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VELYKŲ VARPAI PAŽADINA...
VELYKOS — krikščioniškojo pasaulio džiaugsmo 

ir triumfo šventė. Jos ateina kartu su pavasa
riu. Kaip pavasaris sulaužo žiemos ledus ir prikelia 

gamtą naujam gyvenimui, taip ir Kristaus Prisikėli
mas, sutramdęs mirties ir pikto viešpatavimą pasau
lyje, prikė1* —ogų naujam gyvenimui ir atskleidė 
gyvenimo prasmę.

Velykų džiaugsmas įgauna ypatingos prasmės, nes 
Kristus savo gyvenimu, pasiaukojimu, meile, kan
čia ir prisikėlimu parodė, kad blogis ir visoks cha
osas, nuo kurio pasaulis taip kenčia, yra laikini ir 
nugalimi. Tai mūsų laikų iškamuotai žmonijai leid
žia nušvisti veidą ir su viltimi žiūrėti į ateitį. Tuo 

• būdu Velykos yra vilties ir tuo pačiu ateities šven
tė, nes tik viltinga ateitis yra gyvenimo prasmės 
pagrindas.

Beviltiška žmonijos būklė yra pati skaudžiausia, 
nes tuomet gyvenimas netenka jokios prasmės. Si
tai nevilties grėsmei nelengva atsispirti. Net Kris
taus ištikimieji mokiniai, kurie tikėjo jo dieviška 
prigimtimi, buvo pamilę jo mokslą ir pasirįžę mirti 
už savo Mokytoją, kritišką valandą susvyravo. Jie 
sekę Kristų, kai Jis darė stebuklus, gydė nepagy
domus ligonius, kėlė numirėlius, bet kai Jis buvo 
suimtas ir minios niekinamas, kankinamas ir pa
galiau, prikaltas prie kryžiaus, mirė, tai jo moki
niai nebeištvėrė ir palūžo. Net tas, kurį Kristus 
pasirinko savo vietininku, Petras, kuris dar nese
niai taip tvirtai taręs Kristui: „Kad ir visi pasipik
tintų Tavimi, tačiau ne aš“, „kad ir mirti su Ta
vim turėčiau, aš Tavęs neišsiginsiu“ (Mork 14, 26- 
31) ir tas susvyravo. Sujudėjo toji uola, ant kurios 
turėjo būt pastatyta Dievo Bažnyčia.

Buvę jo mokiniai, matydami Kristų mirštantį ant 
kryžiaus kaip paprastą tų laikų vergą, galvojo, kad 
su Kristaus mirtimi turi baigtis Jo mokslas, kuriuo 
jie buvo persiėmę ir kuriuo žavėjosi minių minios. 
Jiems pasidarė gaila savęs ir tos minios, kuri da
bar stovėjo po kryžium, tarytum apvilta. Ji degė 
pykčiu ir kerštu. Ir mokiniai girdėjo minios balsą, 
pajuokiantį Kristų: „Kitus išgelbėjo, o pats savęs 
negali išgelbėti“ (Mat. 27, 42).

Beviltiškai mokiniai žvelgė į kapą, kuriame bu
vo palaidotas Kristus, nes su juo drauge atrodė pa
laidota jų viltis, pasitikėjimas ir gyvenimas. Jie 
slankiojo, kaip šešėliai, po Jeruzalę ir aplink Gol
gotos kalną, beviltiškai žvelgdami į uolą, dengusią 
Kristaus kapą, į kurią atsimušė ir sudužo visos jų 
viltys.

Su mirties pergale turėjo viskas baigtis. Mirtis, 
nešanti vien žlugimą ir chaosą, žmogaus gyvenimą 
padarytų bereikšmį ir beprasmį, nes gyvenimas tik 
tada turi prasmę, jei patenkinamas žmogaus nemir
tingumo ilgesys, glūdintis žmogaus prigimtyje. O 
jei mirtis yra visa ko galas, tai žmogaus egzistavi
mas ir visos jo pastangos būtų gryna nesąmonė.

Šitą neprasmę, kuriai žmogus nekartą nulenkia 
savo galvą, tą amžinos mirties siaubą, tuos nevilties 
rūkus, kurie būtų gaubę žmoniją, išsklaidė V e 1 y - 
k ų r y t a s. Mirtis tapo nugalėta. Tuo džiaugėsi ne 
tik žmogaus širdis, bet ir visa gamta triumfavo. 
Pasidarė didis žemės drebėjimas ... sargai nusigan
do ir pasidarė kaip numirę ... Viešpaties angelas nu- 

] žengė iš dangaus ir, prisiartinęs prie kapo, nurito 
akmenį ir tarė atėjusioms moteriškėms: „Jūs nebi

jokite, nes aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo 
prikaltas prie kryžiaus. Jo čia nėra, jis prisi
kėlė, kaip yra sakęs. (Mat. 28, 2-7.) Tokia 
buvo triumfališka pergalė gyvybės prieš mirtį, mei
lės prieš neapykantą, vilties prieš neviltį. Kristus

Nevilties ir abejojimo rūkas ne staiga prasisklei
dė. Prisikėlusis Kristus, norėdamas išblaškyti visas 
abejones, kankinančias neramią žmogaus sielą, grįžta 
kuriam laikui į buvusių mokinių ir jį mylinčiųjų

Kristaus Prisikėlimas

tarpą. Jis pasirodė Kėfui ir po to vienuolikai. Pas
kui jis pasirodė daugiau kaip penkiems šimtams 
brolių. Paskui jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems 
apaštalams (1 Kor. 15, 5-7). Apaštalai drauge su 
Juo valgė, drauge keliavo, bet Golgotos misterija 
taip juos buvo paveikusi, kad daugelis jų vis dar 
negalėjo'atsigauti ir nusikratyti abejojimo dvasios. 
Kristus nugali jų abejojimą, Jis kviečia juos savo 
rankomis paliesti jo žaizdų randus, Jis parodė jiems 
savo perdurtas rankas, kojas ir šoną ir tarė: „Maty
kite mano rankas ir. kojas, jog tai aš pats“ (Luk. 24, 
29). O kietai abejojančiam Tomui kuris taip užsi
spyrusiai sakė: „Jei nepamatysiu jo rankose -vinių 
perdurimų, neįdėsiu savo pirštų į vinių vietą ir neį

dėsiu savo rankos į jo šoną, netikėsiu“ (Jo. 20, 25). 
Kristus jam atsakė: „Įdėk čia savo pirštą, matyk 
mano rankas, ištiesk savo ranką ir įdėk į mano šo
ną, ir nebūk netikėlis, bet tikintis“ (Jo. 20, 27).

Prisikėlimas išblaškė visas abejones, įprasmino 
Dieviškojo įsikūnijimo paslaptį, įprasmino Golgotos 
didžiausią Auką ir mūsų žemiškąjį gyvenimą. Kris
tus savo Prisikėlimu, lyg Dieviškos galybės anspau- 
du, patvirtino savo skelbtąjį mokslą. Todėl Kristaus 
Prisikėlimas iš numirusiųjų yra krikščionybės pa
grindas. Tai tvirtina ir apaštalas Povilas savo laiške 
korintiečiams: „Jei Kristus neprisikėlė, tai jūsų ti
kėjimas yra tuščias“ (1. Kor. 15, 17). O jeigu Jis ne
prisikėlė, neprisikelsime ir mes. Tuomet tuščias, be
prasmis ir betikslis būtų mūsų gyvenimas. Tačiau 
prisikėlusis Kristus, nugalėjęs mirties ir pikto siau
tėjimą, išvedė žmoniją iš klaikios būties labirinto ir 
suteikė jai absoliutinio gyvenimo viltį.

Velykų varpų gaudimas, skelbiąs pasauliui Prisi
kėlimą, pažadina ir mus visus naujam prisikėlimui, 
vis tiek, ar mes daugiau ar mažiau tikėtume, ar mes 
būtume uolūs Kristaus sekėjai ar abejojantieji To
mai. Visi mes savo sielos gelmėmis’negalim nesu
vokti šio dvasinio prisikėlimo ir atsinaujinimo 
džiaugsmo, šios gyvybės pergalės prieš mirtį ir žlu
gimą.

Prisikėlimo laukia ne tik atskiras asmuo, bet-ir 
visos tautos, nes piktas savo neprasmę skleidžia vi
same kosme. Goethė savo „Fauste“ vaizduoja bevil
tiškas žmonijos buities klajones. Goethės „Faustas“ 
pasenęs, nusikamavęs, nesuradęs sau laimės, kūry
biškai išsekęs, pasirįžta mirti ir kelia nuodų taurę 
prie lūpų. Bet Velykų varpų gausmas, skelbiąs pa
sauliui Prisikėlimą, priverčia jį dar kartą susimą
styti. .Velykų varpai išgelbsti Faustą nuo savižudy
bės ir grąžina jį gyvenimui. Jis atgimsta, atsijauni
na ir grįžta į gyvenimą vėl kupinas jėgų. Tačiau 
„Faustas“ nepajėgė tobulai atgimti, nesurado abso
liutinės laimės, nes nepajėgė tobulai prieiti prie 
tikėjimo gelmių. Ir šiandien „Faustas“, vaizduojan
tis žmoniją, nėra miręs. Jis vis dar klaidžioja pai
niame buities labirinte ir ieško žmonijai kelio į 
laimę — į Prisikėlimą.

Velykų varpų gaudimas perkels mūsų mintis į 
nelaimingą tėvynę ir primins mums gimtąsias pir
kias, takelius ir vieškelius, kuriais Velykų rytą pė
sti ar važiuoti skubėdavom į Prisikėlimo iškilmę. 
Tai buvo malonios džiaugsmo šventės. O šiandien? 
Kada laisvose žemėse milijonai šauks Aleliuja, mū- . 
sų broliai ir sesers, pasilikę tėvynėje ar ištremti į 
Sibiro taigas, nebegirdės Velykų varpų gausmo nei 
džiugaus Aleliuja. Jie neš tolyn sunkią kryžiaus 
naštą ir daug kartų klups po ja. Tačiau kiekviena 
kančia turi savo prasmę. Juk ir Kristus kentėjo, 
mirė ir prisikėlė, kad nugalėtų pikto siautėjimą. 
Tad ir mes nė valandėlės neprivalome suabe
joti, kad mūsų brnlių ir sesių pralie
tas nekaltas kraujas, kad senelių ir 
nekaltų kūdikių ašaros nežus veltui, 
nes niekas pas Viešpatį nepalieka be užmokesčio. 
Mūsų dabartinis tautos kelias yra Golgotos kelias, 
ir mes šventai tikime, kad mūsų tauta, nugalėjusi 
piktą, kuris ją nukryžiavo, prisikels naujam laisvam 
gyvenimui.

DR. A. VASILIAUSKAS
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BALFo pirmininkas lietuviu tremtiniu reikalais
PASIKALBĖJIMAS SU DP KOMISIJA. DAROMI ŽYGIAI PASKUBINTI IMIGRACIJĄ. KAS IR KIEK

ATVYKSTA. BALF VEIKLĄ GIRIA JAV VALDŽIA

tams ir darbams. Todėl jie gauna 
ir pirmenybę. Pvz., žydų tremtyje 
Europoje yra tik 9 % bendrojo 
skaičiaus, o pasiųstų jiems garan
tijų yra daugiau negu katalikų ir 
kitų grupių. Be to, jie turi didesnį 
skaičių atstovų Europoje, begu bet 
kuri kita organizacija. Iš to labai

BALF pirmininkas kun. dr. Juo
zas B. Končius, kuris kartu yra 
direktorius National Catholic Re
settlement Council ir Cooperative 

'for American Remittances to Euro
pe (CARE), šiomis dienomis įvai
riais šalpos ir imigracijos reika
lais lankėsi Wašingtone. ~ 
sutiko pasidalyti mintimis 
tuvių spauda.

— Kodėl DP imigracija 
eina tokiu lėtu tempu?

— Kaip tik tuo reikalu 1 
tone turėjom net kelių 
diskusijas su federalinės ’ 
paskirtais DP Komisijos 
Ugo Carusi, Harry N. Rosenfield ir 
Edward M. O’Connor, jų įstaigoje. 
Pasirodo, kad yra per daug įvairių 
formalumų dėl ko nuo aplikacijos 
patvirtinimo Wašingtone dienos 
(nuo bylos numerio išdavimo) iki 
tremtinys gauna Amerikos Konsu
lo vizą, užtrunka apie 120 dienų.

— Ar numatoma kas nors daryti 
pašalinti kai kuriais kliūtis?

— Taip, numatoma. Dėl to ir 
turėjome šį pasitarimą, kuriame 
be mūsų, dalyvavo ir katalikų 
imigracijos atstovas Mr. R. Disco, 
kuris specialiai buvo nuvykęs į 
Vokietiją kelioms savaitėms ištirti 
reikalus vietoje. Jis davė keletą

> pasiūlymų visą darbo eigą pagrei
tinti.

— Kiek iki šiol DP Komisija yra 
gavusį darbo ir buto garantijų?

— Iki šiol Europą jau pasiekė 
apie 43.000 tokių garantijų. Su
prantama, tos garantijos apima 
daug daugiau asmenų. Iš to skai
čiaus dokumentacija galutinai pa
ruošta 10.000 garantijų, o likusieji 
27.000 dėl įvairių priežasčių yra 
užkliuvę IRO, CIC, Voluntary 
Agencies ir kitose įstaigose.
— Ar pirmininkas patyrėte kas kal
tas už tuos trukdymus?

— Sis klausimas buvo iškeltas. 
Paaiškėjo, kad Amerikos konsula
tuose kliūčių nėra. Transportacija 
taip pat tvarkoje, tačiau daug 
garantijų yra užkliuvusių IRO vie
tinėse įstaigose, o kai kur federa
linės valdžios atstovai, k. t. Stutt- 
garte sudaro perdaug bereikalingų 
kliūčių. Aplamai, komisionier.ai 
žadėjo nesklandumus pašalinti ii 
reikalus pagreitinti.

— Kiek dabar yra paruoštų dar
bo ir buto garantijų lietuviams 
tremtiniams apgyvendinti Ameri
koje?

— Per šešius tūkstančius, kurie 
apima apie 18.000 asmenų.

— Kiek lietuvių iki šiol atvyko 
pagal DP įstatymą?

— Iki šiol DP įstatymu jau a - 
vyko per 1500 lietuvių ir tikimasi, 
kad iki balandžio vidurio tas skai
čius pakils iki 2000. Palyginus su 
kitais, mes skųstis negalime.

— Kokių tikybų bei tautybių 
tremtinių dabar daugiausia atva
žiuoja į Ameriką pagal DP įstaty
mą?

Iš esamų davinių patirta, kad 
daugiausia atvyksta žydų, 
40 %, katalikų irgi apie 40 %, pro
testantų apie 16 % ir kitų apie 4 %.

— O koks yra procentinis trem- 
tihių pasiskirstymas Europoje?

— Kiek man žinoma iš IRO da- 
vinių, tremtyje dabar yra 55 % ka- dVlas- Be l0' noIi Pa>ynneti pačių 
talikų. 30 % protestantų. 9 % žydų, iau i Ameriką atvykusių tremtinių 
4 % ortodoksų (pravoslavų) ir 2 %
kitų.

— Kodėl gabenant tremtinius 
nesilaikoma tų proporcijų?

— DP įstatymas visai neklasifi- 
kuoja tremtinius pagal jų tikybas, Kongreso vardu. Kada Sis klausi- 
šiek tiek atsižvelgiama i 
grupes, o, kaip žinote, į 
grupes įeina visų tikybų

Grįžęs 
su lie-* aišku kodėl jų ir atvyksta dau

giausia.
— Tai kodėl prez. Trumanas ir 

kiti smerkia dabartinį DP. įstaty
mą, kaip nukreiptą prieš katalikus 
ir žydus?

.— Čia, matyt, aiškus nesusipra
timas. Man atrodo, kad rinkimų 
metu kai kurie senatoriai ir žydų 
organizacijos paskleidė šūkį, kad 
DP bilius antikatalikiškas ir anti
žydiškas. Tą pasigavo spauda ir 
išgarsino. Dėl prez. Trumano pa
reiškimo, man visai nesuprantama, 
nes nei Katalikų Bažnyčia Ameri
koje, nei Episkopatas niekados 
taip nemanė. Žydai tvirtino, kad 
įstatymas nukreiptas prieš juos, 
nes žydai atvykę daugiausia iš 
Lenkijos po gruodžio 1945 m. ne
gali pasinaudoti šiuo įstatymu. 
Kiek man žinoma, tokių atbėgėlių 
iš Lenkijos 1946 m. buvo per 
50.000. Asmeniškai aš niekad nesu
tikau ir nesutiksiu, kad dabartinis 
įstatymas yra nukreiptas prieš žy
dus ir katalikus.

— Ar yra pagrindo manyti, kad 
dabartinis DP įstatymas bus Kon
greso pakeistas?

