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Vengrija pasaulio dėmesio centre
Savaitinė politikos apžvalga

Prieš Savaitę laiko prasidėjusi Feng- Nagy pabrėžė, kad jo atsistatydinimas kas, kad dabartinė Sov. S-gos politika 
rijos krizė kelia visuotino susirūpinimo Budapešte buvo paskelbtas 24 vai. Vengrijoje gali sulaukti atatinkamos 
Vakarų pasaulio valstybėse. Tai aiškiai anksčiau, negu jis savo atsistatydinimą amerikiečių akcijos“ 
rodo Amerikos kreipimasis į Sov. S-gos įteikė* Jis nieko neatsakė j klausimą, -------- *—
Vengrijos kontrolinės komisijos narį kodėl jis buvęs priverstas apsigyventi Birželio 7 d. Amerikos užs. reikalų 
gen. Sviridovą, kad šis pateiktų išsa- Šveicariioie. ministras MarshalUs pasakė kalbų, kuri
mius dokumentus, kodėl buvo atslaty- Birželio 8 d. naujasis Vengrijos min. rado plataus atgarsio ir britų spaudoje, 
dintas buvęs Vengrijos min. pirminio* pirmininkas Dinnye? spaudos konfe- šioje kalboje Marshallis kalbėjo apie 
kas Nagy* Birželio 9 d. Anglijos Že- rencijoje negalėjo atsakyti, ar jo Amerikos finansinę ir ekonominę para- 
muosiuose Rūmuose vyriausybė buvo pirnitakūnas buvo, įveltas į kokį mų Europai, Konservatorių „Daily Te-, 
užklausta, ką ji mano daryti ryšium priešvalstybinį sąmokslą. Šiuo metu legraph“ dėl šios kalbos nurodė, kad 
su paskutiniais įvykiais Vengrijoje, esąs tik įtarimas, kad Nagy tokiame Amerika tęs savo pagelbą visoms toms 
Vyriausybės atstovas atsakė, kad D. suokalbyje* dalyvavęs. Toliau jis kai- valstybėms, kurios yra už sovietų įta- 
Britanijos vyriausybė įgaliojo savo tino smulkiųjų ūkininkų partiją, kad kos sferos. Ši politika bus vedama

Atsišaukimas 
į pasaulio 

moteris
Neilgai mums buvo lemta laisvai ir 

nepriklausomai gyventi savame krašte, 
ten, kur pilkoji Baltija ir senieji miš
kai mums nuolat kartojo: „Čia Jūsų 
žemė, čia jūsų namai“. Gyvenome tai
kiai ir kūrėme vertybes, kurios prisi
dėjo ne vien prie mūsų kraštų, bet 
viso pasaulio gerovės.

1939 m. rugpiūčio 23 d. sudaromas 
bolševikų ir vokiečių paktas, kuriuo 
mūsų kraštai pasidalinami tarpusavy. 
Dviem mėnesiams praslinkas š>s susi
tarimas pakeičiamas; Baltijos kraštai 
atitenka vien bolševikams. Mūsų mini. 
eteriai iškviečiami į Maskvą ir reika
laujama leisti įsteigti karo bazes. Pa
galiau SSSR prisidengia saugumo sume
timais ir 1940 m- birželio mėn. 15 d. 
užima Lietuvą (Latviją — 17, o Estiją 
— 19 d.). Ginklu negalėjome priešin
tis, nes krašte turėjome stiprius bolše- 
vikų - šarvuočių bei tankų dalinius, o 
pasienyje jau laukė šimteriopai gau- 
singesni už mūsų pulkai.

Bolševikai neva ramindami žadėjo 
nekeisti mūsų vidaus santvarkos- Greit 
patyrėme, kaip galima tikėti bolševikų 
pažadais. Visi pažadai susilaukė pa
juokos visų tų vertybių, kurios sudaro 
mūsų pasaulį, o kiekvienas susipratęs 
tautietis būdavo vadinamas priešu ir 
šalinamas iš bendruomenės- Kilusios 
audros verpetai ir mus pagavo, įstūmė 
j įvykius, kurių neieškojome ir nenorė
jome. Jie mus palietė taip skaudžiai, 
kaip niekad mūsų istorijos raidoje- 
Sistematingai ir planingai, žiauriau
siais metodais naikinamos mūsų taf
tos: • masiškai suimami nieku nesusi- 
kallę mūsų žmonės, gabenami Rusijos 
gilumon, o jų vieton atvežami sovie- Varkutą, Vologdos miškus, Jakutsko 
tiški kolonistai. Sunkiai aidi mūsų 
brolių ir seserų žingsniai tolimame 
Sibire, o rytys vėjas atneša mūsų vai
kų, negailestingai atskirtų nuo savo 
motinų griaudu skundą: „Mama, kur 
tu?“

O mes, pabėgę, likome benamiais ir 
beteisiais.

Mc.į ttwrerys, iriu jautriai išgyve
nome tą mūsų tautų naikinimą. Jeigu 
pasaulio vyrų kietų politikų širdys to
leruoja visa tai nežiūrint iškilmingų 
pažadų, leidžia ir toliau viešpatauti to
kiam nežmoniškumui, taikos konferen
cijos užmiršta mūsų tragediją, taj Bal
tijos Moterų Taryba apeliuoja j Jus, 
pasaulio moteris, turinčias jautresnes 
širdis, prašydama kartu su mumis pa
minėti nieku nepateisinamo pagrobimo 
birielio 15 dieną, skelbdamos ją Bal
tijos kraštą rimties ir susikaupimo 
diena.

Pasaulio moterys!
Melskite tą dieną, kad Aukščiausias 

suteiktų mūsų kraštams laisvę ir ne
priklausomybę, kad grąžintų mūsų iš
vežtus vaikus iš šaltojo Sibiro, kad 
atitolintų mirtį nuo tų mūsų tautiečių, 
kurie kankinami vergų darbais.

Skelbkite apie mums padarytą ir 
daromą skriaudą savo spaudoje. Pri
minkite apie mus per savo atstovus 
parlamentuose.

Veikite savo vyrus-politikus, kad jie 
padėtų mums sugrąžinti tai, kas kiek
vienam žmogui priklauso, būtent: gim
tąjį kraštą ir pagrindines žmogaus 
teises.

Vėl sulaukus to laiko, kada patys 
galėsime tikrosios demokratijos princi
pais tvarkytis, grįšime niekeno neragi
nami į savuosius kraštus ir vėl tęsime 
laisvųjų žmonių gyvenimą. 
Baltijos 

(pas.) 
(pas.) 
(pas.)

Moterų Tarybos Prezidiumas: 
Mali. J urmą (Estija) 
Tekia Erdmanis (Latvija) 
Marija Žilinskienė (Lietuva)

RIMTIES IR SUSIKAUPIMO OIENA

ne
ge

Ne taip skamba akmenėliai 
patkavom daužyti, 
kaip vaitoja mūsų broliai 
svetur išvaryti . . * 

.Birželio 15 dieną mes minime 
laimes ir tą dieną skiriame tautos 
dului.

Tai ne vienų mūsų, ne vien lietuvių, 
gedulo diena. Tai visų trijų Pabaltijo 
tautų-estų, latvių ir lietuvių»gedulo 
diena.

Birželio 15 mums apjungia visą ge
dulingų įvykių grandinę, ties kuria tu
rime susikaupti visu rimtumu.

Pirmoji rusų, okupacija (1940— 
1941), kurios metu buvo deportuota į 
Sibirą ir kitas Rusijos vietas apie 
40'000 Lietuvos žmonių ir nužudyta 
apie 5.000.

Tais pat 1941 metais apie 40-000 lie
tuvių, gelbėdami savo gyvybę nuo te
roro, pasitraukė į užsienius, daugiausia 
į Vokietiją su repatrijuojančiais vokie
čiais. *

Prasidėjus Vokietijos karui su Ru
sija, žuvo apie 4 000 lietuvių partizanų, 
kovojusių už Lietuvos laisyę ir nepri
klausomybę.

Hitlerinės okupacijos metais — 
1941—1944 — buvo nužudyta apie 
300000 Lietuvos žmonių, kurių apie 
250.000 sudarė žydai ir apie 50.000 lie
tuviai.

Tais pat hitlerinės okupacijos metais 
į Vokietiją buvo išvežta priverčiamųjų 
darbų dirbti apie 108.000 Lietuvos 
piliečių.

Į nacinius kacetus pateko ir juose 
žuvo apie 5-000 lietuvių, nors šis skai
čius dar nėra galutinai išaiškintas ir 
nustatytas.

Antrosios rusų balševikų okupacijos 
metu iki 1946 metų galo iš Lietuvos į

ambasadorių Maskvoje šį reikalą ap
tarti ir išsiaiškinti su Sov. S-gos vy
riausybe.

Rcuterio korespondentas iš Buda
pešto praneša, kad dabartiniai įvykiai 
Vengrijoje' galima palyginti su Rusijos 
revoliucija 1917 m., tačiau jie neturi 
tiek daug prievartos aktų, kurie lydėjo 
Rusijos revoliuciją. Krizes betarpiš
koji priežastis yra nnras nacionalizuo
ti bankus, nes nepriklausoma bankų

joje
taip
kilę
kos jis nurodė, kad Vengrija pageidau
janti gerų santykių su JAV ir D. Bri
tanija, o pirmoje eilėje su kaimynine 
Sov. S-ga.

Baigdamas Dinnyes pabrėžė, 
yra reikalingi nauti rinkimai, 
taip pat būsią laisvi ir užsienio 
dos atstovai galėsią juos sekti-

buvusi reakcionierių klika, 
pat paneigė, kad Vengrijoje 
neramumų.

Jis 
esą 

Dėl užsienio polili-

taigas deportuota apie 80-000 lietuvių.
Tame pat laikotarpyje kovose su 

okupantais žuvo apie 30-000 lietuvių.
Pakartotinai patikrinamomis žinio

mis, dabar kas mėnesis iš Lietuvos iš
vežama apie 2—3.000 (asmenų.

Pagaliau į Europos vakarus nuo an
trosios rusų bolševikų okupacijos pa
teko apie 77-000 lietuvių, iš 350-000 
pasitraukusių, bet ofenzyvos eigoje at
kirstų ir likusių Rytprūsiuose.

Taigi, bendrasis balansas atrodo mū
sų tautai tiesiog baisus: apie 350.000 
žuvusių ir apie 350.000 deportuotųjų, 
kas sudaro apie 11,6% žuvusių ir tiek 
pat deportuotųjų. Tai procentas, kurio 
nepatyrė nė viena kariavusiųjų valsty
bių. O juk Lietuva buvo neutrali, karų 
nei kurstė, nei palaikė- Vien priešin
damasi įtraukiama į karus ji neteko 
11,6% savo piliečių negyvais ir tiek pat 
deportuotais. Bendrasis gi Lietuvos 
nuostolis gyventojais siekia net 23,3%!

Šie baisūs mūsų valstybės ir mūsų 
tautos nuostoliai verčia mus . susirū
pinti visu rimtumu ir visu energingumu 
ieškoti objektyvios tiesos.

Dėl šios didžios mūsų tautos bei 
valstybės tragedijos mes visu griežtumu 
kaltiname fašizmą bei nacizmą sąmonin
gai ugdžiusius savo tautų karingumą ir 
ruošusius jas imperialistiniams karams/ 
siekusius antižmoniškų tikslų ir anti- 
žmoniškomis priemonėmis. Tai yra an- 
tižmoniška ir todėl smerktina visu 
griežtumu!

Tačiau jeigu už praeitį mes kaltina
me antrojo Pasaulinio karo kaltinin
kus, tai už dabartį mes jau imame kal
tinti tuos, kurie yra dabartinės padėties 
viešpačiais. Tiesa, mes dar laukiame ir 
griežtai kaltinti nesiskubiname. Bet 
turime jau konstatuoti, kad vieni da
bartinės būsenos viešpačiai yra aiškiai 
neobjektyvūs, aiškiai vadovaujasi ne 
teise, bet smurtu, kaip ir jau teisingai

pasmerktieji svarbiausieji karo nusi
kaltėliai. Tiesa, tai yra logiška ir visai 
suprantama, nes jie buvo karo gaisro 
sąkalbininkai, tiesioginiai padėjėjai. 
Jie tais pat principais vadovaujasi kaip 
ir anksčiau, todėl tais pačiais keliais jie 
eina ir toliau.

Tačiau yra ir daugiau neobjektyvumo 
ir neteisėtumo reiškinių. Ypač skaudu, 
kad tie nauji, nerimą kelią ir iš pu
siausvyros vedą reiškiniai, yra mora
linės kategorijos, kompromituoja 
brangią mums demokratijos idėją- 
Demokratija begali būti galinga ir ne
palaužiama tiktai moraline savo galia- 
tyru ir nepažeidžiamu teisėtumu ir 
objektyviuoju teisingumu, kuris jokiu 
atveju negali daryti nei mažiausių kom
promisų! Demokratija be moralės — 
ne demokratija, o muilo burbulas ir 
apgaulė. Tokia .„demokratija“ — be 
ateities perspekyvų. Ir deja, yra tokios 
rūšies reiškinių, apie kuriuos dar ne 
vėlu kalbėti, nes jie gali būti įspėti.

Taigi, už ateitį, jeigu ji nepasuks 
sanacijos kryptimi, mes kaltinsime visą 
žmoniją, o ypač tuos, kurie paskelbė 
Atlanto Chartą, ir visų pirma tuos va. 
karų demokratus, kurie nesilaikys ob
jektyvaus teisėtumo, kurie nejaus de
mokratinės moralės esmės ii* lemiamo, 
sios jos galios ne tiktai mažoms tau
toms, bet ir pačios sau ir visai žmoni- 
jos ateičiai!

Gedulo diena mums juo skaudesnė, 
kad kai kurios valstybės, deja, jau yra ...
nuslydusios nuo to aukštojo moralinio Buvęs Vengrijos rnimsteris pirmininkas Ferenc Nagy, sensacingomis aplmky. 
pjedestalo, yra pačios pažeminusios ir bėmis atsistatydinęs Šveicarijoje,
paniekinusios save žmonijos akivaiz
doje ir netekusios jau tos aureolės, ku- 1 
ri supo jų garbę praeityje. Ir mes l 
šiandieną gedime ne tiktai dėl savo i 
ir Pabaltijo tautų sielvarto, betimes ge- i 
dime ir dėl tūlų valstybių moralinio i 
susmukimo! Mes gedime ir bendrai i . _ 
dėl šio istorinio laikotarpio moralinės sodinus komisarus, daugiausia komunis- 
anestezijos, jau savižudiškai palietu- tus, būsią galima lengviau pasiekti na
šios kai kurias tautas ir valstybes! cionalizacijos įgyvendinimo.
Todėl mūsų gedulas šiandien yra ne
paprastai didelis ir aliarmuojantis.

Šiandien mūsų gedulas yra didelis ir 
visuotinis, nors ir gyviausiai jaučiame 
visų pirma ir skaudžiausiai patys 
savo didį sielvartą, kuris mus lydi jau 
pusaiitiū Štuiio metų,-'uXtui uą 
A- Baranausko:

Ne taip stengia platus plentas 
gniaužtas diližonais, 
kaip vaitoja mūsų žmonės 
po svetimais ponais . . .

J. Kardelis

kad 
kurie 
spau-

Vi

''.■■I

padėtis neleido perimti pramonės kon
trolę, kuri, labai galimas daiktas, tamp
riai surišta su kdi kuriais smulkiųjų 
ūkininkų partijos nariais. Tai nacio
nalizacijai labai priešinosi smulkiųjų 
ūkininkų partija. Dabar į bankus pa-

Paskutįniai radijo pranešimai sako, 
kad nauji rinkimai Vengrijoje įvyks 
rugpjūčio—rugsėjo mėn. Jau

Remeris sako, kad greitai Vengrija 
iš feodalinės valstybės taps 
valstybe. Tačiau metodai, 

’ nacionalizacijos procesas 
yra lygiai mažai tinkami,

socialistine 
kuriais šis 

vykdomas, 
kaip kad

r v . 1 kuriais Horthy, tvarkė feodalinę
Vengriją.

Ženevoje birželio 7 d. buvęs Vengri- 
min. pirmininkas Ferenc Nagy 

konferencijoje
pos 
tarptautinėje spaudos 
paneigė, kad jis būtų dalyvavęs bet 
kokfiame sųmoskle prieš vyriausybę.

Sąjunginės Kontrolinės Tarybos Berlyne „keturi didieji“: iš kairės į dešinę 
— generolas majoras R. N- Noiret (Prancūzija), generolas Lucius D. Clay 
(JAV), maršalas VassiJ Sokalovski (SSSR) ir oro maršalas sir Sholto Doug

las (D- Britanija).
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Trumpos pasaulio žinios
ČEKOSLOVAKIJA PRIEŠ REAKCIJĄ

BBC, VII. 12. Čekijos partijos, 
įeinančios į dabartinę koalicinę vy
riausybę, nutarė sudaryti komisiją, ku
ri nurodytų vyriausybei, kaip kovoti 
prieš besireiškiančią krašte reakciją, 
kliudančią 
statymą.
SUIMTAS

krašto vienybę ir ūkinį at

OPOZICIJOS VADAS BUL
GARIJOJE

Sofija, DPD. Už dalyvavimą gen. 
Popoff, nuteisto 15 metų kalėjimu, 
ruoštame sąmoksle suimtas opozicijos 
vadas Petkoff ir atiduotas aukščiausiam 
Sofijos teismui. Prieš tai ilgai posė
džiavęs tautos susirinkimas jam atėmė 
parlamentarinę asmens neliečiamybės 
teisę.

