lietuvos nelie
čiamumo apdraudimu, arba ruoš
tis ...“; „... paveikia ir istorinės 
socialinės jėgos ...“ (6 psl.) vietoj 
„... ir išorinės ...“, tas pats ir 7 
psl.; „... sovietiniams veiksmams 
...“ (7psl.) vietoj „...sovieti
niams veiksniams ...“; „... Respu
blikos Prezidentą ...“ (lOpsl.) vie
toj „... Per Respublikos Prezi

— Popiežius Pijus XII kovo 14 
dieną buvo sušaukęs kardinolus 
slaptam pasitarimui, kuriame buvo 
paskelbta, kad kard. Forio, dabar
tinio kamerlingo, pareigos pave
damos kard. Massimi. Taip pat 
buvo paskelbti nauji vyskupų pas
kyrimai. Paskirta dešimtis Šv. Pa- 
lijų naujiems arkivyskupams, ku
rių vienas tenka Vokietijai — Frei- 
burgo arkivyskupui, ir Poznanės — 
Gnezno arkivyskupui.

Trylika baigė sutarti Kanadoje
atstovas, kuris, visų nustebimui, 
ne bara bei baudžia, o naujiesiems 
kanadiečiams leidžia pasirinkti 
naują darbavietę: aliuminijaus ka
syklos Sudbury su didesniu atly
ginimu arba statybos darbus gry
name ore, nors mažiau apmoka
mus.

Statybos darbus pasirenka 15 
vyrų: 13 lietuvių, 1 estas ir 1 Lat
vijos žydas. Gegužės 10 d. ši gru
pė pasiekia Belleville, kur paski
riami dirbti prie cemento fabriko 
Point Aune statybos. Naujoje vie
toje, nors ir sunkiai dirbdami, lie
tuviai įsigyja didelių simpatijų va
dovybės akyse, ir iš jų sudaroma 

Buvę DP (lietuviai) iš Augsburgo. Me mmingeno, Dillingeno ir Ingolstadto 
stovyklų kovo 6 d. baigę savo sutarti prie cemento fabriko Point Aune 
statybos Belleville m'.es’.e, Kanadoje.

dentą ...“; „... kelias į visą ga
lingą ...“ (lipsi.) vietoj kelias į 
visagalingą .... pareigų Vy
riausybėje neims ...“ (12psl.) vie
toj „. ,. pareigų Vyriausybėje nei
na ... socialinis įstatymas 
...“ (13psl.) vietoj „... socialinis 
perversmo įstatymas ..„... jos 
suvirškinimas Sovietuose, pradė
to proceso užbaigimas ...“ (16psl.) 
vietoj „... jos suvirškinimas, So
vietuose pradėto proceso pabai
gimas ...“; „... suprato ir Deka
nozovas, kadangi jam rūpėjo .
(18psl.) vietoj „... suprato ir De
kanozovas, o kadangi...“; „.... 
inscenizuoti sui generis „rinki
mų“ vadinamą ...“ (26psl.) vie
toj „... inscenizavus sui generis 
„rinkimų“ vaidinimą...“; „.... 
glai būt ne turtingesnis...“ (37 
psl.) vietoj „gali būt net turtin
gesnis...“; „ji griežtai subordi
nuota ...“ (39 psl.) vietoj ........
griežtai superordinuota ...“; „... 
tai užstatas, kad pakeisdama ...“ 
(40psl.) vietoj „... tai užtektų, 
kad..ir eibė kitų. Kai kurios 
keičia pačią minties prasmę. Įspū
dis — atžagarios rankos darbas! 
Korektūros kad ir atskiru lape
liu nepataisius, nepatogu stačiai 
skaitytojui teikti.