— Tuo reikalu kalbėjau su žy
miais Kongreso nariais, kaip Sena
te Judiciary Committee ir Sub
committee on (migration pirmi
ninku senatorium Patrick McCar- 
ren iš Nevados, senatorium Forrest 
C. Donnell iš Missouri, senatorium 
Robert F. Wagner iš New Yorko, 
Atstovų Rūmų nariais: John W. 
McCormick iš Massachusetts, Fran-

į JAV

Wašing- 
valandų 
valdžios 
nariais:

apie

— Taip. Darome, ką galime, imi
gracijos Komisija, kuri veikia prie 
BALF’o, drauge su Centro Valdyba 
šį reikalą išsamiai diskutavo ' ir 
savo pageidavimus ir rekomenda
cijas pasiuntė US Kongresui. Be 
to, po/ski 'paskutinių pasimatymų 
su SenaKr^AlsBovų Rūmų nariais, 
pasiunčiau' jiems laiškus trumpai 
išdėstydamas - mūsų organizacijos 
pageidavimus.

— Gal atlikote Ritų svarbių rei
kalų Wašingtone, ypač BALF rei
kalais?

— Taip. Pora dienų, kartu gu p. 
P. Minkūnu, mūsų .reikalų vadėju,

lankėmės State Departamento, IRO 
ir kitose įstaigose BALF veiklos 
reikalais Amerikoje, o ypač Euro
poje. Tiesą pasakius tai buvo mū
sų kelionės pagrindinis tikslas. 
State Departamentas ir IRO mūsų 
veiklą Amerikoje ir Europoje pa
gyrė ir patvirtino ir pasižadėjo* 
glaudžiai bendradarbiauti.

— Ar numatote kokių nors nau
jų žygių lietuvių imigracijos reika
lais?

— Mūsų imigracijos komitetas 
daro ką pajėgia, bet gaila, jo sąsta
tas labai mažas. Kaip BALF pirmi
ninkas visuomet jiems pagelbėju. 
DP Komisijos kviečiamas, Supran
tama ir jų lėšomis, balandžio 5-6-7 
dd. būsiu Chicagoje ir dalyvausiu 
federalinės valdžios ir valstijų 
atstovų konferencijoje tremtinių 
imigracijos ir jų įkurdinimo Ame
rikoje reikalais.

TARP RAUPSUOTUJU
Viešėdamas Kolumbijos sostinė

je, Bogotoje, norėjau aplankyti 
garsųjį raupsuotųjų ligoninės mies
tą Aqua de Dios. Kaip paprašiau 
leidimo ten nuvažiuoti, saleziečių 
provincijolas pasiūlė ten ir pabūti 
keletą savaičių — pavaduoti vieną 
kunigą. Pasiūlymą priėmiau ir lei
dausi į kelionę.

Po penkių valandų kelio siau
ruoju geležinkeliu (visi Kolumbi
jos geležinkeliai yra siaurieji) vin
giuotais Andų kalnų pašlaičiais, 
apaugusiais eukhliptais, bananais, 
kavos medeliais ir kitais vešliosios 
tropikų augmenijos medžiais, pri
važiavau jau šiltoje žemėje aiškiai 
mirčiai pasmerktųjų vietovę 
miestą 25 km ratu stipriai polici
jos saugomą. Apie 15 km. atstumo, 
gelžkelio stotyje, laukė manęs Icb- 
rozarijumo klebonas, mandagus ir 
vaišingas meksikietis su mašina. 
Už pusės valandos, sako, pasiek
sime skausmo ir dejavimo mieste
lį, kur šiandien skaičiuojama pe--

Zapyškio bažnyčia

eis E. Walter iš Pennsylvania ir 12 000 sielų. Kasdien čia iš įvairių 
kitais kongresmenais. Iš pasikal- respublikos kampų atveža sugau- 
bėjimų su jais susidariau įspūdį, dytų baisiąja liga sergančiųjų, ku- 
kad jie nelinkę daryti didelių pa- rių tam tikra dalis naktimis pabė- 
keitimų dabartiniame DP įstatyme, ga, o kiti čia atsikelia, nes gyven- 
jie nori, kad jis pirma būtų sėk
mingiau vykdomas ir gerai išban-

ar kitų, galvoti apie įstatymo pa
keitimo reikalą. Suprantama, šie 
Kongreso nariai pareiškė tik savo 
nuomones ir negalėjo kalbėti-viso

mas bus įneštas į Senato plenu
mą, paaiškės tik vėliau. Nei Sena
to, nei Atstovų Rūmų komisijos

tautines 
tautines

uiupes lema vioų uriuu Žmones
Tautinės ir religinės grupės, kurios reikalu dar jok.ų
geriau organizuotos, turtingesnės konkrečių nutarimų. Atrodo, kati 
ir turi daugiau savo įgaliotinių 
Europoje, turi galimybės pagrei
tinti dokumentaciją ir iš Amerikos

visas reikalas dabar yra tik ty
rimo stadijoje.

— Ar BALF'as daro kokių nors 
gauna daug daugiau garantijų bif- žygių imigracijos reikalais?

ti tarp sveikųjų jiems neįmanome: 
visi bijo, visi jų 
toli nuo*miestelio 
no ir, leidimus 
praleido. Sargybų 
rodos, ir stinga stambiomis raidė
mis iš Dantės giesmės ant pragaro 
vartų įrašo: „Palikite viltį jus, ku
rie čia įeinate!" Panašias mintis 
pergyvena čia įvažiuodamas kiek
vienas ligonis—raupsuotasis.

Leprozarijaus klebonas per •pie
tus paklausė, ar aš bijau ir ar šir
dis purtosi raupsų sudarkytų, pū
vančių ir dvokiančių ligonių. Jei 
nebūčiau pirmiau Indijoje susidū
ręs su panašiais nelaimingaisiais, 
gal ir kitaip panašius vaizdus per
gyvenčiau, — atsakiau. Bet tai iš

vengia ... Dai 
sargyba patikri- 
tvarkoje radusi, 
postuose taip,

jo pusės buvo sakoma ne be tiks
lo. Vienas čia ištisas dešimtis metų 
dirbęs vokietis kunigas pasaxojo 
man, kad užsikrėtimo galimybės 
iki tšiol dar tebėra paslaptingos. 
Iš raupsuotų tėvų pasitaiko gimu
sių sveikų vaikų ir, priešingai, 
sveikieji paslapčia gyvena su savo 
sergančiais artimaisiais ir lieka 
sveiki; tuo tarpu tarp sveikųjų 
suserga raupsais. Bet jei kas labai 
bijo, tai greičiausiai gali susirgti 
ta liga. Ir jis man papasakojo atsi
tikimų. Vienas žymus Venecuelos 
dvasiškis, raitas toli nuklydęs ir 
prie vieno didesnio, izoliuoto pas
tato sužinojęs, kad ten esama le- 
prOzarijumo, taip išsigando ir bu
vo pagautas baimės, jog po kelių 
mėnesių pasijuto besergąs ir pats. 
Kitas keistas atsitikimas. Vienam 
dideliam prasikaltėliui pažadėta 
dovanoti bausmė, jei jis vienoj lo
voj nakvosiąs su raupsuotoju. Są
lygą priėmė, bet po kelių dienų 
pasirodė apsikrėtęs raupsais, nors 
žmogus, su kuriuo nakvojo, buvo 
tik tariamas raupsuotasis — visai 
sveikas.

Buvo sekmadienis, 1949 m. vasa
rio 1^ d. Dvejas mišias atlaikiau 
parapijinėje raupsuotųjų Aqua de 
Dios miesto bažnyčioje. Per sumą 
giedojo raupsuotųjų choras, vargo
nais grojo raupsuotasis, mišioms 
tarnavo raupsuotieji, prie komuni
jos ėjo tie patys raupsuotieji . . . 
Po pietų buvau aplankyti vienos 
iš čia daug esančių seselių vienuo
lių vedamų ligoninių. Daugel ligo
nių reikėjo aprūpinti paskutiniais 
sakramentais. Ištisos didžiulės pala
tos pristatytos.lovų. Po 100 ar dau
giau palatoje. Kiek skausmo, kiek 
dejavimų, kaip baisiai atrodo žaiz
dose gulintieji, pūvantieji, dvo
kiantieji ligoniai. Kad nepratusi 
širdis atlaikytų, seselės vidury pa
latos, padegusios sausų apelsinų 
žievių haužą, rūkstančiais dūmais 
taiso orą. Viena jau 20 metų čia 
dirbanti seselė — vienuolė pasa
koja. jog dažnai pasitaiką, kad į 
neviltį įpuolantieji silpni jau ligo
niai skustuvo peiliuku persipiauną 
ranįcų venas arba, sučiupę peilį, 
persiverią krūtinę. Tokį vieną šian
dien man teko parengti mirčiai. 
Pirmiau darosi galą, paskiau gaili
si ir šaukiasi kunigo. Toji seselė 
taip pat pasakoja, jog nuo pačių 
raupsų retai kas miršta, bet pa
prastai būna komplikacijų su plau
čiais, inkstais, kepenimis ir t.t. 
Kasdiena būna po 5—6 laidotuves.

Šiandien prie bažnyčios, aikštė
je, raupsuotuosius linksmino iš 
raupsuotoju pačių susidaręs dūdų 
orkestras. Visa publika-nusiminę 
žaizduoti ligoniai. Po muzikinį 
dalies atvirame ore klebonas rodė 
kino filmą.

Pasižvalgius į įvairių, abiejų ly
čių ir įvairių luomų, žmonių vei
dus, akis ir širdis neranda jokio 
pasigėrėjimo Dievo sutvėrimų pa-

Jo Eminencija kard. J. Pizzardo, dide
lis lietuvių draugas bei mūsų bylos 

gynėtas

trduklumu, bet priešingai, kiekvie
nas asmuo sukelia pasibiaurėjimą.

Prieš mano kambario langą už 
siauros gatvelės stovi didelė silp
nesniųjų ligoninė. Čia juos slaugo 
vieno saleziečio kunigo įsteigto
sios seselės, kurios pačios yra 
raupsuotos. Priešais mano kambarį, 
prie ligoninės lango, stovi du jau
nuoliai be rankų pirštų nukritu
siomis ausimis ir nosimis, ant lan
go. pasirėmę rūko papirosą ir kal
bina mane, klausdami iš kur aš ir 
ko čia, ar pas’ juos pasilikti atvy
kęs.

Vasario 16 d. mūsų pavergtosios 
Tėvynės šventė. Anksti rytą pa
maldas laikiau raupsuotųjų vyrų 
ligoninėje. Po mišių keletas stip
resniųjų paauglių ir šiaip vaikš
čiojančių ligonių lydėjo nešti Šven
čiausiąjį kitiems silpniems ligo
niams, išsisklaidžiusiems po atski
ras lūšneles plačiame reservate ar 
separate. Vaikščiojau visą valan
dą, nuo vieno miesto pakraščio į 
kitą, lankydamas skurdžias, tro
pinės augmenijos paūksmėje stūk
sančias raupsuotųjų lūšnas. GaU 
vės baisios. Su automobiliumi, dvi
račiu ar vežimu nepervažiuojamos, 
akmenuotos, griovėtos: labiau pa
našios į per kalnus einančius ta
kus, negu į gatves. Jomis vaikšto 
tik raupsuotieji ir jų laikomi asi
liukai, ožkos, avys ... Abiem pu
sėm pristatyta lūšnų su akmens ar 
molio sienomis ir viksvomis ar pal
mių lapais dengtais stogelis. Jose 
guli lovoje ar ant durų slenksčio 
sėdi ir vaitoja vienas ar keletas 
nelaimingųjų. Kunigo pas ligonį 
atsilankymas ar pro šalį numirėlio 
lydėjimas kitiems, mirties laukian
tiesiems, nebedaro, matyt, jokio 
įspūdžio. Praeiviai ar prie savo 
lūšnų stovintieji daugiausia sume
ta po kryžių,' ir baigta. Taip visa- 
kas atrodo apatiškai, jog, rodos, 
kiekvienas ir galvoja: „Šiandieną 
tau, vargšeli, rytoj man pasibaigs 
skausmingas kūno puvimas". Ku
nigas irgi viską atlieka skubiai, be 
daugelio ceremonijų, nes, palydė
jus tą į kapus, reikia skubėti ly
dėti . kitą. Šiandien teko ir man 
kelis iš jų palydėti. Grįžtant, prie 
vienos lūšnelės durų susistabdė 
mane*žaizdotas vyriškis ir prašė, 
kad po pietų iš jo namų palydė
čiau į kapus jo žmoną. Lavonas 
karste uždarytas, gėlėmis papuoš
tas, prie durų pastatytas ir vienas- 
tik vyras kėdėje sėdįs budi prie 
jo.

Beje, mūsų Nepriklausomybės 
minėjimo dieną raupsuotieji mel
dėsi už Lietuvą.

Kun. A. Sabaliauskas,
buvęs Indijos misijonierius.
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FEDERALIZMAS
ANTANAS

Federalizmas tampa pamažu 
vienas iš aktualiausių dabarties 
klausimų. Pasaulio valstybė, il
gus amžius buvusi utopija ar 
ateities svajonė, nūn ir patiems 
valstybininkams realistams atro
do kaip ir . vienintelis kelias iš 
visuotinio chaoso į visuotinę tai
kę. Dėl to už pasaulio valstybę 
pasisako vadovaujantys šių die
nų protai. „Arba vienas pasau
lis, arba jokio“, — sako prof. Al
bertas Einšteinas, santykybės 
mokslų tėvas, ir šitas jo posakis 
virto šūkiu Amerikos federali- 
stams, visu šturmu nūn kovo
jantiems dėl jungtinio pasaulio. 
Ir yra daug neabejojamų ženklų, 
kad žmonija pamažu artėja prie 
vieningos globalinės organizaci
jos.

Bet federalizmo esmė ir jo 
programa anaiptol neišsisemia 
vien anttautinės, žemyninės ar 
tarpžemyninės, atseit pasaulinės, 
federacijos siekiamais idealais. 
Tai greičiau tik vienas iš fede
ralizmo aspektų. Federalizmas 
skirtinas nuo unitariShio, sie
kiančio vien globalinės valstybės 
bei vyriausybės ir tai, būtent, 
tautinio suverenumo sąskaiton. 
Kad šitokia globalinė valstybė, 
užsimojanti suvirškinti tautines 
valstybes, negali atnešti žmoni
jai laimės, netenka ir abejoti.

Tik dirstelkim į Rytus ... Šito
kia totalistinė antvalstybė būtų 
tarsi tas baisusis Levijatanas, 
praryjantis, tautas, visų piręna 
mažąsias, apie atskirą asmenį ką 
ir bekalbėti... Didžiausi ateities 
pavojai žmogaus laisvei bei ne
priklausomybei ir gresia ne iš 
kur kitur, kaip tik iš valstybės, 
siekiančios save pastatyti aukš
čiausiu tikslu ir padaryti viso ko 
centru, o žmogiškąjį asmenį pa
versti tik priemone.

Federalizmas, kaip tiesioginė 
atasvara prieš kraštutinį u nitą - 
rizmą, centralizmą bei totalizmą, 
pasaulio valstybės organizaciją, 
lygiai kaip ir tarptautinę proble
mą aplamai, imasi svarstyti visu 
rimtumu ir pritarimu, bet jam 

. gyvenimo organizacijų pats pra
dedamasis, arba išeities, taškas 
yra konkretus žmogiškasai as
muo, gi pasaulio valstybės suor
ganizavimas yra jau pats galinis, 
atbaigiamasis taškas arba laips-

RAMŪNAS

nis, kurį pasiekti nėra įmanoma, 
išleidus iš akių ištisą eilę tarpi
nių bei jungiamųjų veiksnių (ūki
nių, kultūrinių, religinių ir 1.1), 
visų pirmą — tautą bei tautinę 
valstybę. Tarp dviejų priešingų 
polių — atskiro žmogaus ir visos 
žmonijos — nelieka realios jun
giamosios grandinės, pašalinus 
ir paneigus tautinį pradą. Taigi 
federalizmas yra visų pirma per- 
sonalistinis, arba asmenybinis, 
valstybės ir gyvenimo suprati
mas, asmenybės ugdymo pradui 
visas gyvenimo sritis palenkian
tis.

Federalizmas — tai greičiau 
visų gyvenimo sričių orga
nizavimo struktūrinis principas, 
taikomas tiek pačios tautos bei 
valstybės viduje, tiek ir regijo- 
nalinių, tarptautinių, tarpvalsty
binių santykių plotmėje.

Vienas iš tokių požvilgių, mus 
labiau liečiančių, yra, be abejo, 
federalistinės Europos klausimas, 
į kurį mums, lietuviams, laikas 
atkreipti rimtas dėmesys. Mūsų 
kaimynai, ypač lenkai ir latviai, 
tuo seniau yra susidomėję. Yra 
iškelta ir gyvai diskutuojama 
mintis vad. Tarpjūrio (interma- 
riumo) federacijos, kaip vieno iš 
būsimos federalistinės Europos 
vienetų. Intermariumas turėtų 
apimti 16 valstybių. Galima būtų 
nurodyti ištisą eilę priežasčių, 
dėl kurių tiesioginis įsijungimas 
į Tarpjūrio federacija mums nė
ra priimtinas. Vienok pati inter- 
mariumo idėja turi tą gerą pusę, 
kad tuo yra išryškinama ir pro- 
poguojama vidurinės, tarptauti
nės Europos, kaip tam tikro sa
vito istorinio bei kultūrinio vie
neto, esančio tarp galingos Rusi
jos ir Vokietijos ir nė vienai ne- 
palenkV>, mintis.