IR AUSTRIJOS KOMUNISTAI KELIA 
GALVAS

— BBC, VL 11- Paskutinėmis 
nomis iš Austrijos buvo viena 
priešingų žinių, kad atsistatydins 
bartinė vyriausybė, o mažiausiai 
užs. reikalų min. dr. Gruber.
11 d. Austrijos parlamente
Figl šiuos gandus išsklaidė, nurodydar 
maa, kad vyriausybė nepasiduosianti 
komunistų spaudimui ir neatsisJatydin- 
sianti. Taip pat ir parlamentas nebū
siąs paleistas, nes jis išrinktas pagal 
konstituciją.

Komunistai reikalauja, kad dabarti
nis parlamentas būtų paleistas ir bū
tų paskirta nauja rinkimams data. Jie 
pašnabždomis teigia, kad atsistatydinus 
vyriausybei ir paleidus parlamentą, 
Austrija sulauktų Sov. S-gos paramos.

Anglijos A. Rūmuose buvo nurodyta, 
kad toks vyriausybės pašalinimas, ku
rio priežastys būtų spaudimas iš užsie
nio, neturėtų Anglijos vyriausybės pri
tarimo.

die- 
kitai 

da- 
jos 

Birželio 
kancleris

— Vašingtonas, DPD. Kaip prane
šė Amerikos užsienių riekalų ministe
rijos pranešėjas, JAV vyriausybė ga
rantavo savo nepasikeitusi prielanku
mą vengrų pasiuntinybės nariams Va
šingtone, kurie atsisakė pripažinti Bu
dapešto režimą.

— Paryžius, DPD. Socialistų parti
jos atstovai prancūzų parlamente išreiš
kė pilną pasitikėjimą ministeriui pir
mininkui Ramadier 
bendros politikos, 
nuo balsavimo.

— Londonas, VI. 
pranešama, kad nuo 
visoms sąjunginėms tautoms bus leista 
atnaujinti prekybos santykius su Japo
nija. Tuo metu apie 400 įvairių pre- 
kybos įmonių atstovų iš užsienio at
vyks į Japoniją.

dėl jo vedamos 
Septyni susilaikė

9. Iš Japonijos 
rugpjūčio 15 d.

Kremlius turi savo planus. Pirmu
tinis iš jų yra įvykdytas — komu
nistai paėmė valdžią Vengrijoj. Mo
lotovas tai buvo numatęs, kai jis tvir
tai laikėsi savo nuomonės dėl Austri
jos taikos sutarties sąlygų, dėl kurių 
nebuvo galima susitarti.

Jei būtų buvusi sudaryta Austrijos 
taikos sutartis, tai po Vengrijos taikos 
sutarties ratifikavimo, raudonoji armi
ja nebūtų galėjusi pasilikti Vengrijoj. 
Maskvos konferencijoj Molotovas ne
leido susitarti, ir tuo būdu raudonoji 
armija tvarkingai galėjo pasilikti Ven
grijoj ir paimti valdžią.

Vengrijos valdžios paėmimas turi di
delės strateginės reikšmės. Dabar Ru
munija yra apsupta. Čekoslovakija tu
ri ilgą bendrą sieną su Sovietų sateli
tinėmis valstybėmis. Tito Jugoslavija 
turi už savęs tokią pat Sovietų kontro
liuojamą valstybę. Spaudimą į šiauri
nę Graikijos sieną galima sustiprinti, 
nes dabar Sovietų susisiekime per 
kanų valstybes nėra plyšių.

Be to, svarbiausia, pietvakarių 
siekimas yra praplečiamas tada, 
Italijoj vyriausybės krizė. 
Vengrijai yra 
vietai gali patekti į Italiją iš Jugosla
vijos ir Albanijos ir išnaudoti palan
kias progas.

Dabar dar nevisai aišku, kodėl ko
munistai išprovokavo min. pirm. De 
Gasperi, kad šis pašalintų juos ir so- 
cijalistų partiją iš vyriausybės. Kokios 
bebūtų priežastys, dabar yra tikra, kad 
naujoji Italijos vyriausybė neatstovau
ja teisėtos daugumos. Komunistai ir

IT alter Lippmann 

dauguma socialistų yra pašalinti, bet 
jie yra atviroje opozicijoj ir ruošiasi 
sukilti.

Turima reikšmingų ir įtikimų pra
nešimų, kad Italijoj yra organizuoja
mas partizaninis karas prieš vyriausy
bę. Partizaninių būrių pagrindinės jė
gos iš tikrųjų būtų šiaurinės Italijos 
pramonės centre — Po slėny ir Lom
bardijos lygumose prie Jugoslavijos 
sienų. Tuo būdu Italijos partizanų 
veiksmai ir komunistų-socijalistų suki
limas prieš Romos vyriausybę dabar 
galėtų būti remiamas tiesiog iš Vengri
jos per Jugoslaviją.

Čia mes turėtume Rusijos strateginį 
priešpuolį prieš Trumano politiką, ar
ba dar geriau, — pirmąją priešpuolio 
fazę. Graikijos spaudimas tęsiasi. Tuo 

laiku Sovietai yra atsidarę pri- 
į šiaurinę Italiją ir 
centrą ir' ten

Bal-

su ši
kai 

Smūgis 
gerai priderintas- So-

gali
Viduržemio 
reikšti savo

pabandžiusiyra 
priemonėmis vi

vien dėl to, kad ji siekia ūkinio atsta
tymo ir politinio pastovumo Europoje. 
Ji nieko neturi bendro su idėja prie
šintis sovietiniam ekspancijos imperia,, 
lizmui. Galį atsitikti, kad ši politika 
pakeisianti sovietų laikyseną.

Konservatorių „Yorkshire Post“ nu
rodė) kad Marshallio nubrėžtas planas 
yra šachmatinis ėjimas ekonominėje* 
politinėje kovoje, kurią iššaukė sovie
tų taktika rytų Europoje. Šį planą ne
galima pavadinti dolerine diplomatija 
ir jis nesąs vien anti&ovietinis žingsnis* 
Tai pozityvus įnašas į Europos atstaty- 
mą — baigia laikraštis.

birželio 7 d- Prancūzijoje pra- 
naujas geležinkelininkų streikas, 

kuris grąsino paraližuoti visą Prancūzi
jos susisiekimą, o tuo pačiu ir jos 
ekonominį gyvenimą. Streikas prasi
dėjo Paryžiuje geležinkelininkų prof
sąjungų ’vadovams pareikalavus pakel
ti atlyginimus. Vyriausybei atsisakius 
patenkinti šį reikalavimą, streikas turėjo 
tendencijos išsiplėti į visą Prancūzijos 
teritoriją. Tačiau nežiūrėdama šios 
grėsmės, vyriausybė laikėsi tvirtai, rei
kalaudama, kad geležinkelininkai grįž
tų į darbą ir tik po to sutinkanti 
derėtis dėl atlyginimų.

Vyriausybė, norėdama užtikrinti 
maisto tiekimą, suorganizavo žmones 
ir priemones, kad gyvybiškai svarbus 
maisto pristatymas būtų užtikrintas. 
Dėl to krašte ir toliau važiuoja pre
kiniai traukiniai, maisto traukiniai ir 
sunkvežimiai. Gyventojų susisiekimui 
palengvintų kelios orinio susisiekimo 
linijos padidino savo lėktuvų ir skri
dimų skaičių. Anglijos vyriausybė į 
Prancūzijos aerodromus siunčia savo 
lėktuvus, kad šie patarnautų ten ato
stogaujantiems britų piliečiams. Susi, 
siekimo sunkumai, pav., matyti ir iš 
to, kad taksi šoferiai už pervežimą iš 
Paryžiaus ligi Lamanšo reikalauja net 
100 svarų nuo asmens.

Darbo ministras nurodė? kad strei. 
kuojantieji Liono darbininkai bandė 
užblokuoti gatves ir plentus, kuriais 
eina auto susisiekimas. Jis pabrėžė, 
kad tokie veiksmai nebus toleruojami. 
Sakoma, kad streikas gręsia išsiplėsti 
ir į elektros ir dujų energijos gamybos

Nuo 
sidėjo

dabar 
spėjama, kad bus dedamos visos pa- 
stangosy jog smulkiųjų ūkininkų par
tija negautų absoliučios daugumos, ko
kią ji turėjo dabartiniame parlamente. 
Pabrėžiama, kad neturės teisės balsuoti 
įvairūs „reakcionieriai“ ir kitokie fa
šistiniai asmenys.

Prancūzų laikraštis „Figaro“ ryšium 
su Vengrijos įvykiąis nurodo, kad 
Trumano pareiškimas rodąs, jog įtem. 
pilnas tarp Amerikos ir Sov. S-gos dar įmones, 
labiau padidėjęs. Laikraštis spėja, 
kr d Maskva šių. pr**njnuiu Vengrijoje 
ėmėsi padrąsinta amerikiečių ir anglų 
veiksmų, kurių šie ėmėsi vakarų Vo
kietijoje.

Prancūzų spaudos agentūra iš Lake 
Success praneša, kad JT Vengrijos įvy
kių nesvarstys, jei kuris nors JT narys 
šio reikalo neperduos JT sekretoriui. 
Dabar JT sekretoriatas ruošia platų 
pranešimą apie politinę padėtį Buda- * 
pešte, kuris yra rengiamas tam atvejui, 
jeigu Vengrijos prašymas priimti į JT 
būtų svarstomas Saugumo Taryboje.

JT sluoksniuose Vengrijos įvykiai 
vertinami įvairiai. Vieni tvirtina, kad 
Sov. S gos žingsnis yra sukūrimas „sau
gumo juostos“ tarp Rusijos ir vakarų. 
Tuo tarpu kiti mano, kad šie įvykiai 
yra pirmasis sovietų atsakymas į Tru
mano doktriną. Tačiau AFP tvirtina, 
kad visi JT nariai įvykiais Vengrijoje 
yra didžiai nustebinti.

Birželio 7 d. ryšium su įvykiais 
Vengrijoje „Daily Telegraph“ savo ve
damajame rašo: „Sov. S gos tikslas yra 
aiškus. Kadangi komunistai buvusiuo
se rinkimuose negalėjo laimėti bent 
kiek žymesnių vietų skaičiaus parla
mente, tad dabar Maskva nutarė prie
vartos ir teroro priemonėmis užimti 
valdžią. Vengrija turi tapti lygiai to
kiu pat sovietų vasalu, kokiais yra vi- 
sos Balkanų valstybės, išskiriant Grai
kiją- Sovietų S-gos politika su savo 
ekspansijos tikslais į pietus privedė 
prie to, kad Amerika Graikiją pastatė 
kaip pylimą prieš šias Sov. S-gos eks

pansines užmačias. Yra galimas daly-Lenkijos atstatymo darbui.

šis geležinkelininkų streikas yra 
naujas komunistų savo jėgos demons, 
travimas. Iš neoficiaiių vyriausybės 
sluoksnių tvirtinama, kad komunistai 
deda visas pastangas nuversti dabartinę 
socialistinę Ramadier vyriausybę. Skai
tytojai prisimena, kad Prancūzijoje 
dar neseniai pasibaigė elektros jėgai
nių darbininkų streikas, kurį buvo su- . 
Organizavę taip pat komunistai, kaip 
tai pabrėžė pats min. pirmininkas Ra
madier.

Galima spėti, kad komunistai taip 
ilgai tęs šį savo Prancūzijai pragaištin- 
gą darbą, ligi pasieks tam tikrų tikslų. 
Nėra abejonės, kad jie klauso vienos 
valstybės įsakymų, siekdami visomis 
priemonėmis sutrukdyti, kad Prancūzi
joje neįsiviešpatautų tvarka, kurios 
kraštas būtinai reikalingas, jog galėtų 
būti tampriu nariu antikomunistinėje 
grandyje.

Birželio 12 d. BBC pranešė, kad 
Prancūzijos geležinkelininkų streikas 
baigtas. Vyriausybė pasirašė susitari
mą su geležinkelių profesinėmis sąjun
gomis, kuris įsigaliojo birželio 12 d. 
naktį.

Iš Vienos birželio 9 d. pranešama, 
kad Lenkijoje suimta eilė slaptos orga
nizacijos narių. Jie priklausę gen. An- 
dersui, kaip pabrėžia Lenkijos saugu
mo ministerija Varšuvoje. Saugumo 
ministerijos paaiškinime nurodoma, 
kad ši organizaciją vykdžiusi teroro 
aktus prieš vyriau&yhės narius, orga
nizavusi nelegalius streikus ir ruošusi 
kitokius sabotažo veiksmus, kenkdama 

A. B.

pačiu 
ėjimą 
jūros 
įtaką ir jėgą.

Trumano politika 
periferijoj mažomis 
sai silpnoj vietoj sulaikyti Sovietus. O 
tačiau visuose kraštuose, kuriems grę- 
sia pavojus, manoma, kad mes remia
me komupistų pašalinimą ir esame pa
siruošę ir galime paremti tuos, kurie 
juos pašalina. Ir tokia mūsų 
na, jei jau ne padrąsina, tai 
neatbaido nuo tų veiksmų.

Šitokia politika dabar yra 
’ smarkų smūgį. Tenka pilnai
• žinti, kad rusai . yra geriau pasiruošę 
> pašalinimui kaip mes- Jie veikia ne- 
I toli nuo savųjų jėgų užnugario. Mes
• veikiame iš didelio atstumo. Jie vei-
• kia viduje tų kraštų, kurie yra kriti

koj padėty. Mes nepadarėme net pla
nų, išskyrus savus pinigus, skiriamus 
Europai atstatyti, kurie būtų, kaip mes 
tikime ir manome, subūrimas žmonių 
masių, pasiryžusių nepaklusti tokiems 
veiksmams, kurie įvyko Vengrijoj.

Jiems reikia tik keletos savaičių pa
siruošti ir tik kelių dienų paimti val
džią- Tai beveik nieko nekainuoja. O 
mums mėnesiai praeina, kol išdirbami 
atstatymo planai, kol jie įvykdomi. 
Esamomis aplinkybėmis būtų nepro
tinga, kad pasaulis manytų, jog mes 
esame kviečiami visiškam komunizmo 
pašalinimui. Diplomatijoj, kaip ir ka
re, perankstyvas pašalinimas duoda pa
grindą gauti kruviną nosį.

Trumano doktrina, kuri 
krauta nereikalingomis ir 
giausiomis problemomis,
Graikiją ir Turkiją, mus atvedė į po
ziciją, kurią rusai gali išnaudoti Ven
grijoj, Italijoj, gal būt vėliau, ir Pran
cūzijoj. Svarūs karšti žodžiai, kuriuos 
ponas Trumanas taip iškilmingai tarė, 
negali šiuo laiku padaryti reikšmingo 
darbo.

Sunku yra atstatyti mūsų prarastas 
diplomatijos pozicijas ir garbę, dėl ku
rių mes kenčiame. Bet tas atstatymas 
nėra neįmanomas ir fatališkas. Mes 
turime prisipažinti, kad tokių situacijų 
esame turėję. O laimėdavome. Ką 
reikėdavo, pakeisdavome. Jei mes no-

rime sėkmingai atgauti reikšmingą 
mūsų politikos pagrindą, tai mes turi
me įsitikinti, kad ši 
laimėta tiktai didelio 
veikimu ir ekonomine 
kas planuoti ir veikti 
kaip kad mes esame
mes diplomatiniu keliu galiipe laimė
ti, skelbdami doktrinas, atsišaukimus 
ir savąsias pažiūras.

Zš N. Y. H. T. VI. 4.

kova gali būti 
masto politiniu 
pagalba. Lai- 

yra trumpesnis, 
manę. Nedaug

laikyse-
bent ir

gavusi 
pripa-

bu vo per- 
neišmintin- 

remianti

Amerikos nota 
dėl Vengrijos

BBC, VI, 11. Ii Valingtono prane
šame, kad JAV vyriausybė pasiuntė 
Vengrijos sovietų kontrolinės komisi
jos nariui gen. Sviridovui griežtą notą, 
kurioje reikalaujama sudaryti trijų 
komisiją, kuri iltirtų visą Vengrijos 
padėtį. Amerika kaltina Sov. S-gą pa
žeidus Jaltos susitarimą. Jei 5>s rei
kalavimas nebūtų patenkintas JAV ža
da visą reikalą perduoti svarstyti JT 
organizacijai.

— Atėnai, DPD. Kaip praneia pran
cūzų žinių agentūra, gfaikų daliniai, 
remiami laivyno, pradėjo valymą Te- 
salijoje, kalnuotoje Peliono ir Ossa 
srityje. Graikų sukilėliai Tesalijoje 
neteko 35 užmuitų.

1
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Naujas potvarkis iš- 
vykstantiem Anglijon

Ruošiant dabartinę darbininkų ver
bavimo schemą, Britų Darbo ministe
rija, suprasdama, kad pabaltiečiams 
persiskyrimas su šeimomis yra sunkiai 
pakenčiamas dalykas, buvo atsižvelgu
si į pabaltiečių tarpe egzistuojančius 
šeimyninius ryšius. Dėl tos priežasties 
ir buvo patvarkyta, kad vedę asmenys 
keliautų ir gyventų Anglijoje kartu.

Nuo šios schemos vykdymo pradžios 
pervežimo klausimas gerokai pasikeitė* 
Iki šiol laivuose, kuriais buvo veža
mos ligoninių darbams Anglijoje mo
terys ir anglų personalo žmonos, likda
vo daug neišnaudotos vietos. Todėl 
nuo š. m. birželio 9 d. visi laivai, ku
riais buvo vežama tik vedusieji asme- 
nysr iš tarnybos išimami ir ateityje ne
bus įmanoma vienu ir tuo pačiu laivu 
vežti kartu užsirašusius dirbti vyrus Jr 
jų žmonas.

