
naramsSVEIKINAME BENDRO LIKIMO BROLIUS ESTUS, ŠVENČIANČIUS 31-ĄSIAS NEPRIKLAUSOMYBES PA- SKELBIMO SUKAKTUVES. LINKIME IŠTVERMES IR NEPALAUŽIAMO RYŽTINGUMO KOVOJE IKI VISIŠKO LAIMĖJIMO!
Centrinės Estijos vaizdas prie Viljandi. Dailininko Ed. Wiiralt grafikos kūrinys

stiprina Langei Amerikos duoti 
pažadai, kad taikos metu Nor
vegijoje didžiosios valstybės ne- 
ruošią atramos punktų.

Po Langės vizito Amerikoje ir 
Londone

| D. Britanijos sostinę buvo 
atvykę Turkijos ir Graikijos 

užs. reik, ministrai.
Diplomatiniai korespondentai 
tvirtina, kad šių dviejų Vidur
žemio rytų valstybių atstovų ke
lionės į Londoną turėjusios 
tikslą išsiaiškinti su Bevinu jo 
pažiūras dėl projektuojamo Vi
duržemio bloko. Turkija siūlo, 
kad

i Viduržemio valstybių sąjun
gų be jos Ir Graikijos dar 
turėtų įeiti Sirija, Libanonas, 
Izraelis, Tranajordanija, 
Egiptas ir kitos Arabijos pu

siasalio valstybės.
Turkija ir Graikija pageidau
jančios, kad naujasis valstybių 
susigrupavimas būtų prijungtas 
prie Atlanto Pakto valstybių, 
nes D. Britanija, įeidama į, At
lanta Paktą ir turėdama nepuo
limo. sutartis beveik su visomis 
minėtomis valstybėmis, galėtų

pos krikščionis. Po mišių jis pa
sakė pamokslą, kuri* buvo 
transliuojamas per visa* didžią
sias radijo stotis.

Savo žodyje 
jis vielai pasmerkė kard. 
Mindszenty nuteisimą, paly
gindama* jį su krikščionių 

kankiniais Nerono laikais. 
Dabartiniai krikščionybės perse
kiotojai yra anos mokyklos mo
kiniai, kurie savo žiaurumais 
prašolyr Neroną ir kitus krikščio
nybės persekiotojus. ,4ie savo
aukas ne tik fiziškai sunaikina, 
bet priverčia juos sėti neapy
kantą prieš savo tėvynę. Bet 
totalitarinėms valstybėm* nepa
vyks nuslopinti Bažnyčios bal
so“, — pareiškė Popiežių* 300.000 
žmonių miniai.

Didžiuliai ma-. 
nevrai Atlante
— BBC, IL 21. Vakarų Atlan

te netrukus prasideda didžiuliai 
JAV, D. Britanijos ir Kanados

Vieningai kovo
dami laimėsime
BRANGUS BROLIAI IR SESERS 

LIETUVIAI!

Toli atskirti nuo savo artimų
jų, nuo savo gimtųjų laukų ir 
sodžių, mes vėl Švenčiame mūsų 
didžiąją sukaktį — Vasario Še
šioliktąją, kadaise linksmą ir 
iškilmingą, dabar gilaus liūdesio 
ženkle.

Mūsų liūdesys ir susirūpinimas 
yra pagrįsti ir suprantami. Žiau
ri bolševikų okupacija Lietuvoje 
tebesitęsia. Šios dienos šventę 
tūkstančiai lietuvių sutinka ka
lėjimuose ir sužvėrėjusių tardy
tojų kamerose, Sibiro taigose ir 
tolimose koncentracijos stovyklo
se. Iš Lietuvos mus pasiekia ži
nios apie nesibaigiančius lietuvių 
persekiojimus, apie beatodairiš
kas.. okupantų pastangas likvi
duoti savistoviu* Lietuvos ūki
ninkus, apie naujas ir naujas de- 

lapijas į tolimąsias Sibiro sri
tis, siekiant Lietuvą palikti be 
lietuvių. Visa tatai mus verčia 
su didžiausiu susirūpinimu sekti 
įvykius ir stengtis, kad išlaisvi
nimas neateitų per vėlai. Vis 
dėlto tarptautiniai politiniai (vy
kiai rodo, kad demokratinis pa
saulis jau gerai supranta, kas 
slepiasi už geležinės uždangos ir 
koki pavojai gresia žmogui iš 
bolševikinės Uranijos. Mūsų ti
kėjimą šviesesniu rytojumi, mū
sų valstybės suvereninių teisių 
atstatymu ir mūsų tėvynė* iš
laisvinimu stiprina ne tik nauja 
politinė padėtis prieš Sovietų 
Sąjungą, bet ir gilus istorinis 
patyrimas, jog net ir kruviniau- 
slejl despotai ir jų smurtu su
kurtos Imperijos neišlaiko pan
čiuose žmonijos, besiveržiančios į 
laisvę, kultūrą ir toleranciją. 
Nėr* abejonės, kad ir raudonieji 
tlranal gaus lygiai tą patį atly
ginimą, kok| gavo Vokietijos ir 
Japonijos avantiūristai.