Vadinasi, į pačią Europos są
voką čia įnešamas naujas, bū
tent tarptautinis elementas. Vie
nok ši mintis būtinai reikalinga 
savo tęsinio, savo papildymo, at
baigimo: turime galvoje Šiaurės 
Europą, tas tautas bei valstybes) 
(Danija, Norvegija, Švedija, Suo
mija, Estija, Latvija, Lietuva), 
kurias ne tik pati geografinė 
erdvė, bet ir pats laikas, t. y., 
tam tikri istoriniai bei' kultūri- 
niai ryšiai nuo vikingų laikų, sie
ja į natūralią šeimą, nenutrūk-

jos jūrą, kuriai, atsižvelgiant i Rytu - Vakaru jėgų santykis 
jos vaidmenį bei paskirtį, geriau- ■ t w t *
šiai tiktų „Šiaurės viduržemio pasirašius Atlanto paktą, at- Vakarų blokų karinių pajėgų iš- 
juros vardas. metus eilę sovietų notų, padau- dėstymą visuose pasaulio strate-

Salimas dalykas, kad istorija ggjO kalbų apie priartėjusią giniuose taškuose, eina išvada, 
kalbės apie šiaurės mediterano karo galimybę. Pradėta lyginti jog Europos fronte prieš 171 ko- 
kultūrą, dėl kurios aukšto lygio Atlanto pakto kraštų ir sovietų munistinę diviziją Vakarai te- 
bei vęrtės ir jau dabar daug beį jų satelitų karines pajėgas, galėtų pastatyti tik 14 savo di- 
kam nekyla abejonės, panašiai skaičiuoti lėktuvus, .laivus, tan- vizijų.
kaip yra kalbama apie Vidurže- kus. Prancūzų savaitraštis „Oe- Kitas vaizdas ir santykis gau- 
mio jūros kultūrą, o šiandien dipe“, remdamasis gerai infor- namas, kai lyginamos abiejų 
pradedama kalbėti apie Atlanto muotais kariniais sluogsniais, blokų karo aviacijos pajėgos. La- 
kultūros atėjimą. Baltijos jura apįe Rytų-Vakarų karinį pajė- bai patikimomis žiniomis ir da- 
yra raktas į Atlantą. Mums tad gumą rašo: šiuo metu Sov. Są- viniais remdamasis, tas pats 
labiau priimtina,, ne intermariu- junga turi 5,2 mil. karių, o jos prancūzų savaitraštis rašo, jog
mo, o „cirkamariumo“, atseit ap- satelitai — 1,4 mil., kai tuo tar- sovietų karo aviacija turi nuo
linkjūrio, idėja. Dėl tam tikry pU Vakarai teturi 3,32 mil. karių, 15.000 iki 20.000 lėktuvų, iš kurių 
militaririių, ūkinių ir kt. priežas- iš kurių 1,6 ’mil. amerikiečių, 10.000 naikintuvai, 3000—4000
čių Baltoskandija šiandiena pa- 893.000 — britų, o kiti iš kitų sunkieji bombonešiai ir 2000
mažu atsiduria globalinių jėgų Vakarų valstybių. Kaip matyti priklauso karo laivynui. Vakarų 
susidūrimo lauke, kas ir pačiai iš §ių skaičių, Vakarai karių turi valstybės turi 22.300 modemiš- 
aplinkjūrio federacijos idėjai su- du kartu mažiau už Rytų bloką, kiaušių lėktuvų, kurių 6000. stovi 
teikia tarptautinio aktualumo ir Silpniausi Vakarai yra pėsti- Anglijos areodromuose. Pusė 
reikšmės. Jeigu tarpjūrio fede- ninkais. Rytų blokas kartu su amerikiečių kovos lėktuvų yra 
racijos kelias gali reikšti ištirpi- satelitais turi 274 divizijas, iš sprausminiai. J. A. Valstybėse 
mą slaviškų tautų sąstate (turime kurių 200 pėstininkų divizijų ir parengty esama 4000 sunkiųjų 
istorinę pamoką), tai aplinkjūrio 25 tankų junginiai yra sovietų, bombonešių ir 7000 karo laivyno 
federacijos kelias gali mums Amerika, gi šiuo tarpu teturi 9 lėktuvų. Ypač daug svarbos tei- 
ateityje reikšti langų bei vartų pėstininkų ir 3 tankų divizijas, kiama šiems pastariesiems, nes 
iškirtimą į platų pasaulį ir kar- kas, pridėjus kitų Vakarų vals- spėjama, jog, konfliktui kilus, 
tu kelią į mūsų tautinės buities tybių karines pajėgas, sudaro 23 Atlanto ir Pacifiko kovose jie 
savitumų pilnutinį išskleidimą. divizijas. Atsižvelgiant į Rytų — suvaidinsią žymų vaidmenį.

Dar didesnė Vakarų persvara 
karo laivyne. Lyginant abiejų 
blokų karo laivyną tonažo atžvil
giu, gaunamas santykis .5,7 mil. 
prieš 0,5 mil. tonų Vakarų nau
dai.

Truputį kitokius skaičius pa
teikia šį klausimą svarstydamas 
„New York Times“. Pagal jį, 
Atlanto pakto kraštai bendrai 
turi 3.702.000 karių ir 40.905 lėk
tuvus: Norvegija — 15.000 (50); 
Islandijos karinės pajėgos, anot* 
NYT, „nevertos dėmesio“; Dani
ja — 12.500 (30); D. Britanija — 
800.000 (6.000), Benelukso valsty
bės — 165.500 (550); Kanada — 
39.000 (150); Prancūzija — 685.000 
(750), JAV — 1.655.000 (32.500); 
Portugalija — 60.000 (575) ir Ita
lija — 270.000 (300) (Skliauste
liuose pažymėti lėktuvų skai
čiai). Rytų blokas, to paties lai
kraščio teigimu, turi 5.295.000 ka
rių ir 27.215 lėktuvų: Sov. Są
junga — 4.050.000 (25.000); Len
kija — 175.000 (400); Čekoslova
kija — 150.000 (?); Vengrija — 
75.000 (75); ,Rumunija — 225.000 
(150); Jugoslavija — 375.000
(1.500); Bulgarija — 175.000 (90) 
ir Albanija — 70.000 (—).

Tiek amerikiečių, tiek prancū
zų daviniai, išskiriam aviacija, 

(Perkelta į 7 psl.)

VYT. TAMULAITIS

Giriu karalius
Vidury plačios girios, ant aukštos kalvos, stovėjo 

ąžuolas. Tvirtai įsikabinęs šaknimis į žemę, aukštai laikė 
iškėlęs savo garbanotą galvą ir dairėsi po padangę. Jo 
žaibų ir lietaus sukapota kakta buvo visada rūsti ir 
drąsi, pasitikdama į slėnį čia plaukiančius debesis.

Ilgą amžių našta buvo pražildžiusi milžiną ąžuolą, bet 
už tai kaip plieną jį buvo užgrūdinusios vėtros ir pavasarių 
audros. Daug kovų ir grumtynių atlaikė ąžuolo kieta, ak
meninė širdis. Ne sykį čia kaukė, kaip liūtai įniršę, leduoti 
rudenio vėjai, bandydami laužyti galiūnui rankas ir mė
gindami nulenkti jo išdidžią galvą. Kai tik užtemdavo 
vasaros saulė, atlėkęs šiaurys tuoj griebdavo ąžuolą į savo 
glėbį Susikibdavo juodu stipriomis rankomis ir drasky
davęs, grumdavos per ilgas naktis. Aštriais geležiniais 
pirštais plėšdavo šiaurys ąžuolo žaliuosius lapus, drasky
davo kaktą ir galvą, bet ąžuolas stumdavo staugiantį vėją, 
griebdavo jį savo raumeningomis rankomis ir kaip replė
mis smaugdavo, baisųjį priešą. Iš skausmo sukaukęs, šiau
rys, staiga išsisukęs, šokdavo į slėnį, bet, kvapą atgavęs, 
dar smarkiau puldavo į kalvos aukštumą. Šniokšdamas ir 
sunkiai alsuodamas, ąžuolas vėl pasitikdavo puolantį 
priešą^ vėl susikibdavo juodu į glėbį ir kovodavo, net 
žemė diebėjo ir bailiai dejavo išsigandusi giria . . .

Bet po šitų kovų dar aukščiau ąžuolas stiebėsi į saulę, 
dar tvirčiau kibosi į žemę, dar giliau rausėsi jo šaknys 
tarp akmenuoto kalno uolų.Veltui dairėsi į ąžuolą ir piktas 
perkūnas. Daug sykių jį plakė žaibų ugnimis, daug sykių 
grūmojo, kam kelią į slėnį ąžuolas jo ugniniam vežimui 
pastojo kam sklaidė jo pykčio juodus debesis. Bet kai 
pavasariai imdavo aušti, žali pumpurėliai vėl apipildavo 
seno ąžuolo viršūnę. Vėl švelniai pažaliuodavo aplaužytos, 
nubrozdytos šakos, o ištroškusi širdis vėl gerdavo gaivi

nantį žemės saldumą ... Ir ąžuolas, kaip kareivis po už
gijusių žaizdų, išsitiesdavo vėl žvalus, atgijęs, net, rodos, 
pajaunėjęs. Vėl žvelgdavo jis nuo kalvos į ramiai ošiąn- 
čią girią, kuri imdavo siūbuoti ir skambėti tūkstančiais 
balsų. Pasveikinę medžiai pavasarį savo karalių ąžuolą su 
pirmuoju šypsniu, niekados neišgirdo iš. jo žodžio. Tylus 
ir rūstus žvalgėsi aplink, nematydamas, rodos, kas dėjosi 
girioje sušvitus saulei ir grįžus paukščiams.

Taip bego metai ir amžiai tekėdami, kaip vandenys. 
Pragyveno ąžuolas net kelias girios kartas. Jis matė savo 
akimis griūvančias šimtametes pušis, matė linkstančius iš 
senatvės pajuodusius beržus ir drebančias liepas. Matė taip 
pat jų vietoje kylančius į dangų* naujus daigus, su švel
niais lapeliais ir rausvais ūgiais. Tik jis vienas tebestovėjo 
vis toks pat tvirtas ir nepajudinamas. Tik jo vieno širdis 
rodos, buvo neįkandama aštriems laiko dantims, kurie 
graužė ir akmenis ir geležį . . . Rodos, turėjo būti labai 
laimingas girios karalius ąžuolas, rodos, turėjo juoktis ir 
džiaugtis jis, kad laimėjo tiek sunkių kovų, kad matė tiek 
šviesių pavasarių. Bet ne. Niekas lig šiol nematė ąžuolo 
nei juokiantis, nei verkiant. Apglobtas vienumos, jis toks 
pat rūsius stūksojo kalvos aukštumoje, šniokšdamas vis 
tą pačią graudžią dainą, vistiek ar tai buvo skambi vasa
ros diena, ar tai buvo tyli mėnesienos naktis, pilna pava
sario meilės ir ilgesio. Vieųędai jo galva lingavo į rytus 
ir vakarus, ir tada, kai lakštutės giesmė pravirkydavo 
girią, ir tada, kai visus nupurtydavo siaubingas alkano 
vilko staugimas.

— Kas yra mūsų karaliui? — klausinėdavo medžiai vie
nas kito, nerasdami atsakymo.

— Ko jis toks liūdnas?. — tardavosi jo šakose nutūpę 
paukščiai.

— Vargu ar kas įspės jo širdies mįslę, — sakydavo ir 
žvėrys, išėję iš girios tankumynų ant kalvos.

— Iš tikrųjų, kodėl aš nesijuokiu ir kodėl aš niekados 
neverkiu? — ėmė klausinėti savęs ir pats ąžuolas, kai nu
tildavo nakties tamsoje paukščių čiulbesys, o iš dangaus 

į mėlynuojančią tolumą imdavo kristi žvaigždės. —• Aš 
taip ilgai gyvenau, tiek daug prabėgo laiko, o nežinau, 
kas yra juokas Ir kas yra ašaros . . . Kas man tada iš 
ilgo gyvenimo! Nuobodi mano vienatvės daina. Iš tikrųjų, 
kodėl aš, taip ilgai gyvendamas, nė karto nesijuokiau ir 
nė kario neverkiau?

Įšoko kartą voverytė į ąžuolą ir tarė:
— Vaje, koks jūs šiandien liūdnas. Girių karaliau, kodėl 

jūs šiandien nesijuokiate? Šiandien bręsta tankumynuose 
riešutai, o vijoklio viršūnėje supasi laimė . . .

— O kas yra laimė? — paklausė ąžuolas.
— Nejau to nežinotum? Tai šokinėti iš medžio į medį 

ir suptis lieknoje viršūnėje, kai leidžiasi saulė ...
— Bet aš negaliu džiaugtis tavo laime, — atsakė ąžuo

las.
— Gal būt, — susimąstė voverytė. Negalite, jūs, žinoma, 

kaip aš šokinėti iš medžio į medį. Bet jei norite pažinti 
laimę, man rodos, išmokite ką nors mylėti ... — pasakė 
ir, ištiesusi blizgančią uodegą, dingo anapus kalvos.

— Ką aš galėčiau mylėti? — mąstė dabar ąžuolas. — 
Kas išmokytų mane pažinti meilę?

Atlėkė kartą į ąžuolo viršūnę vanagas ir aštriuose na
guose atsinešė baltą balandį. Nusišluostė kruviną snapą 
į šaką ir tarė:

— Karaliau, nepyk ant manęs, kad čia atskridau. Žinau, 
kad tu nei verkti, nei juoktis nebemoki. Už tai atsinešiau 
baltą balandį į tavo šakas ir jį ramiai sudraskysiu. Ne
kaltu jo krauju sukruvinsiu tavo viršūnę, bet tu juk ne
pyksi už tai ant manęs?

— Nepyksiu, — atsakė ąžuolas. — Mylėti nemoku, o 
skausmo taip pat nepažįstu.

Tada prabilo baltas balandis vanago naguose:
— Nejau nežinai tu, girių karaliau, kokia graži yra 

laimė turėti savo lizdelį, koksai didelis džiaugsmas skra
joti padangėmis ir mylėti žydinčią žemę. Nejau nežinai, 
koks skausmas numirti plėšiko naguose, koks sielvartas
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Tu esi gyvenimas
• NELE MAZALAITĖ-KRUMINIENE

Gilumoje pragaro, — Skelbia 
legenda, — piktybių kunigaikštis 
ištisus metus graužia savo gran
dinę. Jis yra prirakintas prie 
amžinatvės olos — ir palieka tik
tai sekundė, kol jis taps laisvas 
ir paims visą pasaulį. Ir paskuti
nį akimirksnį pragaras sudreba 
iš pagrindų, ir velnias vėl tampa 
sukaustytas nenutrūkstama gran
dine. Tai per žemę, per žvaigž
des, per visatą eina varpų garsas 
ir džiugiai šaukia, - kad naikina
moji jėga yra sutrinta: Kristus 
prisikėlė!

Kristus kėlėsi šimtais metų 
mūsų kuklioje mažoje žemėje, 
mūsų bažnyčiose. Tarp begalės 
šviesų ir tarytum miškų tankmės 
gėlių, su naiviais romėnų karei
viais prie karsto, nuostabiai nuo
širdžiai mūsų žmonės praleisdavo 
Velykų naktį. Kristaus šermenys 
būdavo tikros, tarsi kaimyno ar 
artimo giminaičio. — Ir rytmetį 
Jis atsikeldavo kaip Dievas, ne
turįs nieko bendra su tuo medi
niu kūnu, kuris likdavo tarp už
gesusių žvakių. Tikintieji, kurie 
tiesą nešiojasi savo širdyse, be 
abejojimų, žinojo, kad prasideda 
kitas, saugus nuo mirties, gyveni
mas, — ir tie, kuriems tikėjimas 
yra tarsi sezono drabužis, pajus
davo kažką gera, ir šitieji, kurie 
netiki į nieką, negalėdavo nusi
mesti kažkokios šimtmečių nuo
taikos — Velykos namie.

Ir Velykos po bombomis, sveti
mame krašte, pirmųjų tremties 
metų Velykos, — kada mes ilgė
jomės bažnyčios ir Dievo: iš bai
mės, iš tradicijų, iš meilės. Ir 
mes verkėme su svetimais var
pais, ir Prisikėlimas mums buvo 
ne tik Kristus — tai buvo artima 
viltis taikos ir grįžimo. Mūsų šir
dys degė kaip kempinės, uždeg
tos prie šventos Velykų ugnies 
Didįjį Šeštadienį — ir tą ugnį 
mes tikėjomės parnešti, grąžinti 
į namus ir ja uždegti kitų Vely
kų žvakes.