Kad šiuo klausimu nekiltų kokiij 
nors nesusipratimų, ateityje visi, no
rintieji kaip darbingas šeimos vienetas 
pasinaudoti „Westward Ho“ schema, 
turės pasirašyti atitinkamus įsipareigo
jimus.

Vadinasi, vedusiųjų asmenų išskyri
mas galės įvykti šiais atvejais:

a) vyras ir žmona bus perkeliama į 
Angliją ne tuo pačiu laivu;

b) nors ir yra stengiamasi, tačiau 
kartais gali pasidaryti neįmanoma ap
gyvendinti toje pačioje stovykloje An
glijoje vyrą ir žmoną;

c) nevisuomet bus įmanoma surasti 
vyrui ir žmonai darbą toje pat apylin
kėje, nes pav., gana daug moterų yra 
reikalinga tekstilės pramonei, kai tuo 
tarpu tekstilės pramonės srityse vyrams 
tėra maža tinkamo darbo.

Tačiau neatsižvelgiant į šiuos sun
kumus., yra nusistatyta ir bus stengia
masi, kad vyras ir žmona galėtų dirbti 
kartu, juo labiau, kad tikimasi, jog 
ateityje tokių galimybių atsirasią dau
giau.

Taip pat nusistatyta šeimos išsisky
rimo be reikalo neužtęsti ir, įsikūrus 
Anglijoje vienam šeimos partneriui, 
atsiras proga gauti darbo ten pat arba 
arti tos vietos ir antram šeimos part
neriui. ,

Kas su tokiais šeimų išsiskyrimo at
vejais negalėtų sutikti, tam būtų sun
kiai įmanoma pasinaudoti „Westward
Ho“ schema.

LTB Švietimo 
Valdybos 

pareiškimas
Spaudoje yra paskelbta piktų prasi

manymų, kurie skaudžiai pažeidžia 
mūsų Švietimo įstaigų gerą vardą ir 
provokuoja universitetų nepasitikėjimą 
mūsų gimnazijų duodamais brandos 
atestatais.

Yra pavojus, kad tie pasaliniais su
metimais skelbiami nedori prasimany
mai gali pakenkti mūsų abiturientams 
ir studentams.

Lietuvių T. Bendruomenės Švietimo 
Valdyba,- kuriai yra pavesta pareiga rū
pintis lietuvių tremtinių švietimo rei
kalais, protestuoja prieš tokį mūsų 
gimnazijų vardo žeminimą ir brandos 
atestatams nepasitikėjimo provoka
vimą-

Švietimo Valdyba pareiškia —
1. Nė vienai lietukų gimnazijai nie

kuomet nevadovavo ir šiuo metu neva
dovauja joks direktorius, kuris nebūtų 
akademinio išsimokslinimo^ Gimnazi
jų ir kitų švietimo įstaigų tremtyje mo
komasis personalas privalo mokslo 
cenzo tokio pat, koks buvo privalomas 
valstybinių mokyklų mokytojams Lie
tuvoje.

2- Gimnazijų direktoriai,, kaip L-T.B. 
Švietimo Valdybos patikėtiniai, žino 
savo atsakomybę už gimnazijos darbą 
ir tvarką. Tiek gimnazijų vadovybės, 
tiek mokytojai stengiasi išlaikyti gim
nazijų mokslo lygį, kad paruoštų jau
nimą aukštajam mokslui eiti. To pat 
siekia ir Švietimo Valdybos inspekto
riai, dalykų ąpecialistai — pedagogai, 
kurie gimnazijas aplanko ir joms savo 
patarimais padeda.

Mūsų gimnazijos išleidžia abiturien
tus, kurie savo pasirengimu yra verti 
jiems duodamų brandos atestatų,

3- Lietuvių gimnazijos ir kitos švie
timo įstaigos tremtyje tvarkomos pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymus ir tai
sykles. Mokslas einamas pagal Lietuvos 
Respublikos Švietimo Ministerijos pat- 
virtimas programas, veikusias valstybi
nėse mokyklose Lietuvoje- Nuo šių 
mokslo metų pradžios mūsų gimnazi
jose yra įvesta ir specialinių dalykų 
mokslas.

4. Visas lietuvių bendruomenės švie
timas yra centralizuotas, visos švie
timo įstaigos yra Lietuvių Bendruome, 
nės Švietimo Valdybos atsakingoje 
žinioje.

Švietimo Valdyba glaudžiai bendra
darbiauja su mokyklų darbuotojais ir 
su visuomene per LTB Vyr. Komitetą, 
Apygardų bei Apylinkių Komitetus ir 
kitas visuomenines organizacijas.

Mūsų visuomenė ir mokytojai žino 
apie mūsų švietimo padėtį.

Švietimo Valdyba kviečia ir mūsų 
spaudą, kurios informacija naudojasi 
ir svetimieji, kad ji objektyviai ir nuo
širdžiai informuotų apie mūsų švietimo 
padėtį, paremtų mūsų švietimo darbuo
tojus, mokyklų vadovus ir mokytojus, 
keltų mokyklų gerą vardą ir stiprintų 
tremtinių studentų teises.

Piktas valios žmonėms, lygiai kaip 
ir nenusimanėliams, kurie savo straips
niais gali pakenkti viešajam reikalui, 
spaudoje vietos neturėtų būti-

.Kassel-Mattenberg, 1947. V. 31.
L.T.B- Švietimo Valdyba

Įamžintas Flossenburgo 
kankinių atminimas

Vokietijos žemė nusėta vietovėmis, 2140, belgų — 1693, olandų — 1162, 
kuriose nacių laikais buvo kankinami 
ir žudomi laisvę mylinčių tautų žmonės. 
Flossenburgo konclageryje nukankinta 
73-296 asmenys ir jų tarpe 2480 lietu
vių.

Pernai spalio mėn. Flossenburge bu
vo sudarytas komitetas, kuris ėmėsi 
iniciatyvos tų kankinių atminimui pa
statyti paminklinę koplyčią, mauzolie
jų ir atskirus paminklus. Komitetan 
buvo išrinkti lenkų buvę politiniai ka
liniai. Be to, komiteto garbės nariais 
buvo pakviesti 18 tautų atstovai. Iš lie
tuvių pusės garbės nariu buvo pakvie
stas Prof. Kun. St* Yla.

1946 m. spalio mėn. 27 d. iškilmin
gai buvo pašventintas suprojektuotosios 
koplyčios pamatinis akmuo ir pradėta? 
intensyvus koplyčios ir kitų paminklų 
statybos darbas*

Šiuo metu koplyčia jau yra baigta 
statyti, ir gegužės mėn. 25 d. įvyko iš
kilmingas jos pašventinimas, kuriame 
dalyvavo amerikiečių karinės vadovy
bės, Bavarijos valdžios, UNRRA-os, 
sienio valstybių spaudos atstovai 
keletas tūkstančių žmonių.

Šventinimo ceremonijas atliko ir
■ Mišias celebravo mūsų vyskupas 

Vincentas Padolskis.
Pirmiausiai buvo pašventintas ben- 

dras visų tautybių kankiniams pamink
las Flossenburgo miestelio vidu
ry. Nemažas skaičius kalinių, jau po 
išlaisvinimo, nuo iškankinimo ir iš- 
badėjimo mirė tiesiog gatvėje, todėl jų 
kūnai buvo palaidoti kapinėse ir pasta, 
lytas jiems bendras paminklas.

Koncentracijos stovyklos rajone 
buvo pašventinta koplyčia ir atlaikytos 
pamaldos. Po pamaldų pirmuoju į 
iškilmių dalyvius prabilo Vysk. Pa
dolskis. Jis savo1 mintis pakartojo net 
keturiomis kalbomis: vokiškai, pran
cūziškai, lietuviškai ir angliškai. Po to 
kalbėjo 
niolikos 
vainikus 
plokščių žuvusiems pagerbti.

Iškilmingam posėdyje visų tautybių 
atstovams buvo -įteiktos urnos su žuvu
siųjų pelenais ir kaulų liekanomis. Su 
stiklinėmis urnomis buvo įteikti ir lo
tynų kalba parašyti aktai, kuriuose -pir
muoju pasirašė J- E. Vysk. Padolskis.

UŽ-

ir

Šv.
Dr.

kiti iškilmių dalyviai. Aštuo- 
tautybių delegacijos sudėjo 
ant akmeninių paminklinių

Flossenburgo buv. KZ lageris yra
netoli Čekoslovakijos sienos, kalnuo-, 
toje gražioje vietoje. Ši vietovė pri
klauso Neustadt (Waldnaab) apskri-

vengrų — 672, graikų — 450, danų — 
20, norvegų — 14, ispanų — 14, anglų 
— 9 ir amerikiečių — 2- Viso 73.296 
asmenys.

Slėnyje yra pastatytas norvegų, pran
cūzų, lenkų ir rusų bendras paminklas, 
kurio visuose keturiuose šonuose ati
tinkami užrašai jų kalbomis ir valsty
binės emblemos.

Atskirus paminklus turės tik lietu
viai ir žydai. Žydų paminklas jau pa
statytas, o lietuvių baigiamas statyti- 
Mūsų paminklo projektas toks: viršuje 
bus išgraviruoti simboliniai trys kry
žiai, žemiau valstybės ženklas ir nu
kankintųjų skaičius* Paminkle bus iš" 
kalti šie Maironio žodžiai: „O, vienok 
Lietuva — Juk atbus gi kada . . . Ne
veltui ji tiek iškentėjo . .

Visos tautybės „Mirties slėnyje“ tu
rės atskiras paminklines lentas. Lietu
vių paminklinė lenta stovi prieš pat 
krematoriumo duris. Lentoj yra išgra
viruotas kryžius, vytis, nu- 
kantintų žmonių skaičius ir lietuvių 
bei vokiečių kalbomis toks tekstas’• 
„už gilią Tėvynės meilę ir Lietuvos 
laisvę*.

Žydų padėtis Lietuvoje

,Report

miestas 
kultūros

Pranys Alsėnas

LAICas praneša, kad Amerikos 
žydų kongreso savaitrašty Congress 
Weekly, 1947 m. vasario 28 d. yra 
iš Vilniaus telegrafuotas Theodore 
Szneiberg Hatalgi straipsnis: 
from Overseas: Lithuania“: 
„Per šimtmečius Vilniaus 

buvo svarbiausias žydiškos
ceptras Rytų Europoje. Vilnius buvo 
daugiau kaip stipri žydiškoji bendruo
menė; jos turtingas dvasinis ir politi
nis gyvenimas gyvai veikdavo tūkstan
čius bendruomenių po visą Lietuvą, Len
kiją ir Rusiją. Kadaise vadinamas 
„Europos Jeruzale“, šiandien Vilnius 
apima vargingą 15.0ŪO nacių žvėriškumą 
pergyvenusių žydų bendruomenę. Apie 
70000 Vilniaus žydų išžudė naciai, 
veikliai bendradarbiaujant vietiniams 
Lietuvos nežydame (with the active 
cooperation of native non Jewish 
Lithuanians), šiandien Vilnius yra Lie
tuvos Tarybinės Respublikos sostinė.

Neseniai aš kalbėjau su Pinchas Hal- 
perinių, vienu iš nedaugelio Lietuvos 
žydų jaunimo vadų, išvengusiu visiško 
sunaikinimo. Iš jo aš patyriau daug 
faktų apie dabarties gyvenimą Vilniuje. 
Halperin, 38 m. amžiaus, karą išgyveno 
Lietuvoje po to, kai jis išliko gyvas po

nacių okupacijos. Jis pabėgo į Rusiją 
ir kovojo Raudonosios Armijos „Lie
tuvių Divizijos“ eilėse. Kovodamas 
prieš nacius nuo Maskvos ligi Karaliau
čiaus, jis sugrįžo į savo gimtąjį kraštą 
1944 m. Jis rado visą savo šeimyną su
naikintą. Dabar jis Vilniuje 
veik d ve j is metus. Jo tikslas 
siekti Palestiną.

Aš jį paklausiau, kiek žydų 
Lietuvoje. ~ 
žydų“, — jis atsakė.
15.000 gyvena Vilniuje; 2-500 Kaune 
ir apie 4-500 kituose mažesniuose mie
stuose.“

Iš šio žydo kario aš surinkau šias 
žinias: Vilnius yra vienintelė žydiškoji 
bendruomenė toje Europos dalyje, kuri 
vis dar galima vadinti dvasinio žydiško 
gyvenimo centru. Vilniuje veikianti 
kehilla yra labai veikli. Maldų namą 
lanko tūkstančiai žmonių. Daugiau kaip 
400 vaikų lanko žydiškąją pradžios mo
kyklą, kurioje dėstomoji oficiali kalba 
yra „Idiš“. Žydų rašytojų organizacija 
yra veikli kultūriškai. Jos literatūri
niai susirinkimai ir dramatinės grupės 
vaidinimai sutraukia daugelį šimtų 
žydų. Žinoma, tenka pabrėžti, kad. vis
kas yra daroma Sovietų kontroliuojamo

išgyveno
yra pa-

pasiliko
.Dabar čia yra apie 22.000 

,Iš to skaičiaus,

Flossenburgo KZ stovykloje nukankintiems paminklas, kuriame surašyti visų tautų kankiniai. Lietuvių toje stovyk
loje žuvo 2480 asmenų.

čiui.
Stovykla perdalyta į dvi dalis: kai

rioji — buvusi skirta esesininkams 
g; velti, o dešinioji-kaliniams. Toje 
pusėje yra dar žemesnė vieta, kurioje 
stovi krematoriumas, kartuvės, žmonių 2 d.) proga norisi patiekti kelis jspū- visi jausmai-i Jau buvau Soldave vi- 
šaudymo vietos ir kiti eksekueijos įren
giniai. Ši vieta dabar pavadinta „Mir
ties Slėniu“ ir joje sukoncentruoti visi 
žuvusiųjų paminklai.

Flossenburgo KZ lageris buvo įsteig
tas 1938 metais ir veikė ligi Vokieti
jos kapituliacijos.

Per krematoriumo kaminų Flossen
burge išrūko net 73-296 asmenys.

Aukštesnėje „Mirties Slėnia“ atšlai 
tės vietoje pastatyta žuvusiems pagerbti 
koplytėlė- Ji suręsta iš buv- sargybinių 
bokštelių akmenų, kuriuos patys kali
niai prinešė iš gretimais esančio miš
ko. Koplytėlės vidus dar galutinai 
neįrengtas. Joje yra septyni didoki 
langai, kurie bus papuošti gražiais vi
tražais-

Pirmasis langas prie pat altoriaus 
skirtas lietuviams. Jame, pagal išdirbtą 
architekto A. Tyliaus projektą, bus su
kurtas Aušros Vartų Marijos vitražinis 
paveikslas. Apačioje paveikslo bus 
lotyniškas užrašas: „Atmink žuvusius 
2480 lietuvių“, kiek žemiau bus valsty
binis ženklas ir visai apačioje ■ tarp 
dviejų tulpių užrašas „Lietuva“,

Koplytėlės altorių puoš konkursiniu 
būdu nutapytas paveikslas „Kristus 
Kalėjime“, o iš šonų būsiančios medi
nės, iš atskirų gabalėlių sumontuotos, 
Šventųjų stovylos.

Pačiame slėnyje yra atžymėtos dvi 
vietos, kur buvo masiškai šaudomi ka
liniai. Vienoj jų pastatytas kry
žius ir antroje-paminklinė mūrinė sie
nelė su lenkų, vokiečių bei anglų kal
bomis įrašu: „Čia masiškai buvo šau
domi kaliniai“. Nuo šaudymo 
eina gUokas griovys, kuris veda 
nalizacijos šulinį (septiką). Juo 
davo šaudomų žmonių kraujas- 
vieta taipogi atžymėta kryžiumi.

„Mirties slėnyje“ supiltas didžiulis 
sudegintų pelenų ir kaulų liekanų kapas. 
kuris apmūrytas akmenimis ir atžymė
tas atitinkamu užrašu.

Kieki dešiniau nuo -šios vietos — 
stovi kartuvės. Jos būsiančios apdengtos 
tam tikru stikliniu futliaru ir amžinai 
primins režimo žiaurumus.

Pačiame slėnio kampe stūkso konc- 
lagerio garsenybė — krematoriumas- 
Iškilmių metu, anų laikų imitacijai, 
krematoriumo kaminas taipogi rūko. 
Ant kamino įrengta didžiulė pamin
klinė lenta, kurioje lenkų ir anglų 
kalbomis užrašyta: „1938—1945. Flossen
burgo KZ lageryje nužudyta: rusų — 
26.430 asmenų, lenkų — 17-546, vokie
čių — 5964, prancūzų — 4371, čekoslo- 
vakų — 3784, italų — 3413, žydų — 
3132, lietuvių — 2480, jugoslavų —

vietų 
į ka- 
tekė- 
Toji

KINUOS VYRIAUSYBĖS PROTES
TAS

BBC, VI. 11. Iš Nankingo praneši
ma, kad Kinijos vyriausybė pavedė sa
vo pasiuntiniui Maskvoje įteikti Sov. 
S-gos vyriausybės protestą dėl išorinės 
Mongolijos kariuomenės įsiveržimo į 
vieną Kinijos provinciją. Šiuos dali
nius rėmė lėktuvai su SSSR valstybės 
ženklais.

Kinijos vyriausybė pabrėžia, kad tai 
nėra paprastas pasienio incidentas, nes 
ši kariuomenė įėjo net 300 km. į Ki
nijos teritoriją.