Leidinio autorius pažymėtas 
X. Y. Lietuvos Teisininkų Trem
tinių Draugijos Valdyba „Įvado 
vietoje“ be kita ko pažymi, kad 
„autoriaus tikrosios pavardės, 
deja, šiuo metu, dėl mums vi
siems suprantamų priežasčių, 
skelbti negalime“. Tikrai, yra 
priežasčių, kurios autoriaus pasi- 
dorymą viešumoj gali padaryt 
neįmanomą. Bet ar jų ir šiuo 
atveju realiai esama — galima 
abejoti. Tas klausimas čio kelia
mas todėl, kad leidinys ketinama 
ir anglų bei vokiečių kalbomis 
leisti. Jei mums patiems, anot L. 
T.T.D.C.V-bos, „pats veikalas 
kalba už save“, tai svetimie
siems, būkim tikri, autoriaus var
das dažnai daugiau svers kaip 
svariausi anoniminiai teigimai. 
Todėl, spausdinant leidinį ar jo 
dalį kuria svetima kalba, reiktų 
rimtai pergalvoti autoriaus su- 
viešinimas. Faktiškai jis vistiek 
nebus nuslėptas.

V. VAITIEKŪNAS

atskira betonuotojų grupė. Įverti
nant šios grupės darbštumą, atly
ginimas pakeliamas 10 c. už Va
landą. Be to, pakviečia dar dau
giau lietuvių.

1949 m. kovo 6 d. I grupė savo 
sutartį jau baigė, tačiąu Carter 
Constr. Co. * superintendentas p. 
Strand apie paleidimą visai negal

voja ir visus prašą, kartu keltis į 
Toronto, kur pradedami nauji sta
tybos' darbbį. Sis pasiūlymas su
tampa su daugumos noru jungtis 
prie didesnių tautiečių centrų. To
dėl darbus vietoje baigus, ši gru
pė kartu su savo bosu Paddy kel
sis į Ontario provincijos sostinę.

Vyt. Aušrotas

Ir Lenkijoj,’prisipažinimai“
5 iki 10 d., kai kurie prancūzų 
vyskupai lankys katalikų darbinin
kų šeimas.

Vokiečių katal. gydytojai šaukia 
per Sekmines savo narių suvažia
vimą, kuriame svarstys medicinos 
teologiją liečiančius klausimus.

Lodzėje karo teismas kovo pra
džioje nuteisė mirti du katalikų 
kunigus ir vieną 8 metams kalėji
mo. Nuteistieji buvo kaltinami po
grindyje veikiančios laisvės kovo
tojų organizacijos rėmimu. Po ilgo 
jų „paruošimo’’ teismo procesui 
buvo pasiekta tai, kad šie trys ku
nigai prisipažino” ne tik visus 
jiems metamus kaltinimus, bet dar 
pareiškė didį „apgailestavimą", kad 
jie tikrai buvę liaudies demokrati
jos ir Socialistinės pažangos prie
šai. Patys sau pareikalvo teismo 
paskirti jiems • pačią sunkiausią 
bausmę.

KOVA DĖL EUTHANAZIJOS
Kai kas USA viešai ėmė reika

lauti, kad būtų leista žudyti nepa
gydomus ligonius, įšvirkščiant 
jiems tam tikrų vaistų. Tokių šali
ninkų, ' kaip žinome, buvo Vokie
tijoj Hitlerio laikais, kurie laikė 
save nelaimingo žmogaus gyvybės 
ir mirties viešpačiais. Tačiau dau
gelis Amerikos laikraščių pasisakė 
labai griežtai prieš.

UŽDRAUSTA „GELTONOJI 
SPAUDA"

Prancūzų . tautos parlamentas 
paskelbė dekretą, kuriuo uždrau
džiama platinti visoje Prancūzijoje 
prieš doroviniai leidiniai. Taip pat 
uždrausti bet kokių kriminalinių 
įvykių, žudynių, ir nemoralių pra
nešimų skelbimai. Prancūzų tauti
nio eucharistinio kongreso metu, 
kuris įvyks Nancy nuo birželio

IEŠKOMA BALIO SRUOGOS 
RAŠTŲ

Rengiant pilną Balio sruogos 
raštų leidimą, ieškomi šie jo kūri
niai: 1. „Radvila Perkūnas", 2. 
„Algirdas Izaborske", 3. „Deivė iš 
ežero”, 4. Eilėraščių ciklas „Alpė
se” ir „Miestas", 5. Balio Sruogos 
ir V. Žadeikio „Kipras Petrauskas", 
6. Valio Daugos „Kas bus, kas ne
bus, bet žemaitis nepražus".