O šiandieną, kada pasaulis 
švenčia kelintąją taikos meto 
Prisikėlimo šventę, — pro perga

lės varpus, pro džiaugsmo gies
mes ’ ir linksmus sveikinimus 
mes meldžiamės: De profundis!

Ar girdi, Viešpatie, mūsų vėli
nių vaitojimą, ar girdi mūsų at
gailos psalmę, ar junti, kaip mes 
šaukiame iš gilumos: grąžink 
mums tikėjimą į Velykas, prikelk 
mus, Viešpatie!

Prikelk mus ne kaip Lozorių, 
kuris jau niekados nebuvo nu
metęs nuo savo kūno mirties 
pėdsakų, — prikelk mus iš tikrų
jų,’Kristau, kaip Pats esi prisikė
lęs!

Prikelk mūsų žemę, išmėgintą 
ugnimi, išdavimu, gėda ir atsiža
dėjimu — ištiesk savo dešinę, ir 
ji prisikels iš mirties, ir kaip ka
po akmuo nukris sutartys ir par
davimo raštai, svetimų rankų pa
daryti!

Tark žodį, ir mūsų žemės vai
kai vėl bus surinkti' savo tėvynė
je, tie, kurie buvo pavogti iš savo 
namų ir ištremti, ir mes, kurie 
patys bėgome nuo mirties!

Tavo piršto ženklo reikia, Kris
tau, ir prisikels mūsų tėvynėje 
sudaužytieji Tavo namai. Mes 
surinksime plytas ir atnaujinsi
me maldyklas ir namų židinius, 
ir Tu amžinai švęsi prisikėlimą 
su 'mumis.

O šiandieną stovime prieš Ta
ve, Tavo sukurtieji žmonės — ir 
mūsų išvaizdos ir dvasios yra 
taip pasikeitusios, jog tik Tu gali 
atpažinti savo vaikus.

Mūsų jėgos yra menkos, kad 
galėtume žinoti ir jausti, kokie 
dabar yra mūsų artimieji ' šitą 
Velykų -rytą — ar jie kaip vėlės, 
ar gyvi Tavo akivaizdoje, mel
džiasi miškuose, trobose, kalėji
muose, ar bažnyčiose švenčia jie 
Tavo dieną.

Mes gi kalbame į Tave iš sto
vyklų, iš nevilties namų, iš kryž
kelių, kur nėra pasirinkimo.

Šaukiame mes, kurie prarado
me tėvynę, namų slenkstį, kūdi
kius, motinas ir viltį — neleisk 
mums prarasti paskutinio, kurio 
negalima atimti, bet kurį mes 

patys galime prarasti: tikėjimo 
Tavimi!

Šaukiame mes, kurie esame 
kantrūs ir patvarūs, kurie ištiki-

Giesmė
JUOZAS YLUVIS •

Vargonai gauskit — aleliuja!
Ir chorai skelbkit džiaugsmo 

šventę,
Ir tu širdie, tiek daug iškentus — 
Pasveikink pergalę mūs Dievo! 
Štai uolos virpa — aleliuja!
Mirtis be žado lenkias Kristui, 
Sargai pakelt akių nedrįsta — 
Jo pergalė, kaip saulė teka.
Suskamba giesmės — aleliuja!
Ir būgnai muša — prisikėlė! 
Ir vėliavos plavena vėliai — 
Garbė ir gyrius Dievo Sūnui!

Naujas svečias musu spaudoje
Kovo mėn. gale pasirodė nau

jas kultūros žurnalas — •„Viltis**. 
Leidėjai nepasako, kaip dažnai 
šis žurnalas bus leidžiamas. Re
daktorius B. Gaidžiūnas. Pats 
žurnalas sakosi nusistatęs atsto
vauti tautininkų minčiai. To jis 
ir neslepia: A. Merkelis įžan
giniame straipsnye tatai aiškiai 
pasako.

Pirmasis žurnalo nr. daro gana 
malonų įspūdį tiek iš oro pusės, 
tiek ir savo turiniu. Keliama ne
maža aktualių klausimų ir bu
simosios Lietuvos atstatymo pro
blemų. Žurnalui geriau pažinti 
paduodu čia jo turinį: 1) A. Mer- 
kelis-Su viltimi į laisvę, 2) Dr. 
J. Šaulys-Po 1918 m. vasario 16 
dienos, 3) J. Grigdaitis-Prūsų 
lietuvių rezistencija, 4) F. Kirša- 
Eilėraščiai, 5) A. B. Katališkis- 
Nerimas brėkštant, 6) St. Santva- 
ras-Eilėrasčiai, 7) A. Rannit-A. 
Galdikas, 8) ’Prof. Dr. J. Puzi
nas-Ankstyvų jų Lietuvos gyven
tojų kultūros ir tautybės klausi
mas, 9) Prof. Dr. J. Balys-Lietu- 
vos mitologijos sintezė, 10) Dr. J. 
Paplėnas-Socialinė pažanga, 11) 
G. K.-Darbo problemos busimo
joje Lietuvoje, 12) Dipl. Agr. A. 
Musteikis-Lietuvos žemės ūkio

mai laikomės priesaikų Tau ir 
žmogaus garbės, tačiau bijome 
pavargti, ir mes šaukiame: ne
palik ilgai mūsų vienų, juk esi 
pasakęs: Kas tiki manimi — ne
mirs.

Ir tie, kurių sąžinės yra aklos, 
kurie pasidarėme maži, kaip pe
lenų dulkė, ir žiaurūs, kaip žvė
rys, kurie šičia iškentėme gėdą, 
ištikimybę ir širdį, kuriems Tu 
esi tiktai žodis kalboje, argi ne
girdi, kad mes vistiek šaukiame: 
Tu esi pasakęs, jog esi gyvenimas 
— parodyk tai.

Mes, tie, kurie kenčiame, tik
tai, kenčiame, netekę net ir to, 
ką turi elgetos ir seniai —geis
mo gyventi, paskutinėmis jėgo
mis dejuojame: Tu esi gyvybė.

Pažvelk į mus, prisikeik mu
myse ir prikelk mus, Kristau!

atstatymo problema. Be šių pa
grindinių straipsnių, žurnale yra 
keletas specialių skyrių, būtent: 
1. knygos, 2. paminėjimai, 3. aka
deminis gyvenimas, 4. aktualijos 
ir 5. fizinis auklėjimas.

Visi žurnalo skyriai daro gerą 
įspūdį, tik akademinį ir-aktualijų 
skyrius skaitant pasidaro keisto
ka, kad taip paviršutiniškai su
prantama savoji ideologija, sa
votiškai derinama prie krikščio
niškosios moralės principų, ku
riuos akademinis jaunimas įsi
rašė į savo programą. Keistas 
akademinio skyriaus straipsne
lis „Vilties keliu“, pasirašytas J. 
Ramunio. Nesigilinant į priešta
ravimus logikai, kurių apstu kal
bamajame rašinėlyje, keistai, pa
sakyčiau, net užgauliai skamba 
straipsnelio žodžiai: „Ką daro 
krikščioniškosios meilės apašta
lai, kai istrebitelių būriai siaučia 
mūsų tėviškėje? Mus gyvenimas 
jau pakankamai pamokė ir tvir
tai įkalė neginčijamą tiesą: nors 
šiandien daug kas ryžtasi kovoti 
su komunizmu, bet jie tam ryž
tasi ne iš meilės ar užuojautos 
pavergtoms tautoms ... Jei ko
munizmas nekovotų prieš krikš
čionybę, visi artimo meilės evan-

gelijos skelbėjai ramiausia sąži
ne žiūrėtų į mūsų tautos Golgotą 
(m. p.)“

Ar ne per drąsi tezė, p.'Ramu- 
ni. Kur įrodymai? Priešingai 
autoriaus teigimams, aš čia jam 
galiu atsakyti, kur yra tos krikš- 
čionikosios evangelijos skelbėjai, 
kurių taip staiga pasigedo p. Ra- 
munis. Dalis jų kovoja Lietuvos 
rezistencijoj partizanais, kita da
lis su savo tautiečiais kenčia 
vargą Sibiro tyrlaukiuose, vėl 
kita dalis vargsta su visa tauta 
savame krašte, o likusieji kartu 
su p. Ramunių sielvartauja 
tremties gyvenime. Tiesiog ne
suprantamas metamas kaltini
mas: tai gal perdėto patriotizmo 
simptomai, nes kitaip šitokį iš
sišokimai sunku suprasti. Gerai 
atsimename, kad kartais Lietu
voje patriotizmo pamokslus sa
kydavo tie, kurių gyslose nety
ras lietuviškas kraujas, kad pa
sirodytų ištikimi. Argi taip at
sitiko ir šį kartą? Manyčiau, kad 
kitų užgauliojimu savo patrio
tizmo nepadidinsime.

Toliau, keistoko įspūdžio pa
lieka aktualijų skyrius, šįkart 
beveik tik mūsų politinius reiš
kinius tevertinąs. Jis težiūri per 
savosios srovės prizmę, net ne
sistengdamas paminėti priešingų 
politinių argumentų, kurie svars
tomais klausimais yra žinomi. 
Žurnalui, pretenduojančiam į 
kultūringą turinį, rodos, tai pri
tiktų.

Bet aplamai — šis žurnalas yra 
malonus svečias mūsų tremties 
gyvenime. Tikėsime, kad jis mus 
pastoviai lankys. To nuo širdies 
linkėtume. ARGUS

Gražina Krivickienė, „Dainos". 
Iliustracijos Viktoro Petravičiaus. 
Įžanga Dr. J. Balio. Leidėjas Ervin 
Burda Verlag Freiburg. Kaina DM 
15,—. Užsisakyti galima pas autorę 
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„Pušies" tęsinys kitam nr.!

smaugs, tuos, kurie lauks ir nesulauks manęs sugrįžtant 
į savo lizdelį ...

— Ne, to nežinau, — atsakė ąžuolas.
— Kas iš tavo galybės tada, kas iš tavo jėgų, — kal

bėjo balandis, — jei tu nemoki nei kentėti, nei mylėti. 
Veltui tu taip ilgai kerojai ir augai čia žemėje. Veltui ko
vojai su vėtromis, veltui grūmeisi su vėjais. Tuščia tavo 
galinga širdis, tuščia ir nyki, kaip bespalvis žiedas.

— Tu tiesą kalbi, — ištarė ąžuolas. —' Ir jei išmokysi 
mane mylėti, tave paleisiu į laisvę. Jei bent vienas 
džiaugsmo švelnus skambesys pažadintų man širdį, aš 
viską tau pažadėsiu.

—- Gerai, — tarė baltas balandis.
— Ištrauk iš balandžio krūtinės savo aštruosius nagus!

— sušuko ąžuolas vanagui. — Paleisk jį tuojau!
— Karaliau, ką jūs kalbate? Juk tai mano teisėtas gro

bis! — pakėlė vanagas galvą.
— Paleisk jį! — sušuko ąžuolas vanagui, nė klausyt 

neklausydamas, ir suglaudė savo šakas, kad pastotų va
nagui kelią.

Vanagas nenoromis paliko savo auką ąžuolo viršūnėje 
ir spruko į tankumyną. Tada baltas balandis pakėlė savo 
sužeistą galvą ir tarė:

— Ačiū, girių karaliau, už gyvybę, kurią man dovano
jai! O dabar žiūrėk ten, kur nukrito ant žemės iš mano 
sužeistos širdies kraujo lašelis, išaugs pirmoji pavasario 
gėlė. Ji išmokys tave mylėti ir kentėti. Kai ji pražįs, tu 
galėsi ir juoktis, ir verkti, nes tavo širdis pažins, kas yra 
laimė, — ir balandis, tą pasakęs, suplasnojo sparnais ir 
laimingas nuskrido į savo lizdelį.

Ąžuolas dabar pradėjo nekantriai laukti pavasario. Jis 
vis neramus dairėsi, kada pradės gelsti miškas ir kristi 
lapai. Kai atėjo ruduo, jis dar smarkiau grūmėsi su vėjais, 
kad kartais jį neparblokštų audra pirmiau, kol jis neiš
vydo nuostabiojo žiedelio, kuris turėjo išmokyti jį juoktis 
ir verkti.

Ir rodėsi dabar galiūnui ąžuolui, kad jis kasnakt sap
nuoja apie ateinantį nepaprastą pavasarį, kuris turėjo 
pakeisti jo bejausmę širdį. Giliame žiemos speige jam 
vaidenosi nuostabioji gėlė, išaugusi iš balto balandžio 
kraujo lašelio. ,

Kai pagaliau pavasarį jis pabudo ir pažvelgė į žemę, 

jo širdis net pašoko iš džiaugsmo. Ten tikrai žydėjo nuo
stabi gėlė, lygiai tokia pat, kokią sapnuose matė.

— Tai tu! —• sušuko ąžuolas laimingas. — Sveika būk, 
mano džiaugsme!

Tai buvo pirmieji jo ištarti žodžiai atėjus pavasariui. 
Jis negalėjo atsigėrėti šita maža, mėlyna gėlyte po. "savo 
kojomis. ......

Slėnyje ir šlaituose dar nebuvo jokio žiedo, dar me
džiai buvo be lapų ir pumpurėlių, o po mėlynuoju ąžuolu 
jau juokėsi skaisčiai mėlynos žibutės žiedelis, švelnus, 
kaip dangaus mėlynė, tyras, kaip angelėlio akys.

— Aš esu pirmoji žibutė, išaugusi šioje žemėje iš balto 
balandžio širdies, — tarė gėlytė ąžuolui. — Būk pasvei-- 
kintas, girios karaliau! Tegu džiaugiasi tavo širdis mano 
meile . . .!

— Dabar aš žinau, kam krausiu savo lapus, dabar jau 
žinau, ką nuo šalčio ir vėjo ginsiu! Tai tave, mano mels
vas žiedeli! — sušuko ąžuolas, toks laimingas, kad pirmą 
kartą pravėrė savo lūpas šypsenai.

O mažoji žibutė suposi saulėje ir dainavo apie pava
sarį, kuris prikelia žemę, sulaužo ledus, kuris ištiesia 
paukščiams sparnus ir juos veda namo toli per marias. 
Ji dainavo apie strazdą krūmuose, kuris užmiršo ir šaltį 
ir vėjus, kai nusišypsojo jam šviesus tekančios saulės 
spindulėlis. Ąžuolas klausėsi, o daina per jo praviras lū
pas tekėjo į* krūtinę ir veržėsi į jo akmeninę širdį, kuri 
suminkštėjo ir buvo jautri kiekvienam lapelio šnabž
desiui. ‘

— Dabar tik po kelių amžių aš pradedu gyventi, —i’ 
sušuko ąžuolas, kai žibutė, baigusi savo dainą,'pakėlė 
akutes į saulę. — Kodėl, kodėl aš tik dabar pajutau sa
vyje, kokia laimė gyventi žemėje ir koks džaugsmas 
matyti šviečiančią saulę!

— Už tai, — atsakė žibutė. — kad tavo širdis pradėjo 
mylėti.

— Taip, — tarė ąžuolas, — ir nieko nėra už tai gražes
nio,.— ir jis šypsojos ir juokėsi laimingas ir negalėdamas 
atsidžiaugti. O kai užėjo naktis, linguodamas savo galvą,, 
jis galvojo apie prabėgusius metus, kurie pražildė jo gar
banas, nieko už tai neduodami, tik karčią vienumą ir rūs
čią tylą.

— Koks aš nelaimingas buvau! — atsiduso ąžuolas — 
Klausykite medžiai, paukščiai ir žvėrys, koks aš nelai

mingas buvau! — sušuko jis taip garsiai, kad nustojo 
ošusi giria.

Kai sužiuro į jį visi medžiai ir paukščiai, pamatė per jo 
rūstų veidą riedančias ašaras.

Kas atsitiko girių karaliui?
’ — Ko verkia milžinas, kuris niekados nesijuokė ir ne
verkė? ,

— .Dėl ko tokios gailios galiūno ašaros, kurio akmeninė 
širdis, nugalėjo kiekvieną vėtrą ir viesulo vėjus, nesu
drebėdama pries žaibų ugnį?

— O dėl to, — atsakė ąžuolas, — kad veltui gyvenau. 
Nieko nėra baisiau, kaip po ilgų metų pamatyti, kad šir
dis’ buvo tuščia ...

Ir jis liepė pašaukti vanagą, liūtą ir klastingąją lapę. 
Taip pat įsakė pašaukti nuodingąjį smauglį, blizgančią 
miško gyvatę — visus žvėris ir paukščius, kurie labai 
klydo, tikėdami ilgo gyvenimo laime, neturėdami meilės 
savo širdyje.

— Klausykite, — tarė jiems ąžuolas. — Aš dabar žinau, 
kad laimė neauga su metais. Ji žydi tik pavasarį ir yra 
trapi, kaip šį mėlyna gėlytė po mano kojomis. Aš jaučiu, 
kad, kai ji nuvys, aš turėsiu mirti. Dėl to noriu pasakyti 
jums, kad neverktumėte taip graudžiai senatvėje, kaip 
dabar verkia mano širdis. Perniek jūsų -vargas ir kovos, 
grumtynės ir skausmas, jei vieną nuostabų pavasario rytą 
prie jūsų kojų nepražys nuostabioji gėlytė, švelni kaip 
pavasario žydrynė ir tyra kaip angelėlio akys. Supraskite 
tai ir eikite nešdamies ją į savo olas ir klampius raistus! 
Nieko jums daugiau neturiu ką pasakyti, tik tai, kad 
veltui žengiau per amžių slenksčius, nemokėdamas nei 
verkti, nei juoktis ...