Iš kelionės į mirtį su M. Reisgiu
A. a. Martyno Reisgio mirties pen-įsismagino. Toks elgesys mus taip pri- klas, o po kelių mėnesių jau atėjo 

kerių metų sukaktuvių (1942 m. bal- bloškė, kad apmirė tiek kūnas, tiek gandas, kad Reisgys žuvęs.
Jis mirė iškankintas, išbadėjęs, iš

šoko matęs, bet tokio sistemingo kan- niekintas. Jo iškankintas kūnas buvo 
kinimo dar ne. Žemė pradėjo svyruoti sudegintas krematorijume, ir pelenai 
po kojomis ir, rodos, atsivėrė pragaro pasiųsti žmonai.
vartaI- ši auka, padėta ant didžiojo mūsų

Staiga pastebėjau iš administracijos tautos aukuro, teprimena mums, kbd 
namo išeinančius kelis smogikų kari- Tėvynės labui jokia auka nėra per 
ninkus. Pamaniau, kad tie sudraus brangi, nors tai būtų mūsų gyvybė. Ji 
bešėlstančius smogikus. Bet vos tik mus įpareigoja siekti taikos, žmoniš- 
jie priėjo prie mūsų būrio, patys išsi- kūmo ir tėvynes laisvės.
šaukė po kalinį ir pradėjo jiems kirsti 
į žandus, spardyti, kvosti tokiu pat 
metodu, kaip ir jų draugai.

Man teko stovėti gale, toliausiai nuo 
vartų, dėl to galėjau visą procedūrą 
stebėti- Priėjo smogikas prie Reisgio 
ir paklausė, kas jis, tuoj kirsdamas į 
veidą. Tas išbalęs, stovi kaip ąžuolas. 
Ašaros tik rieda per skruostus ir ne
gali ištarti žodžio, nors smūgis sekė 
smūgį.

Taip visus „iškvotus“, dalis smogikų 
nuėjo, o mes pradėjome „sportuoti“ ir jj8 stojo į priekį ir dirbo Gelbėjimo 
atsidūrėme dezinfekcijos barake. Ten komitete ir Mažosios Lietuvos tapti- 

__ jau mūsų laukė mūsų angelai sargai, nėję taryboje už savo tėvynės išlais- 
Pasisvei- *r tinkamai sulaukė. Kol visus užregi- vinimą ir sujungimą su motina Lie- 

stravo, jie turėjo laiko šėlti ir dau- tuva. Kraštui susijungus su Lietuva, 
žytis iki valiąi, ir tuo „malonumu“ Reisgys lieka šaulių vadovybėje, o kai 
naudojosi kaip reikiant. Tada mus iš- naciai pradėjo griauti lietuviams pa
rengė nuogus, atąmė drabužius ir visą matus, du kartus buvo pašauktas būti 
.urtą. Vienus tvarkė, o kitus plakė, Direktorijos pirmininku ir toje vietoje 
spardė. Pagaliau, kai jiems jau atsi- būdamas darė ką galėjo lietuvių rei- 
bodo ir pavargo, paleido šalto vandens kalus pagerinti ir jų padėtį su- 
srovę į mus. Tai buvo mūsų „krik- stiprinti, 
štas“.

Desinfekcijoje dirbantieji kaliniai 
mus suvarė į kirpyklą, apkirpo ir į 
maudyklę. Po maudyklės suvarė į ka
marą, kur mums primetė po skarmalą- 
senus kalinio drabužius, kurie netiko 
nei vienam, nes buvo arija per dideli, 
ar per maži. Sunku bebuvo atpažinti 
savo draugus. Pagaliau pastebėjau ir 
M. Reisgį, kurį pažinau tik iš balso.

Tada mus nuvarė į naujokų bloką- 
Patekova į vieną barako galą, mums 
pavyko 
aukšte, 
dviejų 
vakaro 
dėdavom drebėti, 
dienas šaltyje stovėti, mudu ir dar 
kaliniai sudarydavome būrelį, 
glausdavom ir apkabinę vienas 
šildydavom pakaitomis, trindavom 
nas kitam kūno dalis, kad nesušaltų. 
Badas, smūgiai, nuolatiniai niekinimai, 
grėsmė ir aiškinimas, kaip būsime su
naikinti.

Taip praėjo kelios savaitės. Sausio 
mėn. pirmoje pusėje bloko seniūnas 
vieną vakarą išsivedė Reisgį j raštinę 
ir po neilgo sugrįžo su žinia, kad Reis
gys paleidžiamas. Jis atėjo pasiimti 
savo daiktų ir buvo be galo laimingas, 
nes buvo girdėjęs, kad žmona daranti 
žygių jį išlaisvinti. Iš džiaugsmo, kad 
vyksta namo, išdalino savo šiltus dra
bužius ir visa, kas jam nebūtina. At
sisveikinome, ir išlydėjau liūdnomis 
akimis savo likimo draugą . . .

džius iš bendros kelionės . į mirtį su 
M. Reisgiu.

Tai buvo 1941 m. lapkričio mėn. pa. 
baigoje. Su kalinių transportu tada 
buvau atvežtas į Karaliaučių ir patal
pintas policijos kalėjiman.

Kalėjime septyni žmonės patekome 
į mažą vienutę palėpėje. Vienutė buvo 
pusantro metro pločio ir apie tris me
trus ilgio. Kertėje buvo mažas staliu
kas ir „sostas“ su kibiru, kaip visose 
vienutėse. Visiems septyniems buvo 
viena sudriskusi antklodė ir trys ma
tracai 80 cm3. Tai visas įrengimas. 
Gulėti reikėjo skersai vienutę, nes 
išilgai 
kojas 
sieną- 
kelių 
tarnauti.

Šeštų dieną buvau 
gas įleido mane į 
sėdėjo trys vyrai. Labai nustebau, pa
matęs jų tarpe M. Reisgį. Jis nema
žiau nustebo mane pamatęs. L--------
kinę pradėjome dalintis įspūdžiais. 
Pasirodė, kad jis atvyko iš Klaipėdos 
policijos arba 
nei vienas nei 
link mus veža.

Popietį mus 
pradėjo formuoti transportą. Tvarkan
tis valdininkas paklausė, katrie du 
vyksta į Oranienburgą, bet nė vienas 
neatsiliepė- Tik vėliau supratome, kad 
tai buvova mudu. Mes stengėmės visą 
laiką būti kartu, nes manėme, jei kas 
baisaus atsitiktų, gal vienas išliks ir 
galės pranešti namiškiams. Prisimenu, 
kaip Reisgys sielojosi dėl savo šeimos 
likimo. Jis vis kartojo-Nors mane ir 
kalins ar nužudys, kad tik paliktų ma
no šeimą ramybėje ir nevarytų iš 
ūkio . . . Tačiau vėliau teko patirti, 
kad jo šeima, kaip ir visi kiti Klaipė
dos krašto lietuviai, buvo ištremti ir 
jų ūkiai nusavinti.

Oranienburgo stotyje mus pasitiko 
smogikai ir, vos išlipus iš traukinio, 
išrikiavo žaibo greitumu, riksmu ir 
smūgiais, naudodamiesi. Kalinių veži
mu atvežė prie stovyklos vartų ir iš
kratė- Vėl rikiuotė, riksmas, smūgiai 
ir spardymas- Vos išlipę iš automo
bilio turėjome nusiimti kepures, nes 
įvedant per vartus nė vienas kalinys 
neturėjo teisės eiti apdengta galva.

Kieme mus pastatė priešais admini
stracijos namą veidu į sieną. Tai buvo 
1941 m. gruodžio 20 dieną. Stovėjome 
ir laukėme nežinia ko. Mums įsakė ne
sijudinti, net nesidairyti. Šlovėj omfe 
kaip nutrenkti. Po kiek laiko 
rodė pirmieji smogikai. (Jie 
nuėję išgerti, kad „priėmimas“ 
smagesnis). Atrodė, kad jie 
svirduliuodami. Priėjęs pirma 
mūsų būrio paklausė vieną, už ką jis 
čia patekęs. Tas atsakė nežinąs, nes 
gestapas jam nieko tikro nepasakęs- 
Tuoj gavo smūgį į veidą ir sugriuvo. 
Kai atsikėlė, • paklausė — Ar jau ži
nai? Kai vėl atsakė neigiamai, vėl 
smūgisį ir pargriuvusį pradėjo spar
dyti. Kalinys aiškinosi, tikrai nežinąs, 
tik špėjąs ir vėl smūgiai, kol smogi
kui atsibodo. Kiti smogikai taip pat

neišsitekome. Tad teko arba 
suriesti, arba pakėlus atremti į 
Per dienas teko sėdėti. Taip po 
dienų kojos jau nėbenorėjo

pašauktas, ir sar- 
kitą vienutę, kur

gestapo kalėjimo, ibert 
antras nežinojova kur-

išvarė į koridorių ir

gauti vieną lovą trečiame 
Ji buvo tokia siaura, kad mu- 

šonai perteko per kraštus. Iš 
sušildavom, bet į rytą jau 

Kai tekdavo

pasi- 
buvo 
būtų 
išėjo 
prie

M. Reisgys yra kilęs iš Birženinkų 
kaimo, iš tikros lietuviškos šeimos. Jo 
tėvas buvo tikras lietuviškumo šulas, 
visoje apylinkėje gerbiamas žmogus- 
Tad ir visa šeima išaugo grynoje lie
tuviškoje dvasioje. Dar prieš pirmą 
pasaulinį karą M- Reisgys ir jo broliai 
buvo lietuviškai tautiškos veiklos šu
lai, aktyviai veikė jaunimo organiza
cijose su dideliu pasisekimu. Kada 
Klaipėdos kraštas buvo nuo Vokietijos 
atskirtas ir kilo jo likimo klausimas,

režimo ribose. Betgi kiekvienas jau
čia, kad tik žydiškas dvasinis ir kul
tūrinis gyvenimas galįs būti stiprus, nes 
politikos srity tiek daug kas yra drau
džiama.

Antisemitizmas
Halperin pridėjo, — „Vilnius yra 

vieninteliu miestas, kur dar galima gat
vėse matyti „žydišką minią“. Tai yra 
vienintelis Lietuvoje mieštas, kuriame 
žydai nesibijo viešai kalbėti žydiškai 
arba vaikščioti gatvėmis sutemus“. Jis 
nurodė, kad Kaune taip pat atsikuria 
žydų bendruomenė ir veikia žydiška 
mokykla. Betgi Kauno žydai nesijau
čia saugūs. Jie jaučia, kad jų perma- 
žai išliko mieste. Tą pat galima pa
sakyti apie žydus mažose vietovėse, 
kaip Panevėžys, Ukmergė ar Alytus, 
kur išlikusios po keliolika žydiškų 
šeimų gyvena nuolatinėje antisemitiškų 
prasiveržimų galimybės baimėje.

Antisemitizmas tebėra stiprus Lietu
voje. Su nedaugeliu išimčių, lietuviai 
gyventojai aktingai gelbėjo Gestapui 
ir SS daliniams žydus žudyti. Ir šian
dien "jie supranta, kad kiekvienas iš
likęs žydas yra gyvas liudytojas jų nu
sikaltimų. Jie dki, kad kiekvienas iš
likęs gyvas žydas gali paprašyti sugrą
žinti turtą, iš jo lietuvių pavogtą. Jie 
bijosi, kad žydai nenurodytų savo šei
mų žudikus ir priverstų juos teismuose 
teisti. Vilniuje, valdžios veiksmų cen
tre, žmogus nejauti stiprios priešžy- 
diškos dvasios. Bet likusiojo krašto 
dalyje žydų neapykanta pasilieka tiek 
pavojinga ir tiek smarki, kaip ir nacių 
okupacijos laikais.

Sovietai ui Palestiną
Aš paklausiau Halperiną: „Kokia 

yra Sovietų organų Lietuvoje pažiūra į 
žydus ir žydišką problemą?“ Jo atsa
kymas buvo toksai: „Yra gerai žinoma 
sovietinė politika, kad žydai yra So
vietų piliečiai ir turi tokias pačias tei
ses, kaip ir kiti Sovietų piliečiai. Ru
sai visuomet pabrėžia, kad nėra jokios 
„žydiškos problemos“ Sovietų Sąjun
goje. Tačiau tenka pabrėžti, kad So
vietų pažiūrose dėl žydiškos problemos 
įvykd kai kurių pasikeitimų. Šie pasi- 
keitijpai, žinoma, toli gražu dar nėra 
oficialūs. Bet jie darosi ryškūs, kai pa
lygini rusų politiką Lietuvoje 1940 ir 
1941. Sionistų vadai buvo be teismo su
imami. Šiandien daugelis sionistų yra
atsakingose vietose ir niekas, atrodo,
nesidomi jų praeitimi. Be to, dažnai 
girdima nuomonė, reiškiama aukščiau
sių sovietinių valdininkų, kad „žydiš-
koji tautinė problema yra, ir kad, gal 
būt, sionistai yra teisūs, kai jie kalba 
apie Palestinos problemų teritorinio 
išsprendimo reikalingumą.“

Halperin pridėjo, kad pagal naująją 
rusiškąją politiką religinių bendruo
menių atžvilgiu, žydiškoji bendruomenė 
irgi naudojasi pilna religine laisve. 
Vilniaus ir Kauno kehilloth-ai sušilau, 
kė gerokai paramos iš valdžios. Vy
riausybė suteikė šioms bendruomenėms 
specialų miltų davinį macoms kepti 
šių metų Velykų proga, ir bendruome
nėms taipgi leista samdytis šochtim- 
Apipjaustymas, kurio Sovietų valdžia 
neleido ( per 28 metus, dabar 
leistas.

yra

Dėl žydų ateities 
aš paklausiau Halperino, ką 
apie galimybės tolimesniam 
gyvenimo išsivystymui 

jis buvo pesimistiškas. Jis pa-

jis 
žy- 

Lietu-

Netekus Klaipėdos krašto Reisgys 
turėjo bėgti iš savo gimtojo krašto, pa
likti ūkį ir šeimą. Rytų okupantui už- kurti kapinyne.' 
plūdus Lietuvą, jis neteko ten įsigyto 
ūkio ir vėl grįžo pas šeimą, iš kur jį 
1941 birželio mėn. gestapas paėmė ir 
pasmerkė mirti.

Kai 
mano 
diško 
voje, 
reiškė, nėra jokios vilties bet kokiam 
išsivystymui ir tai dėl dviejų prie
žasčių. „Pirmoji“, — jis pareiškė, — 
„yra, kad joks žydiškas gyvenimas, kaip 
mes jį suprantame, negalės Ilgainiui 
egzistuoti sovietiniam režime. Žydai 
išlaikys pilnos lygybės teises ir bus Sau
gomi nuo persekiojimų, bet jie pra
nyks kaip atskira tautinė grupė.“ Da
bartiniu metu, jis pridėjo, galima su
tikti žydų jaunuolių kalbančių rusiš
kai ir užmirštančių, jog jie yra žy-', 
dai. „Ir oficialinė politika siekia — 
leisti reikštis visoms galimoms pastan
goms, kad jie užmirštų esą žydai“. 
Antroji priežastis, — Halperin aiš
kina, yra ta, kad Lietuva yra didelis 
žydų kapinynas. Jos žemė yra apšlak
styta žydų krauju. Ir žydai jaučia, kad 
jokio žydiško gyvenimo negalima su-

J. Grigolaltis-

Dėl išvykimo 
į Kanadą

šiomis dienomis pradėta registracija 
asmenų, norinčių vykti į Kanadą. Kol

pra- kas registruojama tik Stuttgarto Area 
per ribose, bet greitu laiku ir visoje ame- 
keli rikiečių zonoje. UžsiraSyti galės visi 
susi- asmenys 20—40 m. miškų ir laukų dar- 
kitą bams. Sąlygos daug 
vie- vykstančiųjų į Belgiją, 

Angliją: 10 mėnesių 
sutartį, o šiam laikui 
galės pakeisti darbą 
kur jis norės. Tarp atvykusio ir Ka
nados piliečio nebus jokio skirtumo* 
Jis bus lygiai traktuojamas, kaip ir kin
ti Kanadoje dirbantieji darbininkai. 
Jei toks asmuo užsidirbs tiek pinigų, 
kad galėtų išlaikyti savo šeimą ar gaus 
kito pasiturinčio Kanadoje gyvenančio 
asmens garantiją, kad jis apsiima 
kio asmens šeimą 
mai bus duodama 
atvykti. Asmens., 
tus ir jau įteikę 
Amerikos Konsulatui, turi 
kad jie būtų persiųsti į Am. Kons.

Antrą dieną bloko seniūnas pranešė) Montrealyje ir iš ten bus daug pato- 
kad Reisgys bene neišvyko į laisvę, bet giau ir greičiau galima išvykti į U.S.A. 
į kitą stovyklą/ nes jo žiniomis į lais- (suprantama, po 10 mėnesių). Bet pa- 
vę paleidžiama tik labai retai. Tas jo brėžiama, kad atvykę asmens ir pabuvę 
spėjimas pasitvirtino, nes po kelių sa- kurį laiką Kanadoje dažnai atsisako 
vaičių buvo gauta žinia, kad Reisgys vykti į U. S. A. Pirmasis transportas 
išvežtas į Mauthauzeno akmens skaldy- numatomas liepos mėnesį.

geresnės kaip 
o, gal, net ir j 
reikės sudaryti 
praėjus, asmuo 
ir jį pasirinkti

te
išlaikyti, tai jo šei- 
pirmenybė į Kanadą 

turintieji Affidavi- 
juos kuriam nors 

paprašyti,

Daugiau kaip 80 procentų Lietuvos 
žydų yra sionistai ir nori vykti į 
Palestiną. Per pirmuosius išlaisvinimo 
mėnesius daug žydų išvyko iš krašto. 
Jeigu dabar kas pagaunamas išvyk
stant iš krašto, jis gali būti nuteisia
mas ligi 10 metu kalėjimo, kadangi 
teisėtai negalima iš krašto išvykti. To
dėl žydai Lietuvoje mėgina priside
rinti prie vyraujančių sąlygų.