Kas kalbamus leidinius turėtų, 
maloniai prašomas perleisti ar 
paskolinti Vandai Sruogienei, (22 c) 
Bonn a. Rh.„ Kaiserstr. 153, bei 
Prof. Engei.

Lietuviai Amerikoje. Detroito „Vy
čių“ 102 kuopa kun. Boreišio vado
vaujama remia lietuvius tremtyje 
aukomis. Nuotraukoje dalis kuopos 
narių su paruoštais išsiuntimui siun
tiniais. Siuntinių supakavimdi ir iš
siuntimui daugiausia laiko ir darbo 
yra (dėjęs studentas Robert Boris (pir
mas iš kairės) ir jo brolis (pirmas iš 
dešinės). Iki š. m. kovo mėnes'o yra 
išsiuntę 72 maisto ir rūbų siuntinius.

Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir fleštadle- 
ffZ-HJUriUI nlals. Antradienio Ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o SeStadlenio — 10 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM (.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam

ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Sma’žys, Box 18. Lot 36, Old Klldonan, Vlnnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirtus. 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —6 doleriai metams.

Atkelta iš 2 pusi.
teennikos pažanga ir prašyte prašo 
tokių pranešimų.

Visi Amerikai nedraugiški kraš
tai nuolatos kelia spaudoje ir per 
savo radijo stotis ginčus dėl taria
mo Voice of America žinių netei
singumo. Jie visi yra ypatingai 
jautrūs dėl žinių apie kasdieninį 
gyvenimą Amerikoje: kaip gyvena 
darbininkas, kaip jis važiuoja au- 
tomibiliu į darbą, kaip veikia dar
bininkų unijos, kiek valandų rei
kia dirbti už porą batų ir pan. 
Praktika parodė, kad tokios žinios 
diktatūriniuose kraštuose laikomos 
skaudesnių smūgiu už teisybės žo
dį apie bolševikų žiaurumą ar ver
gų stovyklas.

Yra net žinomas atsitikimas, kad 
Lenino varo elektros mašinų fabri
ke Maskvoje darbininkai rašė vie
šus pareiškimus, kad jie netikį 
Voice of America žinioms, nors jų 
ir klausęsi. Kitą kartą Voice of 
America paragino susirinkti į Bu
dapeštą mažažemių partijos atsto
vus Vengrijos parlamente protes
tuoti dėl partijos uždarymo; ir ‘iš 
tikrųjų — susirinko apie 100 atsto
vų, kas leido Vengrijos komunistų 
partijai prikišti, kad, girdi, susirin
kimą sušaukė Voice of America.

Turint galvoje labai didelę Voi
ce of America programų įtaką, jas 

, stengiamasi sukliudyti. Tuo ypač 
pasižymi Sovietų Sąjunga. Ji turi 
tam tikras zirzeklius, veikiančius 
tomis pačiomis bangomis kaip ir 
Voice of America. Zirzekliai kelia 
tokį triukšmą, kad klausytis visai 
negalima. Lygiai taip pat karo me
tu elgėsi vokiečiai.

Buvo mėginimų sukliudyti pro
gramas oficialiais protestais. Lenki
jos atstovas mėgino protestuoti net 
Jungtinių Tautų susirinkime. Iš tų 
protestų nieko neišėjo, panašiai 
kaip ir iš Amerikos protestų dėl 
Voice of America programų kliu
dymo.

Lietuviams patys įdomiausi klau
simai: a) Kokia Voice of America 
pažiūra į Baltijos valstybes, taigi 
ir į Lietuvą? b) Ai^ nenumatoma ir 
lietuviškų Voice of America pro
gramą? Tais klausimais turiu ofi
cialų International Broadcasting 
Division atsakymą.