Išsiskirstė žvėrys savo keliais, o ąžuolas, nenutraukda
mas akių, vis žiūrėjo į mažą žibutę. Ir kai vieną rytą jis 
pamatė ją suvytusią, jo širdis plyšo iš skausmo. Bet, prieš 
mirdamas, jis dar spėjo ištarti:

— Verčiau gyventi su širdimi trumpiau, negu be širdies 
ilgai. Su džiaugsmu aš atiduodu anuos visus metus už šį 
trumpą pavasarį, nes pagaliau sužinojau, kad juoktis ir 
verkti žemėje yra pati didžiausia laimė.

Ir ąžuolas ’ mirė. Jo rūsti kakta pasidarė švelni, giedrį, 
kaip ir to nuostabaus pavasario dangaus, kurio pagaliau 
sulaukė.
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Prisikėlimas '
JUOZAS KRUMINAS

"Šiandien ramu. Velykos. Lyja lietus
Gal ir gerai, kad toks niaurus dangus. 
Ir vėl — širdis nebesuranda vietos 
Ir eina vieškeliais į tėviškės laukus.

O Lietuva, nakties užtiestas krašte. 
Net maldoje Tu raudi ir slepies!
Kas ėjo ten šventos ugnies parnešti

■■ Didįjį Šeštadienį priešpiet?

Ir margučius trimis spalvom, kas dažė,*
Ir kas nakties budėjo vidury, 
Aplink bažnyčią tris kartus kas nešė 
Baldakimą ir vėliavas šįryt?

Negriaudė šūviai ir varpai tylėjo.
O Lietuva, neprisikėlei Tu!
Tik kraujo veliumai nusisupė pavėjui, 
Tik kraujo, bado, šiurpo ir naktų.

Šiandien ramu. Velykos. Kristus kėlės.
Ir svyra maldai nerami galva:
Leisk, Viešpatie — kaip medžiai, debesys ir gėlės. 
Kad prisikeltų mano Lietuva!

Lietuviu tautos ir Lietuvos 
valstybės vientisumo vardan

Lietuvių tauta, kaip vargiai kuri 
kita tauta pasaulyje, amžių būvyje 
nuolat ir nuolat turėjo grumtis 
žūtbūtinėj ‘kovoj dėl savo laisvės, 
dėl savo žemės ir dėl savo išliki
mo. Permainingas likimas,yra tei
kęs jai ir didingų laimėjimų ir 
skaudžių smūgių. Viena iš didžiau
sių mūsų tautos nelaimių buvo 
jos suskaldymas ir dalimis įjungi
mas į svetimus politinius jungi
nius. Tatai ne tik nutraukė tarpu
savį bendravimą, bet toms atskir
toms tautos dalims dirbtiniu ir 
prievartos būdu sudarė skirtingas 
politines, ūkines ir kultūrines są
lygas, skatinančias separatizmą. 
Ne lietuvių tautos valia ir ne jos 
labui imta kalbėti apie Kauno 
Lietuvą, apie Vilniaus Lietuvą, 
apie Rytprūsių Lietuvą, apie Di
džiąją ir Mažąją Lietuvą.

Bet ir pačiais tamsiaisiais savo 
istorijos tarpsniais, kada ji buvo 
pavergta, niokojama ir suskaldy
ta tarp slavų ir germanų, lietuvių 
tauta išlaikė gyvą vieningos ir 
vienalypės tautos sąmonę. Tas pats 
lietuvis per amžius buvo ir tebėra 
Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Tas 
pats šiapus ar anapus Nemuno. 
Tas pats Rytų ar Vakarų Lietuvo
je. Ir jeigu po I-jo pasaulinio ka
ro prie savo kamieno grįžusi vie
na tautos dalis svetimųjų spren
dimu buvo gavusi išskirtinį iš vi
sos tautos autonominį statutą, tai 
jis buvo tik primestinis, tik neiš
vengta blogybė, kuriai tačiau jo
kiu atveju neleistina atgimti iš
laisvintoj Lietuvoj. Istorijos tėk
mėje išorinių jėgų atplėštosios Lie
tuvių tautos dalys vėl turi orga
niškai susijungti ir suaugti su tau
tos visuma.

Per pastaruosius mūsų tautos 
negando metus organiškas atskirų 
tautos dalių integravimasis ir kon- 
solidavimasis yra pasiekęs pasi
gėrėtinų rezultatų. Mūsų tautinio 
ir valstybinio vientisumo siekimas 
yra tapęs realiu faktu. Visose mū
sų bendruomenės institucijose ir 
įstaigose be jokio skirtumo repre- 
zentuojasi, dalyvauja ir vadovau
ja tiek „didlietuviai", tiek „maž- 
lietuviai“. Tatai vyksta visose vie
šoje gyvenimo srityse, neišskiriant 
nė politinės vadovybės1).

Tačiau kaip nesenoj praeity ne- 
visos lietuvių politinės grupės vie-

i) Jau kuris laikas Žinomas Maž 
Lietuvos visuomenės veikėjas, buvęs 
Prūsų Lietuvos Tarybos Vykd. Komi
teto narys, buv. Klaipėdos krašto 
autonominės direktorijos pirmininkas 
ir Klaipėdos krašto gubernatorius yra 
VLIKo sudėty, paskutiniu metu ir jo 
reikalų vedėjas. 

naip suprato nepriklausomybės sie
kimą, nevisos vienodą režimą Lie
tuvoj vykdė, nevisos vienokią so
cialinę santvarką planavo, taip ir 
dabar didysis mūsų tautos ir val
stybės vientisumo principas, kuris 
yra vienas iš pagrindinių mūsų 
tai pirmieji užsieniečiai, dargi iš 
tautinės politikos siekimų, taip pat 
nevisų vienaip suprantamas, ne-

visų, lygiai branginamas, nevisiems 
vienodai praktinėj politikoj paran
kus.

Jau kuris laikas liberalistinės ir 
socialistinės grupės tremtyje yra 
pradėjusios akciją, kad Mažajai 
Lietuvai būtų suteiktas VLIKe spe
cialus mandatas, lyg dabar VLIKas 
atstovautų tik Lietuvos daliai, arba 
lyg VLIKo nariai atstovautų at
skiroms Lietuvos teritorijos dalims. 
Šitoks lietuvių ir Lietuvos rūšiavi
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mas į „didlietuvius" ir .jnažlietų- 
vius”, į „Mažąją" ir „Didžiąją,, Lie
tuvą yra nesuderinamas su neskai
domos bei vientisos lietuvybės ir 
vieningos Lietuvos principu. Įvesti- 
VLIKo nariu specialų M. Lietuvos 
atstovą tai dirbtiniu būdu pabrėžti 
tariamai specifinį šios tautos da
lies traktavimą ir jos nesutapimą 
su visa tauta; tai gaivinti separa
ting autonomizmą ir žlugdyti orga
nišką tos tautos dalies integraci
ją į savo tautinį kamieną; tai pa
laikyti griovį, kastą tarp lietuvių 
svetimųjų interesų naudai. Todėl 
reikalavimas suteikti M. Lietuvai 
specialų mandatą VLIKe yra prie
šingas gyvybiniams lietuvių tau
tos ir valstybės reikalams.

Didžiai apgailestaudami šį prin
cipinio pobūdžio tarpgrupinį nevie
ningumą dėl Lietuvos ir paties 
VLIKo struktūros ir nelaikydami 
liberalistinių ir socialistinių grupių 
tremtyje pasirinktą M. Lietuvos 
atstovo į VLIKą įvedimo klausimui 
svarstyti kelią nei politiškai tiks
lingą, nei Lietuvos laisvinimui nau
dingą, mes kviečiame visų poli
tinių nusistatymų geros valios lie
tuvius nepasiduoti klaidinantiems 
įtaigojimams, būti ištikimus tau
tos ir valstybės vientisumo idealui, 
kad visų mūsų vieningomis pas
tangomis išlaisvintoji Lietuva būtų

Lietuviu Fronto pareiškimas
L. Darbo Federacijos, * L. Krikš

čionių Demokratų Partijos ir L. 
Ūkininkų Sąjungos atstovybių 
VLIKE pareikštam lietuvių tautos 
ir Lietuvos valstybės vientisumo 
principui ir praktinėms iš jo išva
doms pritariame, laikydami, 
kad organiškas tautos vieningu

mas sėkmingiausiai laimimas tada, 
kai visi tautos nariai jaučiasi lygiai 
įpareigoti už visą tautą, esą tau
tos, o ne jos teritorinės dalies 
nariai.

Lietuvių tautos ir Lietuvos vals
tybės vientisumo principą vykdyti 
esame pradėję nuo savęs, iš sa
vo tarpo išskirdami į vyriausiąjį 
politini organą — VLIKa ne ką 
kitą,, kaip vieną iš ilgamečių Maž. 
Lietuvos veikėjų, buv. Prūsų Lie
tuvos Tarybos Vykd. Komiteto

Šventadienio popietė laisvės metais

laisva ir nuo bet kurio autono- 
mizmo.
LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATŲ PARTIJOS ATSTOVYBE 

VLIKe
LIETUVOS DARBO FEDERACIJOS 

ATSTOVYBE VLIKe
LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS 

ATSTOVYBE VLIKe
Tremtyje, 1949. 4. 8.

narį, buv. Klaipėdos krašto direk
torijos pirmininką, kuris lygiai ge
rai pažįsta tiek Lietuvos dalies, 
tiek visos Lietuvos reikalus.

Kovoj dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
juo labiau tremtyje, laikydami 
svarbesniu dalyku veikimą, o 
ne reprezentavimą, diskusijas dėl 
VLIKo struktūros, lygiai kaip ir 
diskusijas dėl išlaisvintosios Lie
tuvos susitvarkymo šiuo metu lai
kome neaktualiomis. Po Lietuvos 
laisvinimo reikalų, mums rodos 
daug svarbesnis dalykas realiai 
rūpintis Lietuvos pakraščių atitau- 
tinimu ir pagalba jų gyventojams 
organiškai įsijungti į tautos visu
mą. Buvom ir esam šalininkai, kad

Dėl penkių VLIKo grupiu pareiškimo
(„Mintis" 1949. 3. 23. Nr. 32)

Didžiai vertindami visų pozity
vių mūsų tautos jėgų vieningą 
bendradarbiavimą kovoj dėl Lietu
vos išvadavimo, su giliu susirū
pinimu ir apgailestavimu turime 
konstatuoti, kad socialdemokratų, 
valstiečių liaudininkų, tautininkų, 
ūkininkų partijos ir laisvės kovo
tojų vardu paskelbtas viešumai 
pareiškimas „apie susidariusią pa
dėtį dėl Mažosios Lietuvos atsto
vavimo VLIKe" ne tik stokoja ob
jektyvumo, bet ir labai apsunkina 
Lietuvos laisvinimo kovos vienin
gumą, skaldo pačią lietuvių visuo
menę.

Yra didžiai žalinga mūsų laisvės 
kovos vyriausiam tikslui — Lie
tuvos respublikos suvereninių or
ganų veikimo atstatymo siekimui, 
— kai pusė VLIKo, to vyriausio

Truputis apie Argentina
Neseniai į Argentiną nuvykęs 

kun. Dr. A. Milius savo laiške tarp 
kitko rašo: „Šiaip žmonėms darbo 
ir duonos pakankamai, tik šeimoms 
vis sunkiau darosi butą susirasti. 
Lietuvių kolonija Argentinoje nuo
lat gražėja ir stiprėja atvykusios 
ir vis atvykstančiomis naujomis 
jėgomis iš Europos." Apie kunigų 
įsikūrimą Argentinoje dr. A. Mi
lius rašo: „Pas mane susiformulavo 
toks atsakymas (virš minėtu’klau
simu): kas neturi noro ar pašau
kimo stoti į kokią kongregaciją, 
vienuolyną, laimingesnis bus tok

ioms Lietuvos Rytų ir Vakarų pro
blemoms reikalingas specialus ir 
veiklus organas. Tos rūšies pozi
tyvią iniciatyvą kėlėm ir rėmėm. 
Jei ligšiol tokio organo nėra ir 
darbas nevykdomas, tai ne mums 
tenka „sabotažo" kaltė, kurią 
mums nori inkriminuoti liberalų 
ir socialistų grupės tremtyje, kal
bančios Lietuvos atitinkamų parti
jų vardu.

Dėl liberalų ir socialistų mums 
daromo M. Lietuvos reikalu prie
kaišto neaiškinsime, kas, ką ir 
kaip ligšiol sabotavo, nes nelaiko
me tai naudinga nei Lietuvos 
laisvinimui, nei pačioms liberalų 
ir socialistų grupėms. Manome, 
kad ir visuomenė mieliau skaitytų 
apie grupių rungtyniavimą kraštui 
laisvinti, o ne apie jų tarpusavio 
nesutarimą kad ir principiniu, bet 
tiesiogiai su Lietuvos laisvinimu 
nesusijusiu klausimu. Paliekame 
ateičiai spręsti, kas Lietuvai lai- 
svintTir tautai sujungti daugiau 
veikė darbais. Šio meto, manome, 
visų grupių pagrindinis ir tiesio
ginis uždavinys — pozityvi 
Lietuvos laisvinimo veikla.
LIETUVIŲ FRONTO VADOVYBĖ 

TREMTYJE
Tremtis, 1949 m. balandžio 9 d.

mūsų politinio organo ir tautos 
suverenumo reprezentanto, išeina 
tremtinių visuomenės intervencijos 
ieškoti ir grasina pačiai laisvini
mo organizacijai.

L. Vienybės Sąjūdžio vardu pa
sisakę principe už Maž. Lietuvos 
atstovavimo sprendimą visų VLIKo 
grupių vieningu sutarimu, mes da
rėme ir darysime pastangų, kad 
skirtingi tarpgrupiniai nusistatymai 
būtų išlyginti ir pasiektas susipra
timas, bet mes niekad nepritarsime 
tokiam nesutartų klausimų svar
stymo būdui, kokį pasirinko minė
tos penkios grupės savo pareiš
kimu.

, L. VIENYBĖS SĄJŪDŽIO 
VADOVYBE TREMTYJE

Vokietija, 1949 m. balandžio 9 d.

sai kunigas, jei Argentiną paliks 
šventoj ramybėje, nes pas argen- 
tiniečius klebonus kunigo gyveni
mas yra pusėtinai suvaržytas ir 
smūtnokas. Apie kokią individua
lią pastoraciją čia negali būti jo
kios kalbos."

Kun. dr. A. Miliui tekę dirbti 
vienoje 70.000 asmenų parapijoje, 
kur jis turėjęs be galo daug ad
ministracinio darbo, kai tuo tarpu 
kitose parapijose kunigai nuobo
džiavę. Kun. dr. A. Milius pasku
tiniu metu įstojo marijonų vienuo- 
lyną.
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IRO konferencija su tautiniais ryšiu karininkais
džiais, IRO nori matyti ryšininko vynę. Rusų misija, matyti, neturė- 
asmeny lygų partnerį, o ne tarnau
toją. Be to, užblokuotos sumos ne
gali būti naudojamos be karinės 
vyriausybės leidimo, gi karinė vy
riausybė, anot p. Braude, jokiu bū
du nesutiks leisti daryti išmokė
jimų ryšininkų institucijai iš blo
kuotų sumų.

Visų ryšininkų vardu pareikštas 
dėl šio pareiškimo rezervas ir pra
šyta laikyti šį klausimą atvirą.

5. Repatrijacinio skyriaus virši
ninkas iškėlė klausimą, kad tau
tiniai komitetai būtų visiškai neu
tralūs repatrijacijos atveju; kad 
jie nebandytų užkirsti kelio tiems 
asmenims, kurie nori grįžti į savo 
tėvynę, ir prašė, kad ateity ryši
ninkai instruktuotų atskirų sto
vyklų komitetus, kad je nevartotų 
jokios įtakos atbaidyti žmonėms 
nuo repatriacijos.

Į tai jam atsakyta, kad iki šiam 
laikui mums nežinoma atsitikimų 
ar įvykių, kad tautiniai komitetai 
būtų vartoję kurią, nors įtaką trem
tiniams atkalbinti nuo grįžimo į tė-

IRO Vyr. Būstinės Administraci
ja š. m. kovo mėn. 28 dieną su
šaukė pripažintų tautinių komitetų 
ryšininkus pirmajai konferenci
jai. Konferencijoje dalyvavo šių 
pripažintų tautinių komitetų atsto
vai: lietuvių, latvių, estų, lenkų, 
ukrainiečių ir vengrų.

Iš IRO pusės konferencijoje da
lyvavo: zonos direktoriaus pava
duotojas M. R. Taylor, aprūpinimo 
skyriaus viršininkas p. Braude ir 
visų būstinės departamentų vir
šininkai.