LAICo Pastabos ■' „Congress Weekly“ 
informuotojas - komunistas raudonar
mietis, nors ir nusivylęs žydų padėtim 
ir jų ateitimi sovietiniame režime, 
lietuvių tautai turi pagiežos. Jai meta 
kaltinimą dėl Hitlerio pravesto žydų 
žudymo Lietuvoje. Tikrumoj lietuvių 
tauta žydų žudyme nedalyvavo. Jos 
vardu vyskupai ir buvę valstybės vy
rai viešai protestavo prieš žydų žudy
mą ir už tai ne vienas buvo išvežtas į 
nacių koncentracijos lagerius- Kunigai ir 
gyventojai žydus slėpė savo namuose 
nuo Gestapo akių, nežiūrint, kad už 
tai grėsė mirties bausmė.

Lietuviai, patys nacių pavergti ir nai
kinami, negalėjo visų žydų išgelbėti, 
kaip jų negalėjo apginti ir kiti Hit
lerio pavergti kraštai. Juk visa Europa 
virto žydi) kapinynu Hitlerio ir jo bū
delių siautėjimo metais. Jis dešimtis 
milijonų išžudė ir kitų Europos tautų 
žmonių. Tik jis kaltas ir dėl žydų 
masinio išžudymo.

Jau keleri metai, kai NKVD žudo 
lietuvius. Pavergtoji Tėvynė ir Sibiras 
virto masiniais lietuvių kapinynais. 
Juk ne paslaptis, kad nuo pat pirmųjų 
okupacijos dienų NKVD eilėse yra 
nemažai ir žydų. Bet ar kas kaltina 
Lietuvos žydus, kaip tautinę grupę, už 
tai, kad raudonieji lietuvių tautų 
žudo?
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Pirmiausia, kas vadinama vaikų lite, 
ratūra? Ar nėra daugeliu atvejų taip, 
kad kas tinka suaugusiam, tai tinka ir 
vaikui arba priešingai? Paimkim Šven
tojo Rašto Naująjį Testamentą. Dau
gelis Vaikų su dideliu susidomėjimu 
skaito tą knygą. O ar mažiesiems ji 
rašyta? Ir Maironio „Čičinską“, ir 
Meterlinko „Žydrąjį paukštį“ vaikai 
su mielu noru skaito, bet tuodu vei
kalus autoriai tik jau ne vaikams rašė. 
Ir Esopas, ir Lafontenas,. ir Krylovas 
mažiesiems patinka, o tie vyrai bene 
tik daugiau apie suaugusius galvojo 
rašydami, ne apie vaikus. Garsusis An
dersenas beveik tiktai vaikams teskiria
mas, bet iš tikro 
liems, o juo labiau 
Wilde.

Daugelis įsigiję
literatūrą- Pavyzdžiui, jau jeigu pa
saka, tai tik — vaikams. O jeigu no
velė, apysaka ar drama, tai tik suau
gusiems. Yra, žinoma, raštų, kurių

skirtinas ir dide- 
dideliems — Oscar

keistas pažiūras į

Tėvų nameliai
Šitokiu pavadinimu neseniai „Patria“ 

išleido Vytės Nemunėlio vaikų poezi
jos knygą. /

Pagrindinis viso rinkinio motyvas — 
gimtosios žemės šauksmas:

Šaukia mus visus tėvynė,
Beldžia jos varpai širdin.

Bloga ir liūdna čia vargti tremtyje, 
ten miela ir gera:

Gera buvo Birutėlei, 
Ir širdelė jos rami 
Po tėvynės debesėliais, 
Po tėvynės dangumi.

Knyga turi du skyrių. Pirmasis — 
Tėvų nameliai — skirtas paaugliam, 
dėl to ir eilėraščiai sunkesni, sudėtin
gesni, vaizdai netoki nayvūs ir ne toki 
konkretūs. Antrasis skyrius — Saulu
tės kambariukas — prieinamas ir pa
tiems mažiausiems poezijos mėgėjam.

Vytės Nemunėlio eilėraščiai lengvi, 
grakštūs* Tiesa, tematikos siaurumas 
neduoda to įvairumo ir žaismingumo, 
kuriuo pasižymėjo šio autoriaus eilė
raščiai, sukurti vaikams savo gimtojoje 
žemėje. Tačiau šis rinkinys atrodo 
nuoširdesnis už neseniai išleistą to pa
ties autoriaus „Mažąją abėcėlę“. Jei
gu ten buvo juntama kai kurio dirbti
numo prisitaikant prie raidės ar pie
šinio, tai čia poetas drauge 
siais, nusileisdamas iki jų 
jos, jau laisvai dainuoja:

Auga žolės, 
Auga gėlės, 
Tik neauga 
Akmenėlis ir t. t.

Mažieji džiaugiasi tokios
sulaukę. („Patria“ Tiubingene, 1947 — 
400 lietuviškosios knygos sukakties me
tais, tiražas 3000 egz., kaina 4 RM, 36 
psl. Iliustravo J. Firinauskas). —tis—

o

su mažai- 
psichologi-

dovanėlė^

Į Tėviškėlę
be saulutės 
ant uolos, 
nei D aliukui 

Lietuvos.

Nežydi žiedas 
Neauga medis 
Negera Algiui 
Be tėviškėlės 
Ateis pavasaris per kalnus,
Laukus žiedeliais nubarstys, 
Į tėviškėlę skris su paukščiais 
Linksmai dainuodamas pietys. 
Į tėviškėlę kvies mus gervės 
Padange skrisdamos aukštai — 
Melsvom žibutėm ir purienom 
Jau žydi Nemuno krantai.

Vytė Nemunėlis 
Iš ką tik teleistos knygos

„Tėvų nameliai**.

Nejuo-

užakcentavo, kad nebuvo 
tai kas ją privertė staiga 
ekscentriškai, kaip ji bu- 

To nesuprantu ir ligi 
Būdama visuomet tokia

(Tęsinys)
Daiva išsigandusi puolė prie laive

lio. Aš tyčia patraukiau irklais, kad 
nepasiektų jo.

— Povilai! — sušuko, 
kauk!

— O kodėl gi? — pasukau laivelį į 
šoną, visiškai nesidomėdamas Steponu, 
kuris vėl ėmė mane šaukti nuo kranto.

— Povilai — sušuko Daiva jau pyk
dama. — Leisk man apsirengti, — per 
daug skubėjo, nuolat žvilgčiodama į 
krantą. Už tai tyčia jai trukdžiau, ne
leisdamas pasiekti laivelio. Tas ją la
bai supykino.

— Povilai, aš nesu dar tavo žmona, 
kad šitokioj padėty su manimi galė
tum žaisti. Prašau to neužmiršti.

— Taip, tai tiesa, — atsakiau jai 
šaltai. — Prašau dovanoti.. • — ir pa
stūmiau laivelį arčiau jos.

Bet jei ji 
mano žmona, 
pasielgti taip 
vo padariusi, 
šios dienos,
drovi ir atsargi, šituo savo nelauktu 
pasielgimu ežere uždavė man mįslę, ku
rios neįspėjau, 
klysdamas. O 
pažinau, jei iš 
galima pažinti-

Ji greit apsirengė ir nustebusi pažiū
rėjo į mane-

— Kodėl tu neskubi?
— Kur?
— Prie kranto. Lyg nematai, kad 

žmogus laukia tavęs. Juk jis nepereis 
ten per upelį, ištekantį iš ežero.

— Ak, taip! — ištariau pašaipiai. — 
Žinoma, tada reikia skubėti. Aš visai 
buvau užmiršęs, kad tas žmogus lau
kia ne manęs, o tavęs...

Žinau, kad tokiu atsakymu ji labai 
įsižeidė, bet neištarė man nė žodžio.

Vienas sau galvojau, kodėl aš pats 
brendu ir brendu gilyn į tą vandenį, 
kuriame imsiu skęsti? Ar kas išgelbės 
mane, kai būsiu pagaliau reikalingas 
pagalbos?

— Kodėl tu pyksti? 
staiga 
šiai į 
vilai! 
nęs. 
kalta, 
ir, daleiskim pagaliau, laukia manęs. 
Visų pirma jis tavo draugas, ne mano. 
Kam tu ieškai priežasčių ten, kur jų 
negalima rasti. Juk tavo pareiga visų 
pirma juo rūpintis, o ne mano.. •

Aš tik spėliojau, labai 
gal tada aš jos dar ne- 
viso kada nors moterį

Vaikų literatūra
vaikai neįveiks, tai — įvairių aukštųjų 
mokslų veikalai ir tam tikra , dalis dai
liosios literatūros, kuri kartais net ne
leistina vaikams. Prisiminkim mūsų 
Putino „Altorių šešėlyje“, Levo Tolsto
jaus „Prisikėlimą“, Schillerio „Plėši
kus“ ir daugelį kitų.

Tačiau nemažai tų pačių veikalų 
skaitomi ir suaugusių, ir vaikų. Suau
gusius žavi jie dailia savo forma, fa
bula ir idėjomis, o vaikus — dažniau
siai tiktai fabula. Apsižiūrėkim ir pa
tirsim, kad, labai mėgdami pasakas, jų 
prasmės vaikai dažniausiai nesuvokia; 
jie žavisi tiktai pačia fabula ir gyva 
pasakos forma.

Įdomu, kad ir trečiosios, ketvirtosios 
ar net ir aukštesniųjų klasių mokslei
viai dažnai nepajėgia rasti pasakų pras
mės, o juo labiau — paaiškinti. Savo 
laiku skaitydami jie domėjosi tik pa
sakų fabula, aiškintis su kuo nesiaiš- 
kino, paaugę įsivaizdavo, kad t pasakos 
— tik vaikų literatūra, tai ir likos ne
supratę. Pąstebėkim, kad paaugliai 
visada turi norą tuojau būti dideli, dėl 
to vengia visko, kas padėtų juos įtarti 
nesubrendėlius esant.

Dar keisčiau, kad panašių yra ir su
augusių tarpe* Tokia klaidinga pažiūra į 
neva vaikų literatūrų turi ir tam tikros 
neigiamos reikšmės: ji stelbia esminį 
dalyko supratimą. Tūlas paskelbs, kad 
Biliūną? — vaikams, nes, žiūrėkit, jo 
pilnos vaikų knygos (vadovėliai). O 
kokių gražių dalykų netektų didieji, 
Biliūną palikę tiktai vaikams!

Taigi kokios griežtos linijos išvesti 
tarp vaikų ir suaugusių literatūros vi
sai negalima. Bet ir to negalima teigti, 
kad vaikams nebūtų tyčia taikytų raštų. 
Didysis mūsų vyskupas Motiejus Va
lančius savo „Vaikų knygelę“, be abe
jo, taikė vaikams. O kiek vėliau peda
gogas Pranas Mašiotas, matydamas, 
kaip reikia vaikams skaitymų, pasiryžo 
kaip įmanydamas rašyti jiems, ir visą 
savo amžių nepadėjo plunksnos. Ber
nardas Brazdžionis, aukšto pašaukimo 
poetas, yra parašęs labai mėgiamų eilė
raščiu vaikams (Vytės Nemunėlio var
du). L. Dovydėnas, Jurgis Jankus, 
Vyt. Tamulaitis ir dar kiti, grynai už
pelnyto vardo beletristai suaugusių 
tarpe, kokių gražių dalykų yra parašę 
ir vaikams! Taip ir kitų tautų litera
tūrose.

Ką gi vadinsim vaikų literatūra? 
Ogi, trumpai ir labai paprastai tariant, 
tokią literatūrą, kuri tinka vaiko 
širdžiai ir protui. Pradėkim ją nuo 
pačios paprasčiausios mūsų liaudies 
pasakos, kaip „Vištytė ir gaidžiukas“, 
ir nusikelkim ligi pat Biliūno, Vinco 
Krėvės, Oscaro Wildo ir Meterlinko.

Tiktai tokiu platumu vaikų litera
tūrą imdami, susidursim su klausimu, 
kaip ir kur smaigstysim kraštutines 
gaires, tolyn žengdami?

Tauta instinktyviai jaučia, ko rei- 
. kia jos egzistencijai. Kaip atskiras 
individas stengias patenkinti savo troš
kimus, taip ir tauta. Reikalingos prie
monės jaunajai kartai auklėti, jų ir 
ieškomės, o koks laikas, kokia dvasia, 
tokios ir

Senų -------- —-------------- --------
rašytinės literatūros. Bet buvo saky
tinės ir 
kim puikiąsias mūsų pasakas, dainas, 
patarlesl/ Koks neišsemiamas šaltinis 
buities klausimų!

paklausė 
Daiva tiesiai, pažiūrėdama drą- 
akis. — Lyg aš nesuprantu, Po- 
Pyksti ne ant savęs, o ant ma- 1 

Sakyk, šaltai pagalvojęs, ar aš 
kad* tas žmogus ten tikrai stovi

priemonės.
senovėje lietuviai neturėjo

dainuotinės- Tiktai prisimin-

Tai buvo, gal būt, tikra tiesa, bet aš 
ja netikėjau. Aš jau turėjau kitą sa
vo planą, kurį su visomis detalėmis 
ruošiausi įvykdyti, ieškodamas tik tam 
priežasties. Tas dabar priklausė nuo 
Daivos. Kiekviena smulkmena, kuri 
blaiviai galvojant galėjo nieko ne
reikšti, turėjo dabar dideliu svoriu 
griūti ant šitų jautrių sprendimo svars
tyklių.

—• Povilai! . Ei, Poviliuk! — šaukė 
nuo kranto Steponas, eidamas arčiau 
mūsų. — Tu .gal netiki, kad tai aš* 
Bet tai tikrai aš pats. Ir nieko neno
riu, tik pavėžėk į aną pusę. Juk tu 
nebūsi toks paikas, kad nepriimtum 
mane į laivelį, — karčiai šypsojosi, 
žiūrėdamas savo didelėm akim į Dai
vą. — Juk duoti pastogę nelaimingam 
keleiviui kiekvieno krikščionio parei- 
ga’ .brėžė šituos paskutinius žodžius.

— Juk aš taip pat neturiu pastogės, 
— atsakiau jam juokaudamas. — Ly
giai esu toks pat pakeleivis, kaip ir tu. 
Prašyk to Daivos.

— Jos gerumu aš neabejoju, — iš
tarė, lipdamas į laivelį ir sveikindamas 
Daivą. — Tai geruifio ir visų dorybių 
įsikūnijimas. Tai toks retas perlas, 
kuris ir tamsoje gali spindėti. Tu tik 
pasižiūrėk į jos auksinę, papurusią 
galvelę! Kas gali nemylėti tokio mie
lo Dievo sutvėrimo! — šypsojosi, lais
vai imdamas juoktis.

Daiva tylėjo, nuleisdama akis nuo 
jo. Gal būtų jam atsakiusi, bet nedrį
so ir varžėsi manęs, jausdama, 
jautrus staiga pasidariau šiuo 
giu.

Steponas atsisėdo šalia jos, nė 
nepažvelgdamas man į akis, 
buvo išgėręs, nesijautė 
kaip pradžioje galvojau, 
nekalbino Daivos, liūdną 
žvilgsnį įbedęs į tolį- Tik netoli kran
to, atsargiai, kad to nepastebėčiau, pa
ėmė jos ranką ir ilgai, stipriai spaudė 
savo delne. Ji tuo momentu net ne
pažiūrėjo į jį, tik žvilgtelėjo į mane, 
būdama tikra, kad to nepastebėjau. Ji 
galvojo, kad tikrai negalėjau to ma
tyti, žiūrėdamas kažkur į ežerą ir ten 
klaidžiodamas savo akimis. Ir Daiva 
neištraukė savosios rankos iš jo, leis
dama akimirksniui širdyje žybtelti tai 
saldžiai ugniai, 
skruostus nežymiu, švelniu raudonumu.

Tegu ji dega, tariau sau vienas, su
kąsdamas lūpas. Tegu! Ar ji per daug 
karštai nenudegina jot, vietoje mielo

Stabtelėkim ties pasakomis. Vieni 
jas sekė, kiti klausės. O vyko tai šei
mose, būriuose, taigi ne tik mažieji 
girdėjo, bet ir suaugę. Pasakininkas 
turėjo rūpintis, kad jo pasaka visiems 
būtų įdomi. Ir dažniausiai atsidėję 
visi klausės, jjio labiau ilgais rudens 
ir žiemos vakarais. O klausimų tai vis 
mažiesiems daugiau kilo, 
pasakai, dažnai prasidėdavo 
mioji valanda — klausimų 
mų. Ir kartais pati pasaka 
komentaras ilgas. Prie 
žiūrėk, dar nauja pasaka, papildanti ir 
paaiškinanti aną. 
Juk ir patys 
patyrę.

Ir kokias 
išsiryškinom 
Turim jų visokiems gyvenimo reika
lams pritaikytų^ Visose jose, o juo 
labiau mitinėse ir buities pasakose, ra
sim gėrį bekovejantį su blogiu, arba 
teisybę su neteisybe. Teisybė daž
niausiai daug kenčia, bet vis tiek nu- jai ir vykdytojai.

nustojo tikėjus, 
o teisybė tikra 
belaukiama. Ir 
labiau pažymi 
būdo tvirtumą, 
dorybė.

Pasibaigus 
• pati įdo- 

ir atsaky- 
trumpa, o 

komentaro,

Argi neatsimenam? 
dar tokių dalykų esam

mintis, kokius idealus 
iš savo tautos pasakų?

gali ar bent parodo idėjos kelią, su
kelia klausytojų palankumą, palieka 
malonų atminimą. Iškeliamas riteriš
kumas, vargstančių ir skriaudžiamų 
užstojima^ gilud tikėjimas, patriotiz
mas. Įsidėmėtina, kad niekur nėra

ir jos uždaviniai 
skelbiama kitų tautų ir religijų neapy
kantos, bet yra nekalto pajuokimo, ju
moro, satyros.