Voice of America nevengia mi
nėti Baltijos valstybių okupacijos 
fakto, nes tai sutinka su Amerikos 
politika, kuri tos okupacijos nepri
pažįsta; tačiau iš to nedaroma jo
kių galutinių išvadų, apsirėžiant 
tik faktais. Lietuviškų programų 
reikalas buvo aptartas; jų įtrauki
mas pareina nuo paskyrimo tam 
reikalui pinigų ir nuo Kongreso 
nutarimo.
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Nauja DP algų išskaitymo sistema

v

Svarbesnis uz atomine bomba
New Yorkas. JAV armijos ge

neralinio štabo viršininkas gen. 
Omer Bradley balandžio 5 d., kal
bėdamas New Yorke, pareiškė, jog 
Siaurės Atlanto paktas esąs taikos 
dokumentas, kuris išvaduoja jį 
pasirašiusias tautas nuo baimės. 
Galimas dalykas, jog paktas pasi
rodys svarbesnis, negu atominė 
bomba. Jei * Vakarų Europa \hori 
išlikti, ji turi skaitytis su JAV. 
Nors Atlanto paktas yra bendros 
gynybos politikos išdava, tačiau 
politika be jėgos yra kaip neįvyk
domas įstatymas. Vakarų Europą 
gi išgelbėti galį tik europiečiai. 
Tam jie privalo turėti noro ir at
sparumo. Atsparumą jiems suteiks 
turėjimas ginklų — tankų, lėktuvų, 
artilerijos — ir garantija, jog kiek
vienas reikiamu momentu gaus 
paramos. Be šių priemonių ir ga
rantijų kiekviena tauta galinti pa
tapti agresijos auka.

Vašingtone tuo tarpu baigti 
pasirengimai Atlanto pakto įgy
vendinimui. Prieš išvykdami į sa
vo kraštus, užs. reik, ministerial 
dar turės eilę pasitarimų ginklavi
mosi programos klausimais. Pasak 
BBC, pirmas žingsnis ryšium su 
Atlanto paktu bus D. Britanijos ir 
JAV karo laivynų glaudesnis 
dradarbiavimas, Numatoma 
eilė bendrų manevrų Atlanto 
denyne ir kitur.

UP pranešimu, Vakarų Europos 
unijos užs. reik, ministerial po 
pakto pasirašymo turėjo pasitari
mą su Dean Achesomu ginklų tei
kimo klausimais. Buvo pasiūlyta, 
jog gaunamuosius iš JAV ginklus 
turinti išdalyti V. Europos Uni
jos karinė organizacija. Pasitari
muose dalyvavo taip pat ir valsty
bės sekretorius Ernest 
kuriam pavesta paruošti karinę 
paskolos — nuomos programą.

Manoma, jog ginklų teikimo 
Europai klausimas susilauks se
nate opozicijos, jei. Atlanto pakto 
klausimas dar šią savaitę bus pa
teiktas kongresui ratifikuoti. Se
nato užs. reik, komisija pakto 
klausimą pradėsianti svarstyti atei
nantį pirmadienį.

Kad ginklų teikimas V. Europai

per daug nesusilpnintų Amerikos 
karinių pajėgų, visa eilė senatorių 
yra nutarę pasiūlyti įstatymo pro
jektą, pagal kurį Amerika, rati
fikuodama Atlanto paktą, auto
matiškai neįsipareigotų tiekti V. 
Europos kraštams ginklų.

JAV spauda ir dabar komentuoja 
S. Atlanto pakto pasirašymą. Itali
ja, įstodama į paktą, įsijungė vėl į 
sąjungininkų eiles. Portugalijos įsi
jungimas į paktą rodo Vakarų 
susidomėjimą Pirenėjų pusiasaliu, 
o tuo pačiu ir Ispanija. Atlanto 
paktas suskaldė ir Skandinavijos 
vienybę, bei pakeitė Kanados po
litiką, nes pastaroji tokią gyny
bos sutartį pasirašė pirmą kartą. 
Atlanto pakto pasirašymo proga 
sveikino ir Turkija su Vatikanu, 
kai tuo tarpu H. Wallace jį pava
dino karo paktu, kurio sumanyto
jas esąs Franco.