Mr. Taylor savo įžanginėje kal
boje pasveikino ryšių karininkus 
išreikšdamas viltį, kad ryšių kari
ninkų institucija padės IRO įvyk
dyti skirtus IRO uždavinius. Jis 
taip pat pažymėjo, kad iki šiam 
laikui yra pripažinti tik šeši tau
tinių komitetų atstovai, reikšda
mas vilties, kad netolimoje ateity 
IRO ras galimu pripažinti ir kitus 
tautinius komitetus. Jis taip pat 
prašė, kad dalyvaujantieji šioje 
konferencijoje tautiniai atstovai 
padėtų IRO išaiškinti kai kuriuos 
klausimus, kurie įtikintų IRO ad
ministraciją, kad iki šiam laikui 
nepripažintų tautybių komitetai 
tikrai atstovauja plačiąsias visuo
menės mases ir yra tikrieji, demo
kratiniu būdu išrinkti, masių atsto
vai.

Po to konferencijos vadovavimą 
perėmė p. Braude, kuris savo kal
boje prašė ryšininkus pasisakyti 
kaip turėtų pasireikšti bendradar
biavimas tarp atskirų tautinių ko
mitetų ir IRO administracijos.

1. Buvo iškeltas pageidavimas, 
kad visi įsakymai, kuriuos IRO 
Vyriausioji būstinė siuntinėja 
Area'oms taip pat būtų siuntinė
jami ir ryšių karininkams. •

Sis klausimas tuojau vietoje bu
vo išspręstas. P. Braude administra
cijos vardu pasižadėjo prisiųsti vi
siems ryšininkams iki šiam laikui 
išleistas instrukcijas ir ateity visų 
instrukcijų bei potvarkių nuorašus 
siuntinėti kiekvienam ryšių kari
ninkui.

2. Taip pat pažymėta, kad kai
šiuo metu ’•yšimnkai tegali nudo- ' 
tis nemokama kelione tik į IRO 
vyriaus ąją būstinę, tai truk.k- ry 
š'ninku darbą, nes ryšininkams 
įvd’ricbs reikalais tenka lame/‘.i Pradžioje lygumos niekuo nesis- 
įvairias stovyklas ir bandyti rišti ^jria nuo lietuviškųjų. Artėjant 
ginčus ir nesusipratimus, kylančius prįe Ispanijos sienos, vaizdai ima 
tarp atskirų stovyklų administraci- ryškiai keistis. Žmonės mažesni, 
jų ir IRO pareigūnų. greitesni, tamsesnio veido. Sto-

Po gan ilgų diskusijų IRO admi- tyse jie pajėgiai tampo savo laga- 
nistracija žadėjo duoti visoms minus ir garsiai šūkauja. Namai 
arejoms nurodymą, kad ryšių kari- daugiausia šviesūs, plokščiais sto- 
ninkams prie vyriausiosios busti- gaiš. Gamta džiugina akį savo 
nės būtų suteikta teisė judėti po spalvingumu, 
visą zoną, gi arėjų ryšininkams 
teisė nemokamai naudotis geležin
kelio bilietais po visą arėją ir su 
IRO centrine administracija.

3. Nurodyta, kad kai kuriais at
vejais ryšininkai galėtų sėkmingai 
išspręsti ginčus tarp IRO pareigū
nų ir stovyklų administracijų, ku
rie pažįsta gerai savo tautiečius ir 
galėtų pašalinti nesklandumus ir

. nesusipratimus, kylančius atskiro
se stovyklose.

Iš principo sutarta, kad ginčus ir nešioti, .moliniais ąsotėliais, apel- 
nesusipratimus padeda išspręsti ry- sjnaįSi bananais, šokoladu;
šių karininkai atskirų arėjų ir, jei 
klausymas neišsprendžiamas, kreip- Naktį pasiekiame Barceloną. Iki 
tis tuo atveju į ryšininką prie vy- viešbučio gaunu važiuoti reta šiuo 
riausios būstinės.

4. Iškeltas klausimas gauti ryši
ninkams tam tikras sumas jų biu
rų išlaikymui iš esamų IRO žinioje 
blokuotų sumų.

Braude kategoriškai atsisakė ry
šininkams mokėti, išeidamas iš 
principo, kad IRO, įkurdama ryši
ninkų, instituciją, turėjo galvoje 
tai, kad IRO pageidauja turėti ry
šininkų asmeny ne savo tarnauto
jus, bet tautinius atstovus, kurie miestas. Judėjimas labai didelis, 
galėtų išreikšti savo tautiečių var- ypač centrinėj gatvėj — Bombloj, 
du visus pageidavimus. Kitais žo- kuri, eidama pei vidurį miesto,

Eichstaetto-Rebdorfo vyrų choras su dirigentu kun. P. Babinsku vidury

l^niįa m Pttiuprtiįa tietuwsliGHiis Mintis
Atsisveikinus su būreliu lietuvių, 

atvykusių mane išlydėti baleto 
gastrolėms į Ispaniją ir Portugaliją, 
sėdu į greitąjį Paryžiaus-Madrido 
traukinį ir po kurio laiko važiuoju 
Ispanijos linkui.

Išlipau Port-Bou miestelyje, ku
ris yra mažutėj Viduržemio jūros 
įlankoje. Pasų ir daiktų kontrolė 
neleidžia ilgiau pasigėrėti gražiais 
apylinkių vaizdais. Tikrinimas trun
ka apie 3 valandas. Iki traukinio 
išėjimo lieka dar valanda, kurią 
sunaudojame Port-Bou apžiūrėti. 
Vienas kitas apgriautas namas liu
dija apie praūžusį pilietinį karą. 
Nedidelės krautuvėlės užverstos 
ispaniško darbo krepšeliais maistui

metu susisiekimo priemone — 
fiakru. Viešbučio patarnautojai 
lankstūs ir mandagūs. Gatvės už
tvindytos gėlėmis. ’ kurias pardavi
nėja beveik kiekviename kampe. 
Krautuvės be galo puošnios, mo
derniai įrengtos. Susisiekimas — 
geras —- be -požeminio traukinio, 
mašinų ir fiakrų važinėja, tiesa, 
kiek senoviški tramvajai.

Barcelona, stambus pramonės
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taip pat pirmoje arejoje V, Buft-c, 
bacho stovykla. Antroje vietoje 
numatyta likviduoti IV-oji arėja. 
Jos likvidavimą manoma užbaigti 
iki 1949 m. liepos mėn. Bus palik
ta Ambergo sanatorija ir Ressettle- 
ment Center.

Toliau numatoma likviduoti III- 
oji areja. Jos likvidavimas turėtų 
būti užbaigtas iki 1950 m. sausio 
1 d.

Visose likviduotose arejose bus 
Paliktos šios IRO institucijos; a) 
teisių skyrius, b) įkurtinimo sky
rius, c) šalpos (welfare) skyrius.

Tie skyriai turė£ padėti emigruo
ti arba leisti įsijungti į Vokietijo? 
ūkį privačiai gyvenantiems tremti
niams. Tie skyriai veiks, kol IRO 

dama kitų argumentų, pati arba 
per savo agentus bandė net klas
toti Eichstaetto* lietuvių komiteto 
parašus po vienu atsišaukimu. Į tai 
repatriacinės komisijos pirminin
kas replikavo, kad Eichstaetto R?b- 
dorfo incidentas vyriausiai būsti
nei yra žinomas ir kad nebaigtas 
tyrinėjimas, ar po atsišaukimu pa
dėti lietuvių komiteto parašai yra 
tikri, ar suklastoti.

6. Toliau p. Braude pranešė apie 
projektuojamą IRO arėjų susiauri
nimą. Ligi birželio mėn. manoma, 
kad stovyklose dar gyvens apte veiks zonoje 
200 000 tremtinių, gi 1950 pirmų pareikštas pageidavimas, kad ry-

°S,e r wyenas- apie sj karininkai pageIbėtu IRO ad.
1 nn nnn Ahlintamai fiiroc hnh mn_ 3 __ ,suglaudinimo Pro/. Dr. w. Elmer Ekblaw, visomis

progomis garsinąs Lietuvos vardą 
amerikiečių spaudoje reikalaudamas 
musų gimtajam kraštui laisvės ir ne
priklausomybės. Šiuo metu Dr. W. 
Elmer Ekblaw profesoriauja Clark 
universitete, Worcester, Mass. (Pla
čiau — „Zib.“ Nr. 213/28 ir Nr. 84 194,

4 psl.)

100 000. Atitinkamai turės būti ma
žinamos ir stovyklos. Pirmoje eilė
je numatoma likviduoti pirmąją 
arėją. Ji bus likviduota iki birželio 
1 d., išskyrus Hanau stovyklą ku
ri pasiliks iki IRO veiklos galo, 
nes tenai yra centriniai IRO san
dėliai ir visi tremtiniai, gyveną 
Hanau stovykloje, dirba kariuome
nės ar IRO įstaigose. Palikta bus Ispanijos miestų ir atskirų pas-

ministracijai šiame
darbe. Pavyzdžiui, lietuvių ryšių 
karininkas yra pateikęs IRO vyr. 
būstinei, planą kaip sutalpinti di
delę lietuvių Kaselio Mattenbergo 
stovyklą. Nors IRO daviniai, rodo, 
kad 7 arėjoje nėra galima sutal
pinti 2000 tremtinių, pasirodo, kad 
lietuvių ryšininko pagelba IRO su
gebės Kasselį lengvai sutalpinti 7- 
oje arejoje. Prašo ryšių karininkus tatų architektūroje gali pastebėti

. palaikyti nuolatinį su stovyklomis buvusių invazijų pėdsakų. Stipriau- 
kontaktą ir turėti naujausių žinių šiai matoma romėnų ir arabų įta- 
apie apsigyvenimo galimumus at- ka. Kalboje ryškiai matyti pran- 
skirose stovykloje. Visi ryšininkai ęūzų, italų, arabų kalbų priemaišų. 
pasižadėjo šiame darbe IRO padėti. Pervažiavus Portugalijos sieną, 

Kitas su ryšininkais posėdis pas- tuoj susiduriu su kalbos skirtingu-- 
kirtas gegužės 2 d. Bad Kissingene. mu. Portugalų .kalboj mažiau ara- 
Ryšininkai yra sutarę, kad prieš- biškų žodžių, bet daugiau prancū- 
piet susirinks patys be IRO admi- ziškų. Traukiniai modernūs, pato- 
nistracijos apsvarstyti kilusių prob- gūs, stotys dailios ir švarios. Por- 
lemų, o popiet bus bendras.su ad- tugalijoj, ypač daug upių. Portu- 
ministracija posėdis. galai — žemdirbiai. Kiekvienas že-

Be to. IRO administracija žada mės gabalas išdirbamas. Neretai 
H- paskirti IRO būstinėje specialų tar- kalnų viršūnėse stūkso senos pi- 

nautoją, kuris rūpinsis ryšininkų lys. Lisabonoje visų pirma į akį 
B keliamais klausimais ir padės jam krenta vitrinose išstatyti ameriko- 
|j surasti atskirus pareigūnus, kurie niški gaminiai: nosines, kojinės, 

kosmetika, konservuotas 
ir kt. Pragyvenimas 

toks pat, kaip ir 
Kioskuose pardavmė- 

pat ir užsieninių laik-' 
žurnalų. Mieste vaikš-

aalėtu padėti išspręsti ryšininko šukos, 
abinsku vidury 7 >• ' matėteJ. Gaidžio nuotr. keliamą problemą. maistas

maždaug 
Ispanijoje, 
jama taip 
rašeių bei 
čioja tramvajai ir prabangūs taksi.

nių puošnumas, mašinų blizgesys Namai paprasti, bet dailūs. Ma
ir visokių gėrybių gausybė rodo dride užsienietis-retenybė, o’Lisa- 
esant gerą gyvenimą. Pragyveni- bonoje jų daug. Yra nemaža anglų 
mas betgi brangus ir verčia dau- kolonija. Iš žymesniųjų pastatų 
gelį susispausti. Duonai ir cukrui paminėtini: karališkieji rūmai, S. 
net normos nustatytos. Iš įdomės- Carlos opera, mokslo ir dailės aka- 
nių pastatų ir vietų pažymėtina demija, katedra, plati ir graži Ave- 
San Francisco ei Grande? bažnyčia, nida de Liberdade, place de Com- 
kongreso rūmai, paštas, karališ- mercio ir ypač citadelė, iš kurios 
kieji rūmai, la Puerto del Sol aikš- Lisabona matyti kaip ant delno, 
tė, Retiro parkas. Iš visų .išskirti- Portugalijos pajūris išmargintas 
nas Prado muziejus turi didėlės pliažais ir turtingais . kurortais, 
vertės paveikslų rinkinių, kuriuose Gamta nepaprastai graži: uolos, 
yra Murillo, Morales, Goya, Ve- kalnai, mėlyna jūra, akinami saulė, 
lasquez, Rembrandto, Rubenso, Bo- Literatūra ir mokslas Portuuali- 
ticelli ir kitų žymiųjų dailininkų joje pakilę aukščiau už dailę. Por- 
kūrinių. tugalai labai mėgsta savo poeziją,

Muzikoje ispanai labiausiai ver- kuri yra pasiekusi gana aukšto 
tina Gavo liaudies dainas ir savo lygio. Iš tautinio meno pažymėti- 
tautos kompozitorius, kaip Saras- nos kruopščiai dirbamos sagty?-, 
sata ar Albenitz. Daina, lydi ispano a[ 
dienos darbus ir vargus. Teatrinė 
publika labai puošni ir moka 
džiaugtis. Kai šokau Barzelpnos, 
Madrido operose, Valencijos ar 
kitų miestų žymiuosiuos teatruose, 
kiekvieną kartą susilaukdavau 
daug nuoširdumo.

uosto pakraščiu baigiasi didžiule 
Kolumbo statula. Mieste yra gar
sus medicinos fakultetas, jurinin
kų mokykla, daugel muziejų, bi
bliotekų. Šventadienius miesto gy
ventojai praleidžia bažnyčiose, ki
nuose ir-bulių grumtynėse. Tau
tinių apdarų nematyti. Jie nešioja
mi tik kai kurių švenčių dienomis.

Visiškai kitokia nuotaiką vyrau
ja Madride. Kad ir didelis judėji
mas, iš kiekvieno namo iš kiek-- 
vieno praeivio dvelkia kažkokia 
ramuma. Atrodą, kad kitų Europos 
didmiesčių nervingumas liko už 
Pirėnėjų kalnų.. Ispanų sostinėj pir
miausiai tenka susidurti su didele 
judėjimo disciplina. Gatvių san
kryžose stovį policininkai tvarko 
pėsčiuosius. Ypač stebina namų 
švarumas, baltumas. Moderniose 
gatvėse, kaip Calle de Alcala ar 
Avehida Jose Antonio yra net 
amerikietiško stiliaus dangoraižių. 
Kioskai pilni žurnalų ir laikraščių, 
tačiau tik ispaniškų, kai tuo tarpu 
knygų galima gauti visokiomis 
kalbomis ir įvairių autorių. Žmo-

J. Gaidžio nuotr.Langwasserio lietuvių stovyklos bendras vaizdas

įpyrąnkės, ir kitoki papuošalai.
ALDONA SLEPETYTE

§V. PRANCIŠKAUS KAIMAS
Popiežius Pijus XII priėmė Ro

mos miesto tarybos pirmininką, 
kuris pareiškė popiežiui, kad mies
to gyventojai, norėdami išreikšti 
dėkingumą už nepaprastą jo rū
pinimąsi jais sunkiomis valando
mis, prašo įkurti Sv. Pranciškaus 
vardo koloniją, kurioje būtų apgy
vendinti Romos priemiesčių var
gingi gyventojai.

Popiežius Pijus XII 50 metų Ku
nigystės jubiliejaus proga, balan
džio 2 d., priėmė viešoje audien
cijoje 40 000 pradžios mokyklos 
mokinių, susirinkusių į Belvederio 
kiemą, kuriame buvo įrengtas ir 
popiežiaus sostas.

Ispanijos katalikai pasiuntė Šv. 
Tėvui drabužių, kurie skiriami vi
same pasaulyje vargstahtiems. 
Svoris paaukotos dovanos 22 000 
kg. Rinkliavą atliko katalikų ins
titutai ir kat. organizacijos.
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Vysk. V. Padolskis išvyksta i Roma Tikroji tinklinio vertė
Vilkaviškio vysk. Dr. V.* Pa- Lenkijos Primas arkivysk. Ste- 

dolskis balandžio 25 d. išvyksta fan Wiszynski’s viename savo pa- 
vienam mėnesiui į Romą. moksle pasmerkė Lenkijos spau-

* dą, kuri apšmeižė Popiežių Pijų
« , -■ • n XII ir įžeidė jo garbę.Roma. Plačiausiai skaitomas Ro- J v

mos dienraštis „II Tempo" š. m. 
balandžio 1 d. numeryje spausdina 
ilgą strpipsnį, pavadintą „Did
vyriškas pasipriešinimas prieš ko
munistų jungą Lietuvos miškuose", 
kur iškeliama Lietuvos kovojan
čių partizanų drąsa, nepalaužiama 
visos lietuvių tautos 9 metus už
trukusi rezistencija, gurios sunai
kinti nepajėgė pakartotiniai žiau
rūs okupantų raudonosios armijos 
metodai.