Mūsų dainos pasižymi ypatingu idėjų 
kilnumu. O patarlės trumpai nusako 
ilgametę tautos išmintį.

Taigi sakytinės mūsų literatūros 
idealas labai mums priimtinas ir da^ 
bar. Tokia kryptimi gali žengti ir 
naujoji literatūra.

Kai kurių idėjų, pavyzdžiui, teisy
bės, žmoniškumo, riteriškumo popu
liarinimas dabar būtų labai nedėkin
gas. Ne tokia dabar dvasia viešpatauja 
pasaulyje./ Tačiau kūrėjas atkaklus. 
O juo didesnis talentas, juo patrauk
lesni jo veikalai, juo daugiau patei
kėjų susilauks. ,Jdėjos, jei didžios, 
nemiršta kaip žmonės“ Dėl to di1- 
džios idėjos ir teskelbtinos labiausiai.

Lietuvių tauta kiek jau pergyvenus 
visokių neteisybių, o jos pasakų hero
jai vis dėlto aiškūs teisybės ieškoto-

Tauta niekada ne-
kad neteisybė laikina, 
ir amžina, nors ir te>- 
juo ilgiau laukia, juo 
savo tikėjimo ir savo 
o tai jau yra didelė

Gali ateiti laikas, kad visi žmonės 
bus apimti vienos didžios idėjos, kuri 
suvienys juos visus, kaip vienos šei
mos narius, ir bus tvirta taika žemėje, 
bet rasės, tautos ar kaip kitaip jos bus < 
vadinamos, liksis, kol žemė bus nors 
panaši į dabartinę.

Mes esam tauta — tą jaučiam ir tuo 
tikim. Ir norim tautos gyvenimu, gy- 

Tamulaitis, Stp. Zobarakas, L. Žitke- venti, kaip kiekvienas gyvas organic 
vičius ir visa eilė kitų yra mūsų saky
tinės literatūros tęsinys, tik naujomis 
formomis, naujomis priemonėmis.

Šiais nelemtais laikais mūsų rašyto
jams tenka dar ypatingą dėmesį at
kreipti į savo tautos vaikų nepaprastą 
likimą svetimų galybių rankose. Ir 
tie, kur namie, ir tie, kur ištrėmime, 
pergyvena nutautimo ir moralinio su
menkimo pavojų. Ne savo dirvoje juk 
kiekvienas augalėlis skursta. Ar netu
rime dėl to susirūpinti?

Mes iš savo 
tikim teisybės 
kad tauta dar 
įvarių tautų 
Dar daugiau: pripažįstam, kad kaip 
įvairios gėlės puošia darželį, ivairūs 
paukščiai gražina miško bylą, taip 
tautos puošia ir gražina visą žmoniją. §iuo metu igėj0 kultūros neperiodi- 
Ir dar: kaip niekada visi žiedai nepa- 
virs vienu žiedu, visi paukščiai vienu 
paukščiu, visi medžiai vienu medžiu, 
taip niekada visų tautų įvairybė nepa
virs viena tauta.

Ligi šiol sukurtoji mūsų rašytinė 
vaikų literatūra yra, be mažyčių išim
čių, idealistinė- Vysk. M. Valančius, 
Pranas Mašiotas, Šatrijos Ragana, 
Vytė Nemunėlis, L. Dovydėnas, Vyt.

tautos dvasios gelmių 
laimėjimu ir jaučiam, 
gyvens- Ir pripažįstam 

buvimą žemėje.

mas. O norėdami -gyventi, ieškomės 
tam būdų ir priemonių- Ir turim jų, 
turim ne mažiau ir ne praste&liių, kaip 
didieji. Štai ir literatūros veikalų jau 
esam susikūrę ne menkesnių už di
džiąsias tautas, nors rašom ir kuriam 
dar labai neseniai- O mūsų vaikų lite
ratūra jau yra viena iš geresniųjų pa
saulyje. Ne šio straipsnio uždavinys 
plačiau ją nagrinėti, bet jos kryptis 
aiški ir tinkama tautai- Ir pasitikėkim 
savo rašytojais: jie sugebėjo iškelti 
ją į dabartines aukštumas, sugebės ir 
dar pakylėti į saulėtų idealų aukšty
bes ir išplėsti į žemiškų grožybių 
platybes. A. Giedrius

Tėvynės šešėly

Lietuvių konferencijos Stockholme dalyviai (iš kairės į dešinę): dr- J. Šliūpas, Savickis, M. Yčas, F. Bortkevičie- 
nė, Aukštuolis (išvežtas Rusijon), I. šeinius-Jurkūnas, kan. J. Tumas, dr. Alekna ir St. Šilingas.

STOKHOLMO KONFERENCIJA
Švedijoje, 
kovotojų i 
konferen- i 
konferen- 1 
iš vokie- i

1917 metais Stockholme, 
įvyko Lietuvos veikėjų bei 
už laisvę ir savarankiškumą 
cija, vadinamoji Stockholm© 
cija- Joje dalyvavo atstovai
čių okupacijoje buvusios Lietuvos ir 
Rusijon ištremtųjų — Pirmojo pasau
linio karo lietuvių tremtinių.

mais, darė konkrečių žygių pas prezirStockholmo konferencijoje buvo nu
statytas perskirtosios į dvi dalis tautos dentą Vilsoną ir ruošėsi taikos dery-
atstovų kontaktas; išsiaiškinta tarptau- boms, kuriose buvo pareikalauta Lie
tinė politinė padėtis ir Lietuvos vieta 
joje; nustatytos suderinto veikimo Stockholm© konferencija
gairės, ir numatyti veikimo žygiai.
Konferencija turėjo ryšį su JAV lie- tos laisvę bei Lietuvos savarankišku-
tuviais, kurie, remdamiesi jos nutari- mą.

fmsimi sifilis
plazdėjimo, kuriuo ji tiki. Tegu, te
gul. .. Tik šio, rūstaus ir naikinančio 
pavydo jubda mintim vadovaudamas, 
traukiau irklus, staiga pajutęs širdyje 
šaltį* O ar tikrai buvo toks stiprus vė
jas ir gruodas, kad galėčiau pajusti tą 
rudeninį nykumą savo širdyje?

Ak, kaip greit tas griovė gražų, švie
sų rūmą, kurį taip rūpestingai stačiau. 
Kas taip staiga uždengė akis, kad pasi
dariau toks aklas ir kurčias? Kodėl 
vietoje to, kad ramstyčiau susvyravusį 
ir griūvantį namelį, jei taip iš tikrųjų 

Net, jei tai būtų ir priešas, — pa- buvo, pats savo rankomis traukiau nuo 
jo likusius ramsčius, kurie Šutų jį stip
riai laikę. Kodėl aš negalėjau pri
leisti tos minties, kad jaunas, talentin-

koks 
atžvil-

karto
Nors ir 

taip laisvai, 
Net daugiau 

savo akių

ku ri uždegė jos

tuvai visiško savarankiškumo. Taigi, 
yra vienas 

žymiųjų etapų kovoje už lietuvių taur

nio žurnalo „Tėvynės šešėlyje“ 4 Nr. 
(pažymėtas 1947 m. 1 numeriu). Tu
rinyje: F. Kiršos eilėraštis Lietuvos 
bažnyčioje, du S. Lauciaus eilėraščiai 
— Iš kortų, Seni dalykai; Br. Kulys 
duoda kacetinių memuarų* Gestapo 
šyduose tęsinį (rašinys gerokai ištęSr 
tas); gražiai sukomponuota J. Kuz- 
mickio novelė Raudotoja atskleidžia 
simpatišką senutės Dzūkijos raudoto
jos Agotos paveikslą; V. Maciūnas, 
tęsdamas straipsnį Adomas Mickeviėius 
Lietuvių Literatūroje, pateikia vertin
gos medžiagos apie senesniuosius A. 
Mickevičiaus kūrinių vertimus į lietu
vių kalbą; prof. J. Puzinas duoda 
mokslinį straipsnį Ledynai ir pirmųjų 
Įmonių pasirodymas Lietuvoje; aktua
lus yra Mažonų str. Maistas, mityba 
ir vitaminai; Kultūros gyvenimo kro
nikoje rašoma apie Hanau „Dainavos“ 
ansamblį ir Kassedio lietuvių baleto 
studiją; recenzuojama B. Rutkūno 
poezijos knyga „Pulsas plaka“.

Tai ketvirtas žurnalo numeris. To
kiu būdu jau išvaręs tam tikrą vagą ir 
parodęs savo veidą. Turinys sudaromas 
iš gana rimtos, nors ir nelabai aktua
lios. Bet aiškiai pasigendame ryšio su 
bėgamuoju gyvenimu. Neduo
dama ne tik pasaulio* svarbesnių 
kultūrinio gyvenimo įvykių, bet net ir 
savi tremties kultūriniai laimėjimai ne 
tik beveik nevertinami, 'bet net kro
nikiniu būdu neužfiksuojami. Tai, be 
abejonės, mažina leidinio vertę. Ga
lime prikišti' ir iliustracijų nebūdin- 
gumą- Neapsižiūrima ir smulkmenose. 
Kuriems galams viršelyje rašoma — 
„mėnesinis kultūros žurnalas“, jei nie
kad jis periodiniu nebuvo ir, atrodo, 
niekad reguliariai kas mėnesį neišeis. 
Tam tikra pažanga žurn. išorėje aiškiai 
juntama. Šio numerio spauda visai 
švari, sutvarkymas pakenčiamas. Tik 
palinkėtume redaktoriui ir leidėjams 
dar labiau pasitempti, priartėti prie 

* gyvenimo, prie aktualesnių dalykų.
■ Kadangi lietuviškų leidinių mes netu-
■ rime perdaug, tai džiaugiamės kiekvio-
> na naujiena, tačiau vis dėlto turime
> pageidauti, kad tie leidiniai ir esamo-
■ se sąlygose būtų kiek galima tobulės^
■ ni- (Gaunamas: (21a) Detmold, Wit

jest r. 14). —lis—

valandėlę palauk! Žiūrėk tik, ką pa
rodysiu, — ir greit, išsiėmęs bloknotą, 
brūkštelėjo keletą kartų pieštuku, kai 
aš stovėjau prieš jį, nesiorientuodamas. 
— Žiūrėk, ar tai gražu! — staiga pa
kišo man po akimis lapą su iškreiptu 
veidu, kuriame pažinau save. Pri
merktos akys ir iškreiptos lūpos, kurias 
jis atvaizdavo dabar vienu brūkšniu, 
rodė skausmą, kuris bėgo per veidą 
vingiuota linija, baigdamasis lūpų kam-

- mis spaudžiau jį giliau, sukruvindamas 
, ne tik pirštus, bet ir širdį. Visuose 
i savo poelgiuose buvau jautrus, bet ne 
. staigus, buvau kantrus, bet ne nervin- 
. gas. Kodėl šį kartą pasielgiau visai 
i priešingai?

Atsisėdau ant žolės po medžiu, svars- 
• tydamas, ką turiu daryti. / Grįžti? Ne, 
, jokiu būdu! Kaip aš galėčiau tą pa

daryti! Nors tai būtų buvęs pats pro
tingiausias sprendimas. - -

vos, bet dėl Stępono. 
giausi taip neprotingai, jei, mano 
nymu, Steponas taip pat elgėsi nepro- ( 
tingai. Kodėl aš staiga pasirinkau tą 
patį kovos metodą, kurį naudojo' Ste
ponas — skubumą. Ir kada jis tuo 
metodu daug ką laimėjo, aš, tuo tar
pu, staiga viską galėjau pralaimėti. Ar 
tik nepradėjau karščiuotis, užmiršda- ' 
mas pačią pagrindinę kovojančio savy
bę, išgelbėjaučią iš visų kritiškiausių 
momentų.

Godžiai rydamas cigaretės dūmus, 
aš jaučiau, kaip sunkus kartumas api
ma mane visą. Koks prakeiktai neiš
manėliškas mano pasielgimas išgelbėjo 
Steponą iš tos duobės, į kurią buvo 
įgriuvęs. Aš pats tyčiomis pabėgau 
nuo jo, kaip tik tuo momentu, kada 
jis šituo mano pasišalinimu, nusitvėrė 
puikią atramą. Žinoma, jis ramiausiai 
dabar sėdi keikdamas mane, teisus ir 
užjaustas, kad turėjo likti vienas. O 
to jis labiausiai troško. Niekas už tai 
nepakaltins jo, net Daiva, nors ir bu
vo privedęs mane prie šitokio pasiel
gimo. Žinoma, kad niekas, nes mes 
visuomet sprendžiame apie žmogų iš 
konkretaus jo veiksmo, o ne iš tų ap
linkybių, kurios jį lemiamai į vieną 
ar į antrą pusę nustumia.

Sunkiai pakilau nuo žemės ir sėdau 
į mašiną. Vietoj to, kad ji ramiai bū
tų apsisukusi atgal, galingai kriokda
ma ėmė nešti mane toliau ir poliau 
nuo Daivos, nuo tų tylių vakarų, nuo 
to pavasario sapno ir viliojančio aka
cijų dvelkimo ten sename dvaro sode, 
kurio žiedai jau pamažu biro, 
to rūstaus šaltumo, dvelkiančio 
no širdies* Vieškelio dulkės, 
debesimis kilo ir lydėjo mane, 
gulė ant viso to, ką palikau užpakaly
je savęs. Kelias vingiavo ir sukosi, 
tai pakildamas, tai vėl nusileisdamas.

— Aš juo dar grįšiu, — šnabždėjau 
ėmė draskyti tą skaudančią žaizdą, kad pats sau, sukandęs lūpas. — Žinoma, 
vos galėjau kentėti- Ką laimėjau, stab kad grįšiu, — bet jis pamažu 
ga imdamas dūkti ir šėlti. Vietoje to, suktis, imdamas staiga siaurėti 

— Na, na... Neimk vėl pykti, — kad atsargiai ir švelniai išimčiau dyg- ti artėjančios nakties tamsoje.
jis bandė juokauti. — Palauk! Mažą lį i| savo krūtinės, aš pats savo rauko- (B. d.)

Tylėdami mes. išlipome iš laivelio. 
Kai Steponas stengėsi jai padėti ir pa
tarnauti, aš elgiausi jau taip, lyg jos 
visai čia nebūtų buvę. ‘

Jau temo, kai įėjome į dvaro kiemą- pūčiuose- Iš po užgriuvusios kaktos 
Jauki veranda, vijoklių žalume pasken- 
dusi, kurioje taip mielai atsikvėpda
vau, ne tik kad netraukė dabar manęs, 
bet, rodos, stumte stūmė nuo savęs- 
Kažkoks gailumas veržėsi į širdį, pa
gieža ir pyktis griaužė ir mygė ją, mai- 
šydamasis su dar karčiau degančia mei
lės ugnimi krūtinėje. Nors mano 
širdį ėmė daužyti juodi, lediniai aud
ros debesys, bet aš aiškiai sykiu jau
čiau, kokia šviesi pavasario saulė ją 
dar šildė ir glostė- Tokio dvasios dvi-

VYT. TAMULAITIS
lypumo aš negalėjau pakęsti be stip
rios, sukrečiančios audros, kuri jau 
grąsinamai niaukėsi. Turėjo trenkti 
perkūnas, kad vėl šviestų viliojanti 
saulė, arba viską sunaikintų šie juodi, 
sunkūs debesys. Aš tikėjau tik saulės 
pergale, už tai ramia širdžia troškau 
audros.

Bet kaip naiviai žaidžiama kartais 
savo likimu, viską palikdami ant sve
timų pečių, kaip 
aš.

Nežinau, kas 
nuo kėdės, 
ranką-

— Sudiev!
— Povilai!

Jos veidas išbalo, 
skausmo. — Povilai... 
maldaudama.

— Aš turiu tam priežasčių, — išta
riau, kai į jos akis ėmė sunktis aša
ros.

— Puiku! — pašoko ir Steponas. — 
Manęs tu, žinoma, nepaliksi, paimsi 
sykiu- Nors ir labai 
das...

— Gali pasilikti, — 
pertraukdamas. — Aš 
kartą, rodos atsisveikinau- Neturėtum

gas dailininkas, kuris staiga pasirodė 
jos akyse toks gyvas ir šviežias, nega
lėjo truputį, pagaliau, ją ir žavėti. 
Juk ji buvo dar tokia jauna! Negalė
jo įuk žengti į gyvenimą užmerktom 
akim, aiba visur ir visame profesoriš
ku apskaičiavimu analizuoti kiekvieną 
savo žvilgsnį ir mostą. Tam juk bu
vau aš, kad slidžiame kelyje galėtų 
nusitverti mano rankos. Bet vietoje ją 
ištiesti, aš traukiausi šalin, net pastum
damas nuo savęs.

Mūsų pavydas ir egoizmas visada su
traukia grubiu šalčiu širdį, kai gyve
nime mes pervertiname save. Nors 
kenčiame ir verkiame, bet užsispyrę 
einame tuo keliu, net nežvilgteldami 
atgal. O kai prieiname aklą sieną, jos 
negalėdami perlipti, staiga pamatome^ 
kad nieko jau neturime, ką taip sun
kiai nešėme. Viskas staiga išbiro, iš
nyko. Ir koks sunkus pasidaro tas ke
lias atgal. Kelias atgal, kurio papras
tai jau nerandame dėl to pačio aklu
mo, pasiduodami tai tamsai spręsti mū
sų likimą. Ir dėl kokių menkų kar- 
tais smulkmenų tą padarome, įsitikinę 
savo neklaidingumu.