Balandžio 6 d. Bad Kišsingene 
įvykusioj DP spaudos konferenci
joj amerikiečių zonos IRO vyr. 
būstinės valdininkas Mr. Browdy 
padarė pranešimą apie naują dir
bančiųjų DP algų išskaitymo siste
mą. Pagrindinė tam priežastis yra 
amerikiečių zonos IRO biudžeto 
sumažinimas 25%, ko pareikala
vusi karinė valdžia, motyvuodama 
DP skaičiaus sumažėjimu. IRO tuo
met buvo priversta arba tarnau
jančių DP skaičių 25% sumažinti, 
kas -būtų palietę apie 10 000 dir
bančiųjų, arba ieškoti būdų kitaip 
šiam klausimui išspręsti. Buvo įvai
rių pasiūlymų. Pirmiausia pasiūly
ta kiekvienam dirbančiajam DP iš
skaityti po 70.- DM, pirmam suau- 
guasiam jo šeimos nariui vėl sep
tyniasdešimt ir kitiems atitinkamai 
mažiau. Tačiau IRO vadovybė su 
šiuo pasiūlymu nesutiko, kaip ji 
nesutiko ir laiko nevisiškai teisin
gu ligi dabar DM 70.- išlaikymą iš 
dirbančiojo DP algos.

Pagaliau po pusantro mėnesio il
gų diskusijų ir visapusiško klausi
mo apsvarstymo ir išnagrinėjimo 
IRO vadovybė nutarė iš kiekvieno • 
DP, dirbančio ir gaunančio vokie
čių burmistro atlyginimą, išskaity
ti kiekvieną mėnesį po 50.- DM, iš 
pirmo suaugusio jo šeimos nario

taip pat 50.- DM, o iš kiekvieno šiuo klausimu dar nieko nenutarta, 
kito po 25.- DM. Tačiau išskaitoma Ši nauja iš DP algų išskaitymo 
suma negali būti didesnė kaip 40% sistema pradėjo galioti nuo' ba- 
gaunamos algos.

Be to, kiekvienam dirbančiam 
DP apie 16,- DM išskaitoma įvai
riems kitiems- reikalams.

Mr. Ęrowdy ryšium su šia nau
ja programa pareiškė, jog ji, IRO 
vadovybės nuomone, esanti teisin
gesnė negu * 70.- DM išskaitymas. 
Praktiškai ši nauja programa palies 
daugiau tuos, kurie gauna dides
nes negu 200.- DM algas. Viengun
giams dirbantiems, kurie amerikie
čių zonoj sudaro 25% visų dirban
čiųjų, ir gaunantiems mažesnes al
gai šis'pakeitimas išeis į gerą. 
Taip pat ir šeimos, kurių galva už
dirba mažiau negu 150.- DM. ‘

Kaip minėta, šis naujas pakei
timas padarytas taupumo sumeti- 
mais. Ligšiol vokiečiai sumokeda- JAV numaniusios sustiprinti Atlanto 
vo 10 milijonų DM, gi dabar te- * ......................
mokės tik 3 mil. DM. Ta proga Mr. 
Browdy pažymėjo, jog kariuomenė 
numačiusi civilių tarnautojų skai
čių sumažinti 30%.

Yra pasiūlymas, kad DP kuris 
nenori iš savo algos daryti išmo
kėjimų, gali pasilikti stovykloje 
(nemokėdamas už kambarį), bet 
pats maitintis ir rengtis. Tačiau

Pajudėjo DP intelektualu emigracijos klausimas
17-oji DP spaudos konferencija. Squadrilli pavaduotojas aktualiaisiais klausimais. DP tarnavusių Wehr- 

machte emigracija. Neteisingas anketų užpildymas. Emigracija į Švediją, Šveicariją ir Australiją.

landžio 1 d-, bet pirmieji išskaity
mai pagal ją bus padaryti po ge
gužės 1 d.

IRO taip pat dedanti pastangų 
pertvarkyti išskaitymui ta prasme, 
kad dirbančiajam, kuris neišdirbo, 
pilno mėnesio, nebūtų išskaitoma 
visa numatyta suma.

PASKUTINES NAUJIENOS
BIELGRADAS. Blelgrade pirmoje 

„kominformo špljonažo“ byloje visi 
aštuonl kaltinamieji nuteisti didelė
mis bausmėmis.

VAŠINGTONAS. Naujų kongresą 
narių demokratų priėmime JAV prez. 
Trumanas pareiškė, jog jei reikalas 
būsiąs vėl atomine bomba gelbėti pa
saulio gerovę ir talką, jis tai pada
rysiąs.