Vienos Sv. Stepono bažnyčios 
stogo pataisymui reikalinga 250,000 
plytelių, kurios užpirktos Čeko
slovakijoje. •

Penkiems Rumunijos katalikų 
vyskupams keliamos bylos už tai, 
kad pasipriešino Romos katalikų 
vyskupijų prijungimui prie komu
nistų tvarkomos ortodoksinų baž
nyčios.

25 sekliai saugo Trumana

LEONAS BALTRŪNAS

Vienas iš gražiausių ir „nekal
čiausių" didžiųjų kovos žaidimų 
buvo, yra ir bus tinklinis.

Gražus, kad jo žaidimo tąchnika 
yra nepaini,, lengvai išmokstama 
ir, įsitraukus į patį žaidimą, pa
siekiamas dvasinis pasitenkinimas, 
gi fiziškai, visai nesąmoningai, 
pasiekiama to, ką, panaudojant 
įvairias mankštas, norima organiz
mui suteikti.

Žaidimo įvairumas sukelia žiū
rovui nemažą grožinį pasigėrėjimą.

„Nekalčiausiu" jį galime va
dinti todėl, kad niekuomet žaidime 
priešingų komandų žaidėjai nesu
sieina ir gera ar bloga valia 
vienas kitam tiesioginiu būdu nei 
gero, nei pikto padaryti negali.

Pažiūrėję į šį gražųjį žaidimą iš 
fizinio lavinimo pusės, rasime, kad 
dalyviai žaisdami atlieka tas funk
cijas, kurias per mankštos pra
timus instruktorius dirbtiniais ju
desiais stengiasi išgauti: bėgimą

ko, greičiausiai, platesnėm -masėm 
neteko šio žaidimo pažinti. Iš vi
sų Baltijos tautų mes šioje šakoje 
buvome patys silpniausi. Estų bei 
latvių pajėgumas glūdi tame, kad 
pas juos tinklinis tuoj po I-jo pa
saulinio karo rado palankų atgar
sį plačiose masėse, -o jų sporto va
dovybė darė viską, kad šioji spor
to šaka plačiai prigytų visame 
krašte.

Lietuvoje tik pradedant 1939 m. 
tinklinis kiek plačiau buvo pradė
tas propaguoti ir ryšium su tuo

zidentas naudojasi be atlyginimo 
ir kitais patogumais bei pramo
gomis, praleisdamas savo laisva
laikius ar atostogų metu. JAV 
prezidentas gali keliauti savo 
jachta, savo lėktuvu ar specialiu šuolius, liemens ir jėgos pratimus, 
vagonu, kuris paprastai yra pri- įvairiausius įsiręžimus, taiklumo ir 
jungiamas prie pagal tvarkaraštį pusiausvyros pasireiškimus. Žai- 
einančių traukinių. Prezidento dimo metu dalyviuose bus jau- 
jachta „Williamsburg“ yra 73 me- čiamas budrumo, akylumo, ben
drų ilgio, jos greitis — 16 mazgų, druomeniškumo ir atitinkamo, pri- 
Ji yra amerikiečių laivyno žinioj taikomojo protavimo jausmas, 
ir jo išlaikoma. Jachtos įgulą su
daro 100 vyrų. Prezidento lėktu
vas „Independence“ yra ketur- 
matoris ir ,,DC—6“ tipo. Kalba
mojo lėktuvo vartė — vienas mi-

pasikalbėjimų su olimpiados orga
nizavimo k-to nariais, 1948 m. 
lapkričio mėn. Romoje įvyko Tarp
tautinės Tinklinio Sąjungos suva
žiavimas, kuriame buvo paskelbta, 
kad gautas leidimas tinklinį 
įtraukti į pasaulinės olimpijados 
programą, ir jau 1952 m. Helsin
kyje tinklinis užims garbingą pro
gramoje vietą.

Tokiu būdu tinklinis yra pripa
žintas viso pasaulio sporto dėme
sio vertu bei naudingu žaidimu ir 
jau nuo šio momento tinklin'o 
vertė įgauna visai kitokį orumą 
kovos žaidimų tarpe.

Manau ir tikiu, kad ir mūsų 
sportininkai atkreips į šį reiškinį 
tinkamą dėmesį ir, kur jie nebūtų, 
prisimins, kad tinklinis yra žaidi
mas, kuris žaidėjams stato mažiau
siai reikalavimų, nes jis neretKa- 
lauja nei specialaus aikštės įren
gimo, nei salės, nei specifinės 
sportiškos aprangos.

Tad steikim naujas, lietuviškas 
tinklinio komandas, pašvęskim sa
vo laisvalaikį išmokimui šio gra
žaus žaidimo ir draugiškuose susi
tikimuose su kitomis mūsų tautie
čių bei kitų tautų komandomis’vi
sada aukštai laikykime lietuvio— 
sportininko gerąjį vardą.

Iš Tautinės Olimpiados 1938 metais 
Kaune

„Harry S. Trumanas pradėjo 
naują prezidento kadenciją su 
tokiu metiniu atlyginimu, kokio 
iki šiol nė vienas JAV preziden
tas nėra gavęs“, — rašo ameri
kiečių žurnalas „US News and 
Warld Report“. Prez. Trumano 
metinė alga siekianti 150.000 ‘do
lerių, o po atskaitymų grynais į 
rankas gausiąs 110.000 dol. Iki 
šiol JAV prezidentas gaudavo 
metams 75.000 dol., iš kurių 27.000 
atskaitydavo įvairiems mokes
čiams. Harry S. Trumanas pirmai
siais savo prezidentavimo metais 
su paminėtu atlyginimu vertėsi 
gan sunkokai, nes iš seniau įvai
rūs nepritekliai neleido vis dar lijonas dolerių, jis yra amerikie- 
atsistoti stipriau ant kojų. Gau- čių aviacijos žinioj ir aptarnau
damas prezidento algą, visus ma- jamas astuonių lakūnų. Preziden- 
terialinius negalavimus išlygino, to asmeninis vagonas „Ferdinand 
ir tikimasi, kad per ketverius sa- Magellan“, prasidėjus antrajam 
vo prezidentavimo metus šutau- pasauliniam karui, tuometinio 
pysiąs, iki 200.000 dolerių. prez. Roosevelto paliepimu buvo

Harry S. Trumanas, būdamas apkaustytas šarvais. Vagonas su- 
vyriausia JAV vyriausybės galva, sideda iš miegamosios kabinos, 
naudojasi daugel privilegijų, ku- valgomojo, virtuvės, dušų kam- 
riomis pirmieji JAV prezidentai bario ir radijo siųstuvo bei pri- 
dar nesinaudojo ir kurios viena imtuvo kambario. Kai vagonas mentai yra: servavimas, pasuolės, .-au nepabrėžti kad pranCŪZų zo- 

palengvo įsi- nenaudojamas, jis yra laikomas kęlimas, kirtimai ir plasiruotės. r ' ų
tos privilegijos ant šalutinių bėgių viename vy- Gynimo-blokavimas,

Kiekvienas žaidėjas siekia savo 
veiksmu įsijungti į bendrą koman
dos žaidimą, kad sukurdami gra
žius derinius, laimėtų geręsnę' pa
sekmę. Tinklinio žaidimė galutinis 
laimėjimo aspektas nėra pirma
eilis, nes pirmiausia siekiama gra
žaus, deriniais turtingo, žaidimo, 
iš ko laimėjimas savaime turi iš
sirutulioti.

Tinklinį kaip ir kitus dižiuosius 
kovos žaidimus, galima suskirs
tyti į dvi fazes: I-puolimas, Il-gy- 
nimasis.

Puolimo žaidimo technikos ele-

Pranešimai

po kitos iš 
teisino. Visos 
yra tarsi atpildas už nepaprastai 
didelį prezidento pareigų atsakin
gumą. Šiandien JAV prezidentas 
naudojasi be atlyginimo visomis 
susisiekimo priemonėmis, neatsi
žvelgiant į tai kieno reikalais ir 
kur jis važinėtų. Be to, JAV pre-

Grohno stovykloje

RYTŲ-VAKARŲ JĖGŲ . . .
(Atkelta iš 3 psl.) 

yra panašūs ir apytikriai. Ta
čiau reikia atsiminti, jog ne vien 
karių, tankų ar lėktuvų skaičius 
yra pats svarbiausias faktorius. 
Neužmirština, jog busimajame 
kare svarbų, jei ne svarbiausią 
vaidmenį vaidins atominės bom
bos, kurių amerikiečiai per mė
nesį pasigaminą nuo 4 iki 6. Spė
jama, jog JAV turi jau 300 ato
minių bombų atsargą. Žinant, jog 
1949 m. atominė bomba yra šim
tus kartų veiksmingesnė už 1945
m. bombą, lengva suprasti jos riausybės 
vaidmenį busimojo karo metu. 
Sov. SąĮjungą, daugelio moksli
ninkų ir karo vadų nuomone, 
atominę bombą pasigaminsianti 
tik 1952 m.; gi esama nuomonių, 
teigiančių, jog ne anksčiau kaip s 
1960 m. Iš kitos pusės, sovietai h 
didelę pažangą padarė vairuo
jamų raketų ir priešlėktuvinės 
apsaugos srityje. Neužmirštinas 
taip pat ir galingas sovietų po
vandeninis laivynas, kuris, minė
to prancūzų svaitraščio nuomo
ne, busimojo karo metu padary
tų vakariečiams daug bėdos.

pastate, .Vašingtone, plasiruočių bei kirtimų tinkamas 
1‘ Dar bu v. prezidentas Rooseveltas priėmimas.

turėjo tokį vagoną nuomoti, kiek
vienai kelionei pirkti 18 bilietų ir . kia mokytis anksčiau nurodytų 
už parą dar primokėti 90 dol. 
Gi prez. Trumanas gali dabar su 
savo vagonu keliauti iš New Yor_ 
ko į Vašingtoną ir moka už tai 
bendrovei pirmos klasės bilieto 
kainą be miegamojo vagono. J.
A. Valstybėse, be prez. Trumano, 
yra žinoma dar du asmenys, ku
rie turi privačius geležinkelio 
vagonus.

25 sekliai, kurie yra apmokami 
Nepraleistini taip pat dar trys finansų ministerijos, saugo pre- 

svarbūs veiksniai, gal tiek pat, zidentą ir jo šeimą ištisai visą 
kiek atominė bomba; tai ginklų parą. Šių saugumo priemonių bu- 
kokybė, karo produkcijos kapa- vo imtasi po to, kai per atenta- 
citetas ir žaliavų atsargos. Va- tus žuvo prezidentai Auraham 
karai šiais dalykais yra neabe- Lincoln, James A. Garfeld ir 
Sotinai pajėgesni ir todėl, darant William Me. Kinley. Specialus 
galutinę išvadą, tenka pripažin- policijos dalinys saugo Baltuosius 
ti, jog laimėjimo viltis yra jųjų Rūmus. Prezidento apsaugai per 
pusėje. ' A. E. metus išleidžiama 350.000 dol.

Norint gerai žaisti tinklinį, rei-

SVARBU ABITURIENTAMS IR 
JAUNUOLIAMS—ĖMS

Į Eichstaetto Katalikų Kunigų 
Seminariją įstojimo sąlygos šios:

1. Prašymas vokiečių kalba Filo- 
sofijos-Teologijos Aukštosios Mo
kyklos Rektoriui, 2. Gimnazijos 
kapeliono ar stovyklos klebono 
liudijimas, parašytas vokiečių arba 
lotynų k., 4. Sveikatos liudijimas.

Įstojimo į seminariją reikalais 
visų pirma kreiptis į lietuvių klie
rikų rektorių kun. Dr. Praną Ma
nelį, kurio adresas šis: (13 a) Eich- 
staett (Bayem), Priesterseminar.

Norintieji patekti į 1949 metų 
simoj^ų’mažiau’’imtasi’” Negalė- vasaros semestrą, kuris prasidės 

.....s............ - gegužės 10 d. prašomi ne vėliau
.. noje gyvenantieji lietuviai (Erei- kaiP ,kl Sausės 1 d. susitvarkyti 

servuocių, burge.Tūbingene.Dettingene) tink. priėmimui reikalingus dokumentus 
liniu daugiausia domėjosi. Čia ir su Jais alvYkti i Bichstaeltą. 
„kalu" Vilniaus krašto lietuviai. Norinčios stoti i vienuolynus 
kurie jau nuo-seno linklinio vertą mergaitės, abiturientės ar net te- 
geriau suprato. baigusios pradžios mokyklą, gali

Charakteringa, kad, pasibaigus kreiptis kazmieriečių vyriausios 
II-jam pasuliniam karui, dižiosios viršininkės adresu: Rev. Mother M. 
valstybės pradėjo didelę tinklinio JosePha, 2601 West Marquette 
žaidimo propogandą, iškeldamos Chicago 29 Illinois, USA;
šio žaidimo teigiamąsias puses. Per $v- Marijos Nekalto Prasidėjimo 
keletą metų žaidimo lygis pakilo Kongregacijos vyriausios viršinin- 
ir vis daugiau buvo galima išgirsti kės adresu: Rev. Mother M. Aloy- 
apie tarptautinius tinklinio susiti- za- K. D. 2, Putnam, Conn., USA 
kimus. 1947 m. balandžio mėn. Pa- -------
ryžiuje buvo sušaukta besidomiu- Mačytės/Macys/Irenos „Žiburių“ 
čių šiuo žaidimu kraštų atstovų redakcijoje yra darbo ir buto ga- 
konferencija, kurios metu buvo rantijos nuorašas. Garantijos da- 
įsteigta Tarptautinė Tinklinio Są- vėjas — J. P. Trečiokas, 44 Bam- 
junga, į kurią nariais įstojo 12 ford Ave., Vakville, Conn. Kreip- 
valstybių: Prancūzija’, Lenkija, Ita- tis kalbamojo dokumento reikalu 
lija, Belgija, Brazilija, Turkija, Cc- redakcijos adresu.
koslovakija, Lybija, USA, Rumuni
ja, Jugoslavija ir Olandija. Greit 
po to pareiškė norą įstoti į šią Są- . rv . -TT IOS SypSCXiVO . OIVUUO vxxc-jungą Vengrija, Portugal.ja, Vrug- nomis j spaudos. Parda. 
vajus, Egiptas, .SSSR ir Palestina. ---- _ .

Konferencijoje buvo nutarta dėti 
pastangas, kad tinklinis, kaipo vie
nas iš didžiųjų kovos žaidimų, pa
siekęs aukštą žaidimo klasę, būtų Kas gali perleisti „Žiburių 1945 
sutarptaųtįntas ir įtrauktas į pa- m. 9 numerį, prašome pranešti: 
šaulio olimpijados programą. Po Lithuanian Komitee, • (14b) Tue-

Kauno Panemunės ir Palangos pa
plūdimiuose buvo įrengtos kelios 
viešos aikštelės, kuriomis kiekvie
nas vasarotojas galėdavo  ̂pasinau
doti. Mokyklose kūno kultūros 
programose tinklinis buvo įtrauk
tas, bet, neturint gerai paruoštų 
kūno kultūros mokytojų, tniklinis 
nebuvo tinkamai mokomas. Trem
tyje tinlinį išmokti ir jį žaisti bu
vo geros sąlygos, bet platesnių už-

za, R. D. 2, Putnam, Conn., USA

Niekur neemigruok neįsigijęs 
Bražviliaus feljatonų „Normuo
tos šypsenos“. Knyga šiomis die-

vimo kaina 1.80 DM. Gavimo rei
kalu kreiptis: Spaudos skyrius, 
(21a) Detmold, Wittjestr. 14.

žaidimo elementų technikos, kas 
nėra sunku.

Tinklinis, atsižvelgiant į palygi-
namai mažą energijos išeikvojimo dideIi tangų lr po daugelio bingen, Schellingstr. 9 rnlV ai □ i r imi fvn.lra v:>i<*fl vrailramcreikalavimą, tįnka žaisti vaikams, 
suaugusiems ir net vyresnio am
žiaus žmonėms, vyrams ir moto
rinis. Jaunimui ir senesnio am
žiaus žmonėms tinklinis daugiau 
taikomas kaip rekreacinis žaidimas, 
kur dėmesys yra daugiau kreipia
mas į sveiką ir naudingą laiko 
praleidimą, gi sportiškojo amžiaus 
žmonėms tinklinis taikomas kaip 
varžybinio sporto šaka.