Pakako to trumpo rankos paspaudi
mo, kad mano širdyje pradėtų degti tą .to užmiršti, kad nereikėtų kartoti, 
juoda, naikinanti ugnis, kuri viską 
veržia šaltais pelenais.

šiuo atveju pasielgiau

Aš
mane staiga pakėlė 

šaltai ištiesiau Daivai

Aš išvažiuoju.
— mirtinai išsigando ji. 

iškreiptas didelio 
pakartojo

rūstus tavo vei

atsakiau grubiai 
tave šiandien

plaukė, be prošvaisčių tamsa- Iš čia 
ilgi šešėliai tyso ant skruostų ir grės
mingai koncentravosi aplink akis, ku
rios degė galinčiu tuoj pat sprogti žai
bu-

— Ir žinai, Povilai, kaip tai vadina
si? — pakėlė jis akis į mane pamažu, 
stambiom raidėm, pradėjo rašyti 
apačia: pavydas!

Daiva nepatenkinta nusisuko, o 
įdėmiai ir laisvai žiūrėjo į mano 
dą, lyg būtų ieškojęs dar ko nors 
įniršto.

— Puiku! — ištariau nusijuokdamas 
lediniu juoku. — Visai puiku! Bet il
giau tau pozuoti nenoriu. Šį kartą 
užteks! — ir iškėliau ranką smogti 
jam į veidą, kai tuo pačiu momentu 
ją Daiva sugriebė.

— Povilai, — suspaudė ji ją, kelda
ma prie savo širdies. — Kas tau?

Baisi, griaunanti banga įsiveržė 
mano krūtinę. Aš šaltai atstūmiau 
ir nuėjau tiesiai prie mašinos.

Namuose, mano laimei, nėbuvo nei 
tėvo, nei motinos. Labai maloniai pa
sijutau, kad nereikėjo šį momentą jų 
atsisveikinti. Kitaip sakant, niekas 
manęs nesulaikė-

— Palauk! Ar tu iš tiesų tik pesi- 
kraustai iš proto! — šaukė Steponas 
išsigandęs, atbėgdamas paskui mane. 
Bet aš, nuduodamas , nieko negirdįs, 
kaukiančia mašina išnirau iš kiemo, 
vos nepartrenkdamas jo.

Žaidimas prasidėjo. Tik išvažiavęs 
į vieškelį, kur kilo nuo aukštumos ne
didelis pušynėlis, aš sustabdžiau ma
šiną, aiškiai supratęs, kokią nesąmonę 
dabar padariau. Ką tai visa turėjo 
reikšti? Pats nesupratau šito savo pa
sielgimo prasmės.

Skausmas ir tuštumas širdyje, kurį 
aiškiai pajutau savyje, taip stipriai
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Pirmas lietuvių pasirodymas 
Anglijoje, Full Sutton’e

1947. V. 24, Sekminių išvakarėse sto-, Pav., taut, šokių grupelė buvo sudary- 
vyklos komendanto p. Dėdino rūpesčiu 
buvo suruošta kukli programa. Lat
viai pašoko savo tris taut, šokius. Kitą 
visą programą atliko lietuviai: čia bu
vo ir gitarų duetas su liaudies daino
mis, ir vyrų kvintetas, davęs dvi skam
bias dainas, ir trys gyvi tautiniai šo
kiai: „Žiogeliai“, „Šustas“, „Malūnas“, 
ir pagaliau bendromis pastangomis su
dainuotos trys liaudies dainos.

Šioje stovykloje, kur laukia darbo 
apie 1.000 pabaltijiečių ir ukrainiečių, 
tai buvo pirmasis pasirodymas. Buvo 
padėta daug pastangų, nes paskųtinys}) 
transportas, kuriuo atvažiavo ir mote
rų, atvyko tik antradienį, t. y. pasi
ruošti liko tik 4 dienos, o čia daugu
mas nepažįstami, nežinomos jėgos-

Liet. Tremt Opera lankėsi pietuose
ta ii kelių nevienodai šokančių gru
pių, ir buvo repetuojama ištisas die
nas. Daugiausia programą paruošė ir 
atliko čia esantieji Pabaltijo u-to stu
dentai ir Greveno moksleiviai, 
dedant ir kitiems.

Pasirodymas praėjo gražiai ir 
džiai.

Tarp kitko jau yra užmegsti 
tu Yorko YMCA, ruošiama ekskursija 
j šį seną istorinį miestą, kuriame dar 
yra liekanų iš romėnų valdymo metų, 
trys muziejai ir didžiulė katedra su 
turtinga praeitimi.

Šiaip visi laukia paskyrimo darban, 
o tai truks apie 3—5 savaites, ir mo
kosi anglų kalbos teoretiškai ir prak
tiškai. .. Yorko krautuvėse. ak.

prisi-

sklan.

ryšiai

Iš lietuvių skautų gyvenimo
MŪSŲ TRISPALVĖ SUPLEVĖSAVO ANGLIJOJ

Iš Greveno, Liuhecko, Lehrtės ir ki
tų anglų zonos vietovių daug skautič- 
ko jaunimo išvyko Anglijon. Vos tik 
nuvykus, gegužės mėn. 26 dn. teko mū
sų skautams, susihūrusiems po 39 
„Herkaus Moptės“ draugovės vėliava, 
skautininkui R.. Spaliui vadovaujant, 
dalyvauti didžiuliame Vidurinės Angli
jos skautų apygardos sąskrydy. Jame 
dalyvavo per 2000 anglų skautų, vy
riausioji Anglijos Imperijos skautų 
Vadovybė? daug aukštų svečių ir šiaip

Šeimininkavi
mas Lietuvoje
„Tiesa“ (1947. 4. 23) aliarmuoja dėl 

„socialistinės nuosavybės negerbimo 
Lietuvoje. Vilniaus tarpapskritinės ba
zės direktorius Šocas „pasisavino 10 
tonų mielių“. „Klaipėdos valstybinės 
prekybos komercinės užkandinės N 3 
vedėja Durnova C. per 3 mėnesius 
praėjusių metų pabaigoje išeikvojo 
valstybinio turto už 180 tūkstančių 
rublių . . .“ „Vilniaus miesto Maisto 
prekybos „Rūtos“ krautuvės N 3 bu
vusi vedėja Korčevskienė . . • išgrobstė 
prekių daugiau kaip už 100 tūkstančių 
rublių. Į šį nusikalstamą darbą Kor
čevskienė įtraukė dar Maisto prekybos 
buhalterį — revizorių Gerasimovą, ku
ris už 7.000 rublių kyšį darė krautuvės 
reviziją 7 mėnesius, norėdamas nus
lėpti krautuvės vedėjos ir savo nusi
kaltimą“.

Išeikvojimų dažna, nes nėra griež
tos atskaitomybės ir kontrolės. Pavyz
džiui, Lietuvos vartotojų kooperatyvų 
sąjungos sisįtemoje praėjusiais metais 
turėjo būti padaryta revizijų 30-tyje 
apskričių kooperatyvų, o padaryta tik 
septyniose apskrityse. „Rūtos“ krau
tuvėse turėjo būti 1024 revizijos, \O 
tebuvo 288.

Kita priežastis — užvilkinamas nu
sikaltėlių perdavimas atsakomybei. Pa
vyzdžiui, Vilniaus „Rūtos“ krautuvėse 
per 1947 m. sausio ir vasarių mėn. 
buvo padarytos 49 prekių vagystės 
377.400 rublių sumai, o iki 1947 m- 
kovo mėn. 5 d. tardymo organam buvo 
atiduotos tik 5 bylos.

Trečia priežastis — liberali teismų 
politika eikvotojams. Pvz. Zarasų 
liaudies teismas Ragauską išeikvojusį 
už 21 tūkst. rb. nubaudė lygtinai 4 
metams.

žiūrovų. Mūsų skautų dalinys buvo 
vienintelis iš svetimtaučių. Jam teko 
dalyvauti parade su savo vėliava, pro
gramoj su vaizdeliu „Lietuva“ (laisvo
ji Lietuva, okupacijos metu skriau
džiamas lietuvis, tremtiniai). Mūsų 
tautiniai šokiai, dainos, o ypač liūd
nąsias dienas primenąs vaizdelis an
glams padarė gilaus įspūdžio. Po sa
vo kalbos pats Vyriausias Anglijos Im
perijos Skautininkas aplankė lietuvius 
skautus ir kiekvienam paspaudė ranką. 
Per garsiakalbi vienas lordas, mūsų 
programai pasibaigus, pasakė miniai, 
kad pamatę jų skausmą turime jiems 
padėti grįžti į laisvą Lietuvą. Tarp 
daugybės anglų vėliavų mūsoji trispal
vė švelniai pleveno prie mūsų brolių 
palapinės! •.

SKAUČIŲ VADOVIŲ STOVYKLA 
HAMELNE .

Birželio 20—30 dienomis įvyks Ha- 
melne Anglijos įkautininkių organizuo
jama baltų 
— kursai.

GILVELIO

skaučių vadovėms stovykla

NVRTINGENE
Nūrtingeno lietuviai tremtiniai Sek

minių proga sumanė suruošti Pavasa
rio švenčių savaitę, ir iš anksto už
prašė dalyvauti joję Lietuvių Tremtinių 
Operą- Ši, nespėjusi plačiau pavaži
nėti po savo zoną, į rimtą pakvietimą 
atsakė teigiamai.

Birželio 22 d. anksti rytą, vos švin
tant,' LT Operos „vilkstinė“ (sunkve
žimis su priekaba), suorganizuotą ad
ministratoriaus p. J. Kapočiaus, paju
dėjo iš Augustdorfo smiltynų. Ir be
veik nesustojamai per 18 valandų pa
siekė Nūrtingeną užkluptą nepaprastai 
gausaus lietaus. į

Operai apsistoti buvo parūpinti vieš
bučiai. Pirmasis spektalis buvo šešta
dienį, 24 V., deja,- fabriko salėje, su 
menkute scenele, be vietos orkestrui, 
be pakankamų apšvietimo įrengimų. 
Po gastrolių Oldenburge, tai buvo lyg 
ir nelaukta „staigmena“. Bet, ką gi 
galima padaryti tremtiniams „naujojoje 
Vokietijoje“? . . .

O čia į „Sevilijos kirpėjo“ spaktak- 
lius suvažiavo tautiečių iš visų greti
mųjų stovyklų, lyg į garsius Šiluvos at
laidus. Su senais, su mažais.

— Gal, mums daugiau jau niekumet 
neteks, matyt lietuviškos operos, tai 
nors, gal, paskutinį kartą, — kalbėjo 
senyvojo amžiaus žmonės.

— Leiskite mus su vaikais, — prašė
si vaikų tėvai, — gal daugiau jiems ne* 
teks matyti lietuviškos operos, — tai 
nors atmins, kad ir jie matė Her 
tuvišką operą, 
ir didžiavomės 
voje . . .

Ir spektaklių 
buvo apgultas 
tremtinių. Žmonės spektaklių lauke 
ilsėdamiesi po kelionių pievose.

Nūrtingenas gerai padarė gavęs 
Štuttgarto radiofono orkestrą, kuris yra 
visai geras, profesionališkas, kultūrin
gas. Jį dirig. p. A. Kučiūnas Iš anksto 
surepetavo, nuvykęs į Štuttgartą.

Po spektalio, kurin atsilankė vyriau
sių organų asmens, scenoje operą pas
veikino UNRRAos direktorius p. R. 
Maingeot, stovyklos komendantas p. V. 
Ožkinis, komitetas ir kt-

Laisvą dieną tarp spektajdių LTO lan
kėsi Dettingene pas Čiurlioniečius, ku
rie viii, atsilankę pirmame spektaklyje, 
užkvietė LTO į svečius į savo reziden
ciją ir labai gražiai priėmė bei vai
šino.

ir neturi orkestro, todėl opera ėjo su 
dviem fortepijonais-

Publikos abu spektakliai buvo-pilni, 
ir opera buvo prašoma pasilikti dar 
dviem, tačiau sekančios dienos buvo 
sutartos Memmingene ir jau negalima 
buvo

Po
noje
LTB

toliau pasilikti.
antrojo spektaklio p. Gausas sce- 
eveikino Operą visuomenės ir 
vardu. . Jis labai gražiai konsta-

AUGUSTDORFE LANKĖSI
Argentinoj respublikos atstovas gen- 

konsulas p. Arnaldo Barsanti, kuris 
renka žinias apie tremtinius, norinčius 
išvykti į Argentiną. Jis kol kas tiktai 
žinias renka ir jas praneš savo vyriau
sybei. Kol gaus atsakymą, jis dėl iš
važiavimo nieko negalįs pasakyti be to, 
kas jau yra žinoma-

P. A. Barsanti daugelį metų 
Argentinos konsulu Lietuvoje ir 
viams turi daug simpatijų*

ANGLŲ KOMISIJA 
taip gi jau veikia Augustdorfo
kloję ir jau suregistravo norinčius iš
vykti Anglijon estus ir latvius. Po to 
registruos lietuvius.

OPERA AUGUSTDORFE
Šį savaitgalį, birželio 13 ir 14 die

nomis Lietuvių Tremtinių Opera duo
da „Sevilijos Kirpėjo“ spektaklius "Au
gustdorfo stovyklos teatre. Spektak
lių pradžia 20 valandą.
ATVYKSTA ČIURLIONIO ANSAMB

LIS
gale į Augustdorfą at- 
vardo ansamblis, ve- 

Mikulskio ir čia duos

buvo 
lietu-

atovy-

kuria mes grožėjomės 
nepriklausomoje Lietu-

dienomis Nūrtingenas 
kaimyninių stovyklų

Scena iš „Sevilijos Kirpėjo“: „Tyliai, tyliai,mano ponai,susitikti nemalonu“... 
Figaro — V. Baltrušaitis, Rozina — E. Kardelienė, Almaviva — A. Katkus.

Po iškilmingojo spektaklio Nūrtin- 
geno švenčių komitetas padarė vaišes 
grupėmis — UNRRAi, kuri buvusi la
bai gausiai ir gražiai apdovanota (gal 
dėl to ir bilietai buvo brangūs?).

Didelis Nūrtingeno pliusas, kad buvo 
parūpintas geras orkestras ir opera ga
lėjo eiti muzikaliai pilnesnio vaizdo.
Operai

. kuriam 
šventės

scenoje padėjo art- p. Škėma, 
teko meniškosios Pavasario 

dalies tvarkymas.

Kemptene 
turėjo ir gi du spektaklius ge-LTO

gūžės 30 ir 31 dienomis.
Kemptene spektakliai vyko miesto 

teatre, tačiau tas teatras yra nedidelis

, BALTUOS UNIVERSITETE
Š* m. gegužės mėn. 31 d. besimau

dydamas, ištikus širdies smūgiui, mirė 
stud. mišk. Vacys Bričkus. Tai jau tre
čioji mirtis šiais metais Balt. Univ. 
liet, akademinėj šeimoj.

Velionis gražiai buvo palaidotas ne
toliese nuo Universiteto esančiose Eg- 
gerstedto kapinėse- Aa

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Henrikas Nagys. LAPKRIČIO NAK

TYS. Lyrika. Šioje Henriko Nagio — 
1946' metų tremties literatūros laureato- 
poezijos knygoje atspausdinti du pir
mieji jo pilni poezijos rinkiniai. Lei
dinį, kuris atrodo kaip prieškariniais 
laikais išleistieji, iliustravo medžio rai
žiniais grafikas Telesforas Valius. Iš
leido Povilas Abelkis, Freiburge i. Br* 
Kaina 7 RM*

. Alf. Šešplaukis. VOKIEČIŲ KALBOS 
SKAITYMAI. (Chrestomatijai* LTB. 
švietimo vald. knygų leid. komisijos 
pripažinta tinkama aukštesniosioms 
gimnazijų klasėms. Išleido „Atžaly-

KURSAI BALTŲ SKAUTŲ 
VADOVAMS

Šiomis dienomis atvyksta iš Tarptau
tinio Biuro atstovas organizuoti Gilve- 
lio kursus baltų skautų vadovams. Ta 
proga bus sušauktas ir Skautų Baltų 
Tarybos posėdi?, kuriame bus aptartas 
ir dalyvavimas tarptautiniame skautų 
sąskrydy Moissone prie Paryžiaus.

SKAUTŲ ALBUMAS
30-ties metų lietuvių skautų veiki

mo sukakčiai paminėti LS Brolija iš
leis skautiško gvenimo albumą, 36 psl*, 
didelio formato. Tikimasi iki rugpjū
čio mėn. 9 d., iki tarptautinės skautų 
jamboree jį atspausdinti.
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS SU

VAŽIAVIMAS
Š. m. liepos mėn. 6—7 dienomis 

Kassel-Mattenbergo lietuvių stovykloj 
įvyks Vadų ir Vadovių suvažiavimas* 
Jame, be aukštesnių Sąjungos pareigų, 
dalyvauja Tuntininkai ir po 
rinktą atstovą nuo kiekvieno 
nuo mišraus — be tuntininko 
rinkti atstovai*
NAUJI SPAUDOS SKYRIAUS

NIAI
Šiomis dienomis pasirodys kiek su

vėlavęs dėl persikėlimo naujas „Skau
tų Aidas“ ir „Skautybės“ nr. 10 ir 11. 
Spaudos Skyrius vėl gali normaliai va
ryti savo darbą.
SKAUTŲ AKADEMINĖ STOVYKLA

Birželio 15—25 dienomis Baltijos 
Universiteto skautų sambūris „Vytis“ 
organizuoja akademinę stovyklą Hon- 
neburge prie Hamburgo. A. Kr.

vieną 
tunto, 

dar du

LEIDI-

„Sevilijos Kirpėjo“ choras sargybos pareigose: p. p. Grigaliūnas, Kriaučiū
nas, Malinauskas, Mereckas, Strimas ir Vaičaitis; dešinėje seržanto rolėje 

sol. V. Bražėnas.