VAŠINGTONAS. Denos pranešimu 
___________  ——-j 

laivyną. Iš Paclflko i Atlantą numa
toma perkelti dar 16 naikintojų, tuo 
būdu bendrą skaičių pakeliant iki 
117. JAV Atlanto laivynas šiuo metu 
susideda iš 409 (vairių karo laivų.

VAŠINGTONAS. Prancūzų užs. reik, 
min. Robert Scbumanas pareiškė, jog 
tarp Achesono. Bevino ir jo Vokieti
jos klausimu vyrauja vieninga nuo
monė. Iš paprastai gerai informuotų 
šaltinių pranešama, jog sąjungininkai 
pritarė naujai amerikiečių paruoštam 
okupaciniam statutui.

NANKINGAS. Einąs Kinijos res
publikos prezidento pareigas Li-Cung- 
Jen atmetė komunistų ultimatumą, 
kuriuo pastarieji reikalavo naciona
listus iki balandžio 12 d. besąlyginiai 
kapituliuoti.

VAŠINGTONAS. JAV oficialus kal
bėtojas pareiškė, Jog Amerika | so
vietų notą, kurioje Atlanto paktas 
kaltinamas JT Chartos ir kitų tarp- 
tautinių sutarčių ’ sulaužymu, neatsa
kys.Balandžio 6 d. amerikiečių zonos čiau DP, kurie tarnavo SS dali- 

IRO būstinėje Bad Kissingene įvy- niuose, ir toliau automatiškai iš 
ko 17-oji DP spaudos konferencija, emigracijos schemos išjungiami, 
kurioje dalyvavo DP komisijos at-. Bet tas DP, kuris gali įrodyti, jog 
stovo Europoje Squadrilli pavaduo- ’
tojas Mr. Shirk, iš Amerikos atvy
kęs Office of Education of USA 
direktorius ir įvairių IRO skyrių 
aukštieji valdininkai. Konferenci
jai vadovavo IRO viešosios infor
macijos skyriaus šefas Mr. Reyner.

Mr. Shirk pirmiausia trumpai 
nušvietė DP emigracijos eigą. 
Prieš dvejus metus DP klausimu

Gross, ’susidomėjusiose įstaigose vyravo 
dvi nuomonės: repatriacija ir 
emigracija. Įvykiams susiklosčius 
palankiai DP emigracijos prasme 
ir JAV priėmus DP įstatymą, prak
tiškai emigracija ir prasidėjo. Ta
čiau ji nevyko taip, kaip buvo nu
matyta. Mr. Shirk pareiškė, jog li
gi š. m. balandžio 1 d. pagal DP 
įstatymą į JAV įvažiavo 13 000 DP. 
Jis taip pat patvirtino, jog gegu
žės mėn. bus išvežtą 10 800 DP, 
birželio — 12 000 ir liepos 16 000 
DP.

DP komisija emigracijos klausi
me yra padariusi ir kai kurių pa
keitimų. Pirmiausia yra nutarta,jog 
DP, tarnavusieji vokiečių kariuo
menėj (Wehrmachte), nėra- auto
matiškai išjungiami iš emigracijos 
schemos. Asmenys, kurie dėl tos 
priežasties yra sulaikyti nuo emi
gracijos, gali atitinkamoms įstai
goms paduoti pareiškimus, kad jų

ben- 
visa
van-

Kopenhaga. AP pranešimu, So- 
• vietų Sąjunga pirmadienio rytą 

įteikė Kopenhagos ir Oslo vyriau
sybėms notą, kuria protestuojama 
prieš Danijos iv Norvegijos prisi
dėjimą prie Atlanto pakto.

Vašingtonas. JAV oficialiai pra
nešė Sov. Sąjungai, jog ji mananti 
špijonažu kaltinamo sovietų pilie
čio V. Gubičevo bylą tęsti toliau.