Tenka pripažinti, kad mes lietu
viai nebuvom tinkamai šią sporto 
šaką įvertinę ir dar Lietuvoje mū
sų sportinio gyvenimo vadovau
jančios viršūnės į tinklinį žiūrėjo 
pro labai siaurus „akuliorius“, dėl

‘7IL. išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie-r»X.IDUl ICll niais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Tki 10 petito eilučių mokama DM 4.—. už kiekvieną paieško
mą asmenj DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam

ford Bridge, Nr. York. England.
Kanadoj: Mr. J. Smaižys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan. Vinnipeg, Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA.

ir Mr. Pr. UrUutls, 2024 Canalport Ave, Chicago 16, Ill, USA.
Australijoje: Rev. J. Tamulis, Federal Catholic Immigration Commit

tee, 150 Elizabeth St., Sydney, Australia
Pietų Amerikos Valstybėse: Rev. P. Ragažinskas, Caixa postal 4118, Sao 

Paulo, Brasil.
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje ir Australijoje — 3 šilingai, . 
o Kanadoje, JAV-se ir Pietų Amerikos visose valstybėse 6 doleriai, 
metams.
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„Salti kariniai apskaičiavimai”
J. BŪTĖNAS

susitvarkyti — jei reikės, net pre- 
ventyviniu karu; kad tokio pre- 
ventyvinio karo reikalas gal at- 
pultų tuo atveju,' jeigu dar prieš 
kritiškąjį metą mirtų Stalinas
ryšium su tuo subyrėtų imperialis
tinė sovietų galybė, kaip žlugo 
mongolų galybė Džingis Chanui 
mirus . . .

Tai pirmas toks viešumon mestas 
vienos iš svariausių Vakarų asme
nybių žodis. Gal jis net juo svares
nis, kad įvilktas ne į lengvabūdį

patosą, bet į rūpestingą formula
vimą,- kad jis reikalauja išsiaiški
namas, sugromolojamas ir suvirš
kinamas. Vakarų vissuomenės sme-

ir genims ir jausmams duota darbo.
Tariam, kad štabuose ta linkme jau 
toliau pažengta. Nebebaisu ir tarti, 
kad atominis istorijos laikrodis 
jau nustatomas pažadinti pasaulį 
naujam pakilimui. Vakarams tas 
metas siaubu dunkso; tiems gi iš 
pavergtųjų, kurie bus išlikę gyvi, 
tai bus Linksmosios Dienos aušra.

Šiomis dienomis „New York He
rald Tribūne“ įsidėjo karikatūrą: 
prie „Vakarų Europos" tvarto nak
ties glūdumoj prislinkęs Stalino 
išvaizdos arkliavagis su apynasriu 
rankoj baisiai pasipiktinęs, kad 
tvartas užrakintas stipriu „Atlanto 
pakto" užraktu.

Vakarų vyrai įtikino savo visuo
menę, kad Atlanto paktas, „grei
čiausia", atgrasins sovietus nuo 
agresijos. Kitaip tariant, kad ark
liavagis, išvydęs užraktą, apsigrįš 
ir, nors keikdamasis, nueis arklio 
neiš vedęs.

Bet tai trumparegio požiūris. 
Užraktas vagies neatvers į pado
rius žmones. Sovietų reakcija į 
Atlanto paktą akivaizdžiai rodo, 
kad arkliayagis skubiai gaminasi 
įrankius užraktui išlaužti. Ir jeigu 
piktadarys nebus laiku sudorotas, 
jis tikrai vėl ateis, įsilauš ir arklį 
išsives.

Maža reikšmės, kad mes jau 
seniai tai žinom. Daug svarbiau, 
kad ir atsakingieji Vakarų, vyrai 
jau pradeda -tai įžiūrėti. Smagu, 
kad į tokio atsivertimo kelią yra 
įžengęs ir JAV valstybės sekreto
rius Achesonas. Jis jau nebetiki, 
kaip prieš keletą metų, kad prie 
kokteiliė Staliną galima paversti 
doru tarptautinio bendradarbiavi
mo partneriu. Bereikia paskutinio 
žingsnio . . .

Regimoji Atlanto pakto dalis 
maža tepasako ir nedaug tepaguo- 
džia. Ji nebent psichologiškai nu
ramins taikos ir ramybės trokštan-

kiai pramato, kur ir kada jis gali 
būti paliestas.

Britų „Spectator" rašė, kad tiek 
D. Britanijos, tiek aplamai Vakarų 
visuomenė be entuziazmo pritaria 
Atlanto paktui, kurį padiktavo 
„šalti kariniai apskaičiavimai". 
Kokie tie apskaičiavimai, tebėra 
paslaptis. Ligi jų galima tik prisi
galvoti. Nesunku betgi suprasti, 
kad maža entuziazmo tegali sukel
ti’ perspektyva dalyvauti ekspe
dicijoje piktam plėšikui sudoroti. 
Bet ne entuziazmas nulems, o anie 
šalti ir brutaliai realūs štabų bei 
kabinetų apskaičiavimai. Ir fronte 
palyginti maža idealistų, avantiū- 
rininkų bei fanatikų savanoriais 
siūlosi į pavojingus žygius; bet 
milijonai karių — paprastų, ramių 
ir gyventi dideliai trokštančių 
žmonelių nemurinėdamj klauso vir
šilos komandos ir eina į mirtį ne
šančią kautynių ugnį.

Beje, demokratiniuose Vakaruose 
pati visuomenė nuspjendžia, ką ji 
turi sau įsakyti. Ji tenusprendžia 
įsitikinusi bei įtikinta. Šiuo keliu 
ji jau regiamai pažengusi. Šiomis 
dienomis JAV žurnalistai broliai 
Alsopai atskleidė mums naują mo
tyvą — naują etapą toje Vakarų 
raidoje. Pastarojoj Churchillio kal
boj Bostone Alsopaj atranda ka- 
sandrišką įspėjimą pasauliui: kad 
saugumo perijodas Vakarams pasi
baigs su tuo akimirksniu, kada 
sovietai turės atominį ginklą; kad 
dar prieš tai su sovietais privalu

Prez. Trumanas su W. Churchilliu Vašingtone

Rekordinis JAV karo biudžetas

čią Vakarų visuomenę. Vakarietis 
gali sau įsikalbėti, kad šiandien 
Stalinas jo neužpuls. Bet tolimes
nių santykių su sovietais proble
ma dar neišsprendžiama. Kol vagis 
ne daboklėj ar kartuvėse, Vakarų 
Europos (ir visų Vakarų) arklys, 
kad ir kaip užrakintas, nebus sau
gus, juoba, kad niekadėjas ne tik 
instrumentus rankioja, bet ir sėbrų 
gaują telkia.

Kur kas daugiau mus guodžia 
gausėjančios užuominos apie tai, 
kad Atlanto pakto šešėly gali būti 
— o gal ir yra — brandinama ra? 
dikali operacija Vakarų saugumo 
problemai išspręsti.

Neturim iliuzijų nei dėl Vakarų 
visuomenės įžvalgumo, nei dėl jų 
politikų idealizmo bei principingu
mo. Iš patyrimo žinom, kad idealai 
išduodami, o principai užmirštami, 
jei to reikalauja „realiosios politi
kos", t. y. savo kailio interesai. 
Bet jau tas savasis kailelis begalo 
tausojamas ir atkakliai ginamas. 
O Vakarų politikai ir kariai pui- Kas. stipresnis?

Vašingtonas. JAV Atstovų Rūmų 
aprobavimo komisija balandžio 9 
d. priėmė 15.909.116.800 dol. sumą 
JAV ginkluotosiomis pajėgoms. 
Karinis biudžetas, kuris numatytas 
š. m. liepos 1 d. prasidedantiems 
finansiniams metams, karinėmis jė
gomis priima didžiausią sumą nuo 
pat karo pabaigos ir prašoka 
631.252.100 dolerių prez. Trumano 
pasiūlymą.

Didžiausiąją tų pinigų dalį gau
sianti aviacija, kuriai vietoj Tru
mano pasiūlytų 48 numatomi 58 
junginiai. Tuo būdu JAV orinės 
pajėgos galėsiančios per finansinius 
metus paleisti 9875 mašinas.

Laivynui numatoma 731 laivas, 
iš kurių 8 sunkieji lėktuvnešiai ir 
80 povandeninių. Iš pinigų, kurie 
pažadėti laivynui, 43 mil. dol. iš
laidų esą įtraukta superlėktuvnešio 
statybai. .

JAV laivyno min. J. J. Sulliva- 
nas pareiškė, jog laivyno biudže
tas teleidžiąs pasirūpinti tik pusę 
lėktuvų skaičiaus, kuris reikalin
gas amerikiečių karinėms jėgoms

išlaikyti pirmaklasinėje būklėje. 
Ryšium su tuo Sullivanas nurodė, 
jog „viena valstybė Šiuo momentu 
turi daugiau kaip 250 povandeni
nių laivų"!

Armijos gen* štabo virš. gen. O. 
Bradley ir oro min. S. Symington 
pareiškė, jog artimiausioje ateityje 
nelauktina karo, kadangi nė viena 
užpuolikų laikomoji valstybė, spė
jama, prieš 1952 metus dar neturė
sianti atominės bombos.

Bonna. Paskelbus Vašingtono 
komunikatą apie tenai pasiektą 
trijų didžiųjų Vakarų valstybių 
užs. reik. min. susitarimą dėl busi
mosios bendros Vokietijos poli
tikos, sąjungininkai pateikė Bon- 
noje okupacinio statuto tekstą vo
kiečių parlamentarinei tarybai. 
Statutas vakarinei Vokietijai nu
stato busimosios federacinės vy 
riausybės įstatymo leidžiamąją, 
vykdomąją ir teisenos galią, bet 
rezervuoja okupacinei valdžiai 
demilitarizacijos, Ruhro, reparaci
jų ir kt. dalykus, taip pat DP rei
kalą ir pabėgėlių priėmimą.

Neleistos demonstracijos 
isskltridytos

MŪnchen. Amerikiečių daliniai, 
šarvuočiai ir karinė policija ba
landžio 10 d. išsklaidė ukrainiečių, 
baltų, gudų ir albanų demonstraci 
jas prie buvr- sovietų ryšių kar- 
ninko buto Mūnchene. Iš šarvuo
čių buvo numesta ašarinių bombų 
į maždaug 1500 žmonių minią, kai 
tuo tarpu dujokaukes užsidėję ka
reiviai su durtuvais ir guminėmis 
lazdomis išskirstė demonstrantus, 
kurie iš dalies bandė priešintis. 
Per apsikumščiavimą vienas ukrai
nietis sunkiai sužeistas.

Prieš demonstracijas Koenigsplatz 
aikštėje įvyko priešbolševikinis 
mitingas. Karinė valdžia tebuvo 
leidusi tik pamaldas. Pereitą sa
vaitę daugelyje amerikiečių zonos 
DP stovyklų įvyko mitingų prieš 
Bažnyčių persekiojimą rytinėse 
Europos valstybėse.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Berlynas. Iš gerai informuotų 

amerikiečių karinės valdžios sluo
ksnių Dena praneša, kad sovietai, 
pamatę, jog savo agresyviu laiky
muisi tik suartiną Vakarus, galį 
atšaukti Berlyno blokadą.

Miinchenas. Miesto komendantas 
majoras James H. Kelley dėl įvy
kusių praėjusį sekmadienį susidū
rimų tarp MP ir „antibolševikinių 
tautų bloko" demonstrantų pareiš
kė, kad demonstracijos būtų praė
jusios patenkinamai, jei nebūtų 
buvę MP aliarmuoti. Yra paaiškė
ję, kad visus išsišokimus išprovo
kavę komunistai, apmėtydami ame
rikiečius net akmenimis.

Duutuuii is visut
Belgradas. Jugoslavijos trečiame 

„liaudies fronto" suvažiavime vyr. 
tarybos pirmininku vėl išrinktas 
Tito. Priimtoje rezoliucijoje sako
ma, kad Jugoslavija sutiksianti 
prisidėti prie kominformo tik tada, 
kai kiti laikysią ją lygiateisiu na
riu.

Cambera. Australijos vyriausybė 
ateinantiems 15 mėnesių paskyrė 
H mil. svarų patalpinti 73.000 DP 
iš Europos. Imigrantams priimti 
būsią pastatoma barakų dvidešim
tyje krašto vietų.

Vašingtonas. Dabar amerikiečių 
zonoje, Vokietijoje, stovinčių ka
riuomenės dalinių skaičius, kaip 
pranešta iš JAV karo ministerijos, 
siekia 96.000 vyrų.

Londonas. Per aną savaitę An
glijoje įvykusius grafijų rinkimus 
konservatorių partija pasiekė lai
mėjimo.

JAV ATRAMOS PUNKTAI PASILIEKA

IRO veikla bus prailginta?
Ženeva. IRO Vyr. Taryba savo 

posėdyje vienbalsiškai nutarė iki 
šios vasaros nuspręsti dėl savo 
veiklos prailginimo, kuri nustatyti 
iki 1950 liepos mėn. IRO gen. 
direktorius W. E. Tuck pareiškė, 
kad iki nustatyto termino apy
tikriai dar pasiliktų 370.000 pabė
gėlių ir prašė prailginti veiklą iki 
1951 m. liepos mėn. repatrijacijos 
ir įkurdinimo tikslui. Taryba 
priėmė JAV pasiūlymą, kad vyr. 
direktorius duotų naujų pasiūlymų 
dėl tarybos nusprendimo ir pa
teiktų reikalą vykdomajai tarybai 
spręsti ateinanti liepos mėn.

DP RAGINAMI APSISPRĘSTI
Ženeva. Tarptautinė Pabėgėlių 

Organizacija balandžio 6 d. pa
brėžtinai paragino dar kartą ap
sispręsti visus DP dėl savo ateities. 
Tai liečia 500.000 DP, gyvenančių 
Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje, 
kurie turį apsispręsti, ar jie nori 
emigruoti, ar grįžti namo į rytinę 
Europą, ar pasilikti ten, kur yra 
pastaruoju metu. Po 1949 m. spalio 
1 d. nė vienas pabėgėlis nebebus 
priimamas į stovyklas. Iki šių me
tų pabaigos visi DP turi apsispręsti 
dėl savo ateities kalbamais trimis 
klausimais.

Vašingtonas. JAV ginklų teiki
mo reikšmę Atlanto pakto valsty
bėms iškėlė aikštėn daugelis JAV 
žymių vyrų ir karinių žinovų. Tik 
tuo būdu esą galima apsiginti nuo 
So v. Sąjungos grėsmės Vakarų 
Europai ir kartu laiduoti JAV sau
gumą.

Atlanto pakto sudarymas, trijų 
didžiųjų valstybių susitarimas dėl 
Vokietijos ir Marshallio planas 
duodą vilties, kad Vakarų pasau
lis pasieksiąs taikingo nuomonių 
skirtumų sureguliavimo su Sov. 
Sąjunga, — pareiškė užs. reik, 
min. Acheson spaudos konferen
cijoje. Tik po Berlyno blokados 
pašalinimo, girdi, JAV vėl galėtų 
pradėti derybas su Sov. Sąjunga. 
Britų min. pirm. Attlee per savo 
kalbą, pasakytą Glasgove, aštriai 
puolė Sov. Sąjungos politiką, kuri 
esanti atsakinga už pasaulio su
skaldymą. Didžioji britų tautos da
lis pritarianti Atlanto paktui, ku
ris turįs vien defensyvinį charak
terį.

Dėl astuonių pakto valstybių 
reikalaujamos ir JAV pažadėtosios 
karinės pagalbos JAV min. K. Ro- 
yall pareiškė, kad pagal JAV ir 
Vakarų Europos karinių žinovų 
pažiūrą amerikiečių atramos punk
tai Europoje ir Azijoje turėtų būti 
pasiekami, o JAV ginkluotosios 
pajėgos kiek galint padidinamos. 
Taip pat JAV buv. pasiuntinys 
Maskvoje B. Smith yra nuomonės, 
kad JAV pagalba teikianti stip
riausią apsaugą prieš galimą už
puolimą. Europos valstybėms teikti 
ūkinę stiprybę be karinės gynybos, 
girdi, reikštų „jas penėti skerdi
mui", — pareiškė adm. R. L. Co- 
nally, JAV laivyno pajėgų vadas 
rytiniam Atlantui ir Viduržemio 
jūrai.

Žinomojo amerikiečių komen
tatoriaus J. Alsop nuomone, ga
limas daiktas, kad Atlanto pakto 
valstybių štabo viršininku būsiąs 
paskirtas JAV gen. štabo viršinin
kas O. Bradley. Tarp Londono Ir 
Paryžiaus esą jau sutarta, kad

karinę vyr. vadovybę tūrėtų peri- 
imti vienas iš JAV generolų, jei 
sovietai užpultų Vakarų valstybes.

Roma. Balandžio 5 d. sovietų 
transportinis laivas Durazzo uoste 
iškrovė 18 vidutinio sunkumo 
tankų, kelias artilerijos baterijas, 
lengvąją ginklų ir šaudmenų Grai
kijos maištininkams. Tai pranešė 
Italijos informacijos agentūra 
Astra, pagal kurios kitą žinią Va
loną esąs uostas, kur daugiausia 
iš Sov. Sąjungos ir Rumunijos 
ateinančių laivų pristato tiems 
maištininkams ginklų ir maisto.

ADMINISTRACIJOS PRANE
ŠIMAS

Dėl Velykų Švenčių kitas „Ži- - 
burių" numeris išeis balandžio 22d. 
(penktadienį), padidintas (8 psL) ir 
iliustruotas.

Administracija
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