Amerikos Raud. Kryž. Prezi 
dentas Hanau

Gegužės mėn. 24 d. Hanau tarptau- kitų armijos, UNRRA pareigūnų, Ame- 
tinėje stovykloje lankėsi Amerikos 
Raudonojo 'Kryžiaus Prezidentas Mr> 
Basil O’CONNOR. Jis, grįždamas iš 
Raudonojo Kryžiaus tarptautinės kon
ferencijos, Vokietijoje teaplankė vie
nintelę Hanau DP stovyklą, norėdamas 
susipažinti su DP gyvenimu.

Aukštąjį svečią stovykloje pasitiko 
JAV Armijos Vokietijoje štabo vir
šininkas gen. Itn. Huebner, DP sky
riaus viršininkas pulk. Mickelson, daug

Hanau Het. stovyklos vadovas prof, dr.fcylys sveikina j Hanau, atvykusy JAV 
Raudonojo Kryi. Prezidentą Mr. Basil O’Connor.

rikos spaudos atstovai ir Ęanau tarp
tautinės stovyklos tautybių vadovai, 
išsirikiavę skautai ir pilna 1 ie tuvių 
salė mokinių bei visuomenės*

Aukštasis svečias savo kalboje padė
kojo už gražų jo sutikimą, perdavė 
Amerikos besimokančių vaikučių svei
kinimus ' DP vaikams ir apgailestavo, 
kad DP vaikučiai turi, kęsdami neda- 
tcklių, mokytis sunkiose sąlygose. . Jis 
pažymėjo, kad Amerikos vaikai tai 
puikiai supranta ir šia proga atsiuntė 
DP mokiniams dovanų siuntinėlius, ku
rie buvo įteikti vaikams iki šeštos kla. 
sės. Ta pačia proga palinkėjo sulaukti 
gražesnių laikų ir pažadėjo varge 
esantiems žmonėms visada padėti.

Lietuvių stovyklos vadovas prof. dr. 
Gylys visų tautybių vardu padėkojo 
aukštajam svečiui už atsilankymą, Ame
rikai už teiktą DP pagalbą ir trumpai, 
bet vaizdžiai ir visišku atvirumu, aky- 
vaizdoje aukštų pareigūnų, apibudino 
tas sąlygas, kurios privertė baltus ap
leisti savo kraštus, kas dabar valdo ir 
kas dedasi Baltijos valstybėse ir pa
reiškė viltį, kad Amerikos demokra
tija 
bus 
dos 
vėl

įsiviešpataus visame pasaulyje ir 
atitaisytos iki §iol daromos skriau- 
mažoms tautoms, o tai leis ir DP 
sugrįžti į savus laisvus kraštus.

J. Janulaitis

tavo, kad Operos pavyzdys yra aki
vaizdus pavyzdys, kaip maža profesio
nalų grupė gali padaryti labai reikš
mingą ir efektingą darbą, kuris yra 
labai svarbus kovoje už laisvę. Kemp- 
teno lietuviai labai gražiai Operą pri
ėmė, puikiai maitino ir parodė didelį 
nuoširdumą, kuriuo Operos dalyviai 
buvo sujaudinti. Atsiliepdama į dr. 
Kaškelio, kuris parodė ypatingą rūpe
stingumą, kalbą, pasakytą puikiose 
Operos dalyviams. suruoštose vaišėse, 
Opera p. Ip. Nauragio asmenyje gra
žiai padėkojo už tą nepaprastą nuo
širdumą, kuris Operai yra didžiausis 
atpildas už visus rūpesčius ir vargus.

Operos išlydėti susirinko didelis 
kempteniečių būrys, p. Daugėla nufoto
grafavo, ir LTO atsisveikinimas ypač 
buvo jausmingas.

Memmingene
taip pat buvo sutarti du spektakkliai, 

, kurie ir įvyko bfiželio 2 ir 3 dienomis.
Spektakliai vyko taip pat miesto teatre, 
tačiau tas teatras dar mažesnis, negu 
Kemptene. Dėl tų spektaklių, kadangi 
jie buvo sutarti anksčiau, Opera neteko 
dviejų spektaklių Augsburge, kuris te
galėjo ir tiktai tomis dienomis priimti 
puikiame savo teatre ir su orkestru.

Dejai, ir tas teatras antrą dieną ne
buvo pilnas. Kokia priežastis, sunku 
pasakyti, nes publika skundėsi negau
nanti bilietų, rengėjai kalbinami dėl 
vienos dienos perleidimo Augsburgui, 
teigė, kad visi bilietai išparduoti, o 
paskui pasirodė-? kad teatras nebuvo 
užpildytas ir ligi pusės- •

Memmingeno visuomenė artistus pri
vačiai priėmė ir, kiek galėdami, jais 
rūpinosi. Po antrojo spektaklio buvo 
bendros vaišės, kuriose gražiai Operą 
pasveikino pirm. p. Kundrotas. Gaila, 
kad ne visi LTO dalyviai, dėl pavė
luoto pranešimo, galėjo 
atsilankyti.

Hanau
Kadangi Opera gavo 

Augustdorfą atvyko net 
— Argentinos ir Anglijos, kurios re
gistruoja tremtinius išvykti iš Vokie
tijos, tai Opera turėjo grįžti namo. 
Tačiau iš Memmingeno tolimas kelias, 
ir teko pakeliui apsistoti. Kur gi ki
tur, jeigu ne Hanau, kuri tapo lietuvių 
tremtinių Meka ir Medina.

Bet Hanau juk vien lietuvių turi 
apie keturis tūkstančius. , Čia vien 
jiems reikia 4—5-kių spektaklių. Ir 

1 „Atžalynas“ buvo susirūpinęs Operos 
L spektakliais. Bet per trumpą laiką 
1 sunku kas buvo padaryti, ypač su orke

stru, kuris reikia sutarti Frankfurte. Be 
to, Operai reikėjo skubėti registruotis. 
Todėl Hanau palikta ateičiai, jeigu bus 

! sąlygos.
Hanoviečiai maloniai Operos daly

vius pernakvino ir vaišino, ir prašė 
’ atvykti pas juos vėliau.

Baigiant tuos trumpus įspūdžius, rei
kia pasakyti, 
dalyviai buvo 
sveikinimuose 
rodo pavyzdį, 
jos sutartinas 
ninga kryptimi, gali daug nuveikti. 
Tas vieningas, kad ir nedidelės grupe
lės darbas, sukelia tokį didžiulį są
jūdį, kad imponuoja svetimiesiems ir 
mums, lietuviams, gaivina viltis, kelia 
energiją ir žaidina pasiryžimus.

Birželio mėn. 
vyks Čiurlionio 
damas mtiz* p. 
du spektaklius.

DEVINTINIŲ. PROCESIJA AUGUST- 
DORĖE

Dievo Kūno šventėje buvo surengta 
įspūdinga procesija. Plačiame stovyk
los rajone du altorius paruošė ir iš
puošė lenkai — gausiausi stovyklos 
gyventojai — ir po vieną lietuviai ir 
latviai. Ilgomis stovyklos gatvėmis 
nusitiesė tūkstantinė įvairiatautė tikin
čiųjų eisena su savomis tautinėmis vė
liavomis. Taip pat pakaitomis trijų 
tautų kunigai nešė monstranciją, trijų 
tautų mergaitės barstė gėles, o žmonės 
giedojo sava kalba religines giesmes- 
Lotyniškas giesmes giedojo lietuviai. 
Religinė šiluma sujungė į vieną šeimą 
bendro likimo kelių tautų žmones. Su
tartinėmis maldomis buvo šaukiamasi 
Aukščiausiojo pagalbos.

apie 
kad 
nuo

į tas vaišes

žinią, kad į 
dvi komisijos

kad beveik visur Operos 
apdovanojami gėlėmis, o 
vyravo mintis,kad Opera 
kaip kiekvienos profesi
ja rb a s, nukreiptas vie-

nas“, Weilheim-Teck* 1947 Kaina 
8 RM.

„MŪSŲ ŠACHMATAI“ NR. 4
Jau išėjo iš spaudos „Mūsų Šachma- 

tai“ Nr. 4. Užsisakyti galima pas žurna
lo redaktorių-leidėją K* Škėmą, (21a) 
Blombeg, Hagenstr. 59 arba Baltų C. 
Taryboje Spaudos skyriuje (21a) Det
mold, Wittjestr. 14.

Dal.

Paskutinė iš
vyksta čiu į Ang

liją stovykla
Seedorfo stovykla dabar pagarsėjo 

kaip paskutinė; iš kurios išvažiuojama 
į D. Britaniją. Stovykla nepanaši į 
daugelį britų zonos stovyklų. Didžio
jo Reicho laikais čia yra buvusi darbo 
tarnybos vyrų stovykla, šiandien joje 
atsisveikinama išvykstant į Angliją.

Iš stovyklos nuo balandžio mėn. 21 
d į Angliją jau išvyko daug tūkstanr 
čių žmonių. Išvykusių skaičius taip 
atrodo: a) lietuvių — 20%, b) latvių— 
34%, c) estų — 9%, d) ukrainiečių — 
29% ir e) be pilietybės — 8%.

Birželio mėn. numatyta išvežti 
15 transportų. Yra įvesta naujovė, 
moterys bus pervežamos atskirai
vyrų ir atskirais laivais.. Jos taip pat 
bus apgyvendintos atskirose stovyklose. .

Reikia pabrėžti, kad žmogus, atsisky
ręs nuo savo nuolatinės gyvenamosios 
stovyklos, ligi įsėda į laivą, pereina
mose stovyklose išbūna apie 3 sav. lai
ko. Maistas šiose stovyklose yra ne
paprastai blogas, tad kiekvienam pa
tartina iš anksto šiam laikotarpiui pasi
rūpinti kondensuoto maisto, ypač rie
balų.

Seedorfo stovykloje vykdomas pasku
tinis sveikatos patikrinimas. Nuodug
niai tiriamas kas dešimtas. Jie paren
kami pagal sąrašą be kieno nors įtakos. 
Sergantieji venerinėmis ar kitomis už
krečiamomis ligomis ir trachoma nega
li pakliūti į laivą. Nėščios moterys 
grąžinamos į senąsias stovyklas. Todėl 
kiekvienam yra patartina priel išva
žiuojant iš stovyklos būti visiškai tik
ram, kad jis neserga tokia Uga, del ku
rios jis negalės išvykti į Angliją.

Stovyklos vyr. gydytojas pabrėžė, kad 
anksčiau tokių dėl sveikatos išskrynin- 
guotų asmenų % buvo 1,5. Dabar, 
pereinamose stovyklose kruopščiau 
sveikatą tikrinant, šis nuošimtis nu
krito ligi 0,5.

Stovyklos administracija prašė įspėti 
visus atvykstančiuosius, kad adminis* 
tracijos nurodymus vykdytų be jokių 
prieštaravimų ar pasiaiškinimų. Kiek
vienas turi suprasti, kad stovykloje, ku
rioje gyvena apie 3.000 žmonių, turi 
būti griežta drausmė ir netrukdomas 
laikas nereikalingiems aiškinimams. 
Buvo atsitikimų, kad tokie „filosofai“ 
buvo grąžinti į savo senąsias stovyklas.

X. Y.
Simas Sužiedėlis. ŠVENTAS KAZI

MIERAS. Leidinys Šv. Sosto delegatū- 
ros lietuviams Nr. 2. Imprimatur Can. 
F. Kapočius. Viršelis dail. P* Osomls- 
kio. Kaina 2 RM.

Paulius Leonas-Leonavičius. LOTY- 
NIŠKAJ/.LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. 
Lietuvių gamnazijos Oldenburge leidi
nys. Kaina 15 RM.

Mielus Kolegas

Operos solistę Alą Kalvditytą ir op. koncertm. Stasį Kalvaiti 

dėl Motinos mirties nuoširdžiai užjaučiame

Lietuvių Tremtinių Opera

Tragiškai mirusio stud. mišk.

Briėkaus Vadio 
artimiesiems, skausmo valandoje užjaučia

Balt- Univ. Žemės Ūkio Fakult. lietuviai studentai

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad š. m. birželio mėn. 16 d. 9 vai. 
Augustdorfo stovyklos bažnyčioje bus 
laikomos pamaldos už a. a. dipl. inž. 
pulk. Antano Krikščiūno ir dipl. teis. 
Juozo Krikščiūno “vėles.

Krikščiūnai ir Grigaliūnai 
PRANEŠIMAS GYDYTOJAMS 

Tarpvyriausybinis Pabėgėlių Komite
tas (IGCR) praneša, kad Venecuela 
yra pasiruošusi pagal Venecuelos imi
gracijos schemą įsileisti tam tikrą skai
čių parinktų, turinčių geras kvalifika
cijas, gydytojų.

Gydytojai, norintieji šia schema pa- 
sianudoai, prašomi rašyti, nurodant 
visas išsimokslinimo, patyrimo ir turė
tų darbo vietų smulkmenas:

Dr- A. Guzman, Director, Salų- 
bridad Publica, Ministerio de 
Sanidad Caracas.

Tokio prašymo nuorašai turi būti 
pasiųsti Venecuelos ministeriui Romo
je ir gydytojų parinkimo skyriaus na
riui '

t>r. Monsanto, Largo Lombardi 
No. 21 Rome ir 
Intergovernmental Committee on 
Refugees Zone Headquarters 
66 H- Q. C.C.G., Lemgo B-A O.R. 

PRANEŠIMAS AKADEMINĖS SKAU
TŲ VEIKLOS REIKALU ‘ 

Pirmoji akademinė skautų stovykla, 
susitarus su YMCA/YWCA vadovybe, 
įvyks birželio mėn. 15—25 d. Horne- 
burge prie Hamburgo.

Kviečiami visų universitetų akademi
nių skautų vienetų nariai ir korp! 
„Vyčio“ korp'orantai bei filisteriai- 

Vienetai vyksta pilnoje stovyklavimo

aprangoje. Turimos palapinės pasiima, 
mos. Maistas bus parūpintas vietoje, 
bet sausu daviniu pasirūpinti patarti
na. Atsargos dėliai pasiimti išsiregis- 
travimo iš maisto dokumentus.

Stovyklautojai renkasi Homeburge 
birželio mėn. 14 d. YMCA/YWCA cen
tre.

Hamburgo kryptimi važiuojantieji 
išlipa Harburge ir važiuoja toliau Sta- 
dės kryptimi.

L. S. S. Brolijos Akademinis 
Skėrius

Gerb. Tautiečiai,
Pranešame, kad š. mėn. iš 13-tos į 

14-tą dieną iš Uchtės Lietuvių Tremt. 
Stovyklos „Vytie“ ramovės pavogta ka
binetinė rašomoji mašinėlė, lietuvišku 
šriftu, „Urania“ firmos, Nr. 237073. 
Užpakalinėje mašinėlės pusėje su aš
triu įrankiu įbrėžtas užrašas „St. K.*.
(pavardė) nuosavybė“.

Nustojus šios mašinėlės labai nuken. 
čia vietos stovyklos mokyklų ir spau
dos reikalai.

Jei kas nors pas Tamstas stovyklose, 
siūlytų šią mašinėlę parduoti, ar jau 
kas nors ją jau įsigijo, maloniai pra
šome nedelsiant apie tai mums pra
nešti šiuo adresu:

Litauieches Lager „Vytis“,
(23) UCHTE, Krs. Nienburg (Weser).

Stovyklos Komendantas
NAUJI LEIDINIAI

Spaudos skyriuje (21a) Detmold, 
Wittjestr. 14 galima gauti: „Saulutė“ 
1947 m. gegužės mėn. Nr. 5 ir žurna
las „Tėvynės šešėlyje“ 1947 m. Nr. 2 
ir 1946 m. Nr. Nr. 1 ir 3. Saulutės 
kaina Rm. 2 ir T. šešėlyje Rm. 3,90.

PRAŠOMA ATSILIEPTI
Prašau atsiliepti p. p. Utenos gimna. 

zijos mokytojus ir mokinius, kurie pri
simena tos gimnazijos 1943/4 mokslo

metų VII-os klasės mokinius.
2. Mažeikių gimn., kurie prisimena 

1939, metų tos gimnazijos abiturientus- 
Švietimo įgaliotinis

PAIEŠKOJIMAI
73. Snapelis V., gyv. (13a) Eichstatt,

Hochschule A 19, ieško Rugelio Vik, 
toro, gim. 1918 m. ir Gustainio Jono 
su šeima. ,

74. Bliznikas Jonas, gyv. (24) Geest- 
hachlsSpakenberg I, ieško Ievos Kily- 
tės iš Palonų.

75- Ieškomas Dubauskas Juozas su 
žmona ir vaikais, gim. Švenčionyse, 
gyv. Lietuvoje, Naumiestyje, paskuti
niuoju laiku buvęs DP Camp Hambur
ge. Pranešti: (21a) Blomberg/Lijipe, 
Neutorstr., 16-5, A. Jankauskienei.

76. Laukaitis Viktoras, gyv. (13a) 
Scheinfeld, Litauisches Lager, ieško tė
vų Antano ir Agotos Laukaičių, gyv. 
Vilkaviškio m-

SAULUTĖS 5 NR. 
gaunamas Detmolde, Wittjestr. 14.

IIIHLAMA^ WEE M Y NFWS

Lietuvių savaitraštis Anglų senoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 

Lietuvių Skyrius
Redaguoja Redakcinė Kolegija

Vyr. Redakt. Jonas Kardelis
Adresas: (21a) Detmold, Wittjestr. 14
News-paper authorised by . P-RJ.S-C.

CGG (BE)
Spaudžia Borek & Geiser, Detmold
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