Rtostdefa
Lake Success. Balandžio 5d. JAV 

Flushing Meadows posėdžių salėj 
prasidėjo trečiosios JT visumos 
sesijos antrasis posėdžių periodas. 
Pirmasis visumos posėdis truko 20 
min. Po to iš 58 tautybių delegatų 
susidedanti pagrindinė komisija 
syarstė. darbotvarkės ir atskirų 
komisijų veikimo klausimus. Svar
biausios politinės komisijos pir
mininku vietoj P. H. Spaak, kuris 
nemano visą posėdžių laiką pasi
likti, išrinktas taip pat belgas Re- 
nand von Langenhove. Pirmajame 
posėdyje dalyvavo 20 užs. reik, 
ministerių. Atidaromąją kalbą pa
sakė visumos susirinkimo pirminin-

tas dėl to, jog ten emigrantai ne
gyvena ilgiau kaip tris, keturias 
dienas. Antra, atimtas maistas ne
pardavinėjamas stovyklos kanti
nėj, bet atiduodamas bendrai vir
tuvei. Apskritai, šis klausimas vė
liau nebus aktualus, nes numato
ma maistą stovykloje dar pagerin
ti.

Klausimas: Ar yra galimybės 
emigruoti į Šveicariją ir Švediją?

Atsakymas: Tos valstybės šiuo 
metu numačiusios priimti tik 
aprėžtą skaičių kvalifikuotų gai
lestingųjų seserų (Švedija — 100 ir 
Šveicarija — 25).

Ta proga buvo pareikšta, jog ar
timoj ateity ir Australija paleng
vins įvažiavimo sąlygas ta pras
me, jog leis įvažiuoti pas save-šei
moms jau iki 7 asmenų.

Klausimas: Ar galima išsivežti į 
JAV brangenybių ir papuošalų?

Atsakymas: Galima tik tokius 
kiekius, kad nesusidarytų įspūdis- 
jog papuošalai ir brangenybės ve
žamos juodajai biržai.

Konferencijoj dalyvavęs minėtos 
JAV švietimo įstaigos direktorius 
pareiškė, jog jo tikslas esąs bu
simuosius Amerikos piliečius su
pažindinti su JAV gyvenimu. Tam 
reikalui ruošiamas specialus vado
vėlis.

Pabaigoj Mr. Reyner pakartoti
nai paneigė pasklidusius gandus 
apie Hanau stovyklos panaikinimą.

Ateinanti konferencija įvyks ge
gužės 4 d.

IRO VALDININKAI APIE LIE
TUVIUS

Aną pirmadienį BALF atstovas 
J. Valaitis lankėsi Augsburgo IRO 
Area 5 būstinėj, kur turėjo pasita
rimų su tos įstaigos vadovauja
mais . valdininkais: Resettlement 
and Repatriation Officer Mr. Tho
mas, Resettlement Officer Miss 
Woods, Field Supervisor Mr. Vou- 
kovitsh . Kaip paskui jūsų kores
pondentą p. Valaitis painforinavo, 
tie valdininkai pareiScė didelį pa
sitenkinimą, kad Amerikos lietu
viai labai daug yra padėję per 
savo organizacijas lietuvių tremti
nių emigracijai į JAV. Džiaugėsi, 
kad patys pavyzdingiausieji trem
tiniai yra lietuviai, kad jie didelės 
inteligencijos, santūrūs, sąžiningi 
ir visais atžvilgiais pavyzdingi 
žmonės. Tokiems žmonėms, pasak 
tų valdininkų, teikti pagalbą ir su 
jais santykiauti esąs vienas malo
numas. Taip pat džiaugėsi, kad tų 
pavyzdingų žmonių emigracija į 
JAV vyksta labai sėkmingai. Pa
reiškė net truputį baimės, kad, taip 
einant emigracijai, gali pristigti ir 
kvietimų. Tų kvietimų daugiau at
siųsti, — kaip nuo savęs pabrėžė 
p. Valaitis, — būtų Amerikos lie
tuvių pareiga, o drauge ir kiekvie
no jau emigruojinčio tremtinio lie
tuvio, kuris nuvykęs Amerikon 
tuoj turėtų jų parūpinti likusiems 
savo artimiesiems. Mk.

į SS dalinius jis pateko prievartos 
būdu, gali reikalauti savo bylą 
svarstyti. Apskritai, ligi šiol nuo 
emigracijos sulaikytam asmeniui 
būdavo nepasakoma sulaikymo 
priežastis. Dabar numatoma prie
žastį pasakyti, jei jos neturės ry
šio su karinėmis ar kitokiomis pas
laptimis.

Kitas dalykas, kuris kliudydavo 
emigracinės bylos vykdymą, buvo 
neteisingas asmens anketų užpil
dymas. Tai būdavo taip pat prie
žastis atomatiškam išjungimui iš 
emigracijos schemos. Dabar nu
tarta, jog asmuo, kuris anketose 
pateikė neteisingų žinių, tuo norė
damas apsaugoti savo šeimos na
rius nuo įvairių rimtų nemalonu
mų, ir. jų nepatvirtinęs priesaika, 
— nebus sulaikomas, jei jas at
šauks ir patenkinamai klausimą 
sutvarkys. Priešingu atveju toki 
asmenys bus baudžiami.

Klausimas: Kodėl JAV neįleidžia 
intelektualinių profesijų DP dirbti 
savo srityje?

Atsakymas: Sis klausimas dabar 
svarstomas ir manoma, jog bus 
išspręstas teigiama prasme. Viena 
iš jų neįsileidimo priežasčių —bai
mė, kad jie (intelektualinių profe- 

j- sijU asmenys, įvairių aukštų kvall- 
byl'rba“tų“is‘naujo‘“pėrtmrė?a"“Ta'; fikilciiU specialistai) neišstumtų iš 

darbo amerikiečių. Dabar šių kate
gorijų DP įsileidimo klausimą 
svarsto net 23 steitų DP komisijos. 
Tačiau DP (mokytojai, gydytojai), 
norėdami dirbti JAV savo profesi

ją joj, turės laikyti atitinkamus eg
zaminus.

 ____________ Klausimas: Kokie santykiai yra jst. Louis, Missouri JAV kariuo- JAV karo min. Keneth Royall 
tihiai sunkumai nepareina nuo_ JT. tarp IRO ir tautinių komitetų? menės daliniai ir po okupacijos armijos dienos proga Čikagoje pa-

A t sakymas: Šiuo metu prie vyr. galo turėtų dar pasilikti Europoje, sakė, kad jei JAV leistų užimti
AFP pranešimu, Vengrų vyriau- IRO būstinės veikia šešių tautybių — pareiškė buv. JAV karo Vice- ~

sybė įteikė H. V. Evattui notą, (lietuvių, latvių, estų, vengrų, len- min. W. Draper savo kalboje armi-
kurioje protestuojama prieš numa- kų ir ukrainiečių) įgaliotiniai, per jos dienos proga.
tomus debatus kardinolo Mind- kuriuos IRO palaiko ryšius su ati- Dėl gen. Bradley pareiškimo, 
szenty bylos klausimu. Notoje sa- tinkamais vyr. tautiniais komite- kad JAV negalinčios perleisti Eu-
koma, jog kard. Mindszenty nu- tais. ropos kontinento jokiam agreso-
teisimas esąs Vengrijos vidaus Klausimas: Kodėl Grohno perei- riui. Draper pareiškė: „Jeigu Va- 
reikalas. Mindszenty buvęs teisia- narnoj stovykloj emigrantams ati- karų Europa turėtų -būti ginama 
mas ne kaip dvasiškis, bet už „nu- mamas maistas, kuris vėliau par- nuo užpuolimų, tai mes negalėtu- 
sikaltimą prieš Vengrų respubliką, davinėjamas kantinoj? me priimti jokio plano, kuris pa-
šnipinėjimą ir valiutos spekulia- Atsakymas: Pirma, Grohno pe- grindžiamas tik oriniais bomborda- 
ciją." teinamo j stovykloj atimamas mais- vimais".

TB sesija A. Erdvilas

kas Australijos užs. reik. min.
V. Evatt, kuris pareiškė, kad vieną 
kartą reikia išsiaiškinti, jog dadar-

JAV daliniai pasiliks ilgai Europoj
Europą užpuolikui, tai dėl to kilęs 
karas truktų apie 10—20 metų.

Royall taip pat įspėjo dėl teori
jos, kad bent su pradine užpuoli
mo stadija Europoje galėtų apsi
dirbti aviacija. „Mes negalėtume 
laimėti pasaulinio karo dienomis, 
savaitėmis ar mėnesiais, jeigu lik
tume bestovį prie savo kranto ir 
svaidytume raketas arba šiaip ką 
per vandenyną", — kalbėjo RoyaH.

Auigj ftJXnxl
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