Šia iškilminga proga aš kviečiu 
visus lietuvius broliškai ir drą
siai nešt mūsų Nepriklausomy
bės vėliavą. Nors mes, išeiviai, 
kiekvienas turime savo rūpesčių, 
ibet mūsų rūpesčiai nublunka, 
prisiminus mūsų brolių kančias 
tėvynėje. Mes esame laisvi žmo
nės, nepasiekiami raudonojo des
poto, ir todėl mūsų pareiga su
bendrintomis jėgomis dėtis kovon 
Už mūsų Lietuvos laisvę.

Šioje kovoje mes esame ne
vieni. Mūsų kenčiančios tėvy
nės balsas vis labiau ir labiau 
išgirstamas Vakarų Demokrati
jose. Todėl mums šiandien 
svarbiau, negu bet kada anks
čiau, turėti vieningą vadovybę, 
kurios pareiga būtų mus jungti, 
vienyti ir mums vadovauti ko
voj prieš bolševizmą ir palaikyti 
ryšį su mums draugiškomis 
valstybėmis. Toki* vadovybė 

> reikalinga ne tik mūsų visų pri
tarimo, bet ir realios paramos. 
Mūsų svarbiausias uždavinys 
bent laikinai primiršti visus 
nuomonių skirtumus, asmenines 
ir partines ambicijas, kurios mus 
skaldo tada, kai mes taip reika
lingi vienybės. Šito reikalauja 
ir kovos logika, Ir blaivus pro
tu, ir demokratinė dvasia.

Su dideliu apgailestavimu ir 
susirūpinimu skaičiau spaudoje 
buvusių Lietuvos piliečių žydų 
pakaltinimus lietuvių tautai. Aš 
labai gerai žinau, jog tie pakalti- 
nlmai nepagrįsti, o, gal būt, net 

-piktos valios padiktuoti. Visą 
.vokiečių okupacijos laikotarpį 
lietuvių pogrindis ir tauta su pa
sipiktinimu smerkė žydų žudynes 
ir stengėsi kuo galima padėti 
žydams. Žinoma, lietuvių tau
toje, kaip ir visur kitur, pasitai
kė juodos sąžinės žmonių, tačiau 
dėl tų žmonių negalima kaltinti 
visos tautos, net ir po pirmosios 
bolševiką okupacijos patirtų

skriaudų iš žydų pusės mokėju
sios būti atlaidžia. Šios žydų 
pastangos sąmoningai ar nesą
moningai stengiasi lietuvių tautą 
diskredituoti pasaulio akyse, o 
tuo pačiu jos talkina to paties* 
siekiantiems mūsų krašto oku
pantams. Mes turime būti labai 
budrūs ir laiku demaskuoti šiuos 
ketinimus.

Mano broliai ir sesers lietu
viai, tebūna tai mano nuoširdus 
patarimas: gerbkime vieni kitų 
įsitikinimus, mokėkime suprasti 
ir vertinti vieni kitus, nesigailė
dami pastangų, dėkimės bendron 
kovon dėl mūsų tėvynės laisvės, 
mūsų visų svarbiausiojo tikslo.

Buv. Lietuvos Respublikos 
Prezidentas

DR. KAZYS GRINIUS, 
Čikaga, JAV,

1949. II. 16.

MONTGOMERY* ŠVEICARIJOJE
Beromiunster, II. 21. Vasario 
21 d. J Ciurichą atvyko Vakarų 
Unijos štabo v-kas feldm. Mont
gomery. Jį sutiko Šveicarijos 
respublikos valdžios atstovai. 
Montgomery priėmime pareiškė, 
kad nenorintieji dirbti ir būti 
drausmingais negali laukti tai
kos.

— BBC, II. 22. Sovietų vy
riausybė įteikė Prancūzijos vy
riausybei notą, reikalaudama iš
duoti tris Kravčenko liudinin
kus, kurie davė savo parodymus 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie kal
tinami kaip „karo nusikaltėliai“.

NORVEGIJA RIŠA SAVO LIKIMĄ SU VAKARAIS
NORVEGIJOS VYRIAUSYBĖ PRIĖMĖ LANGE’S PASIŪLYMĄ. D ANŲ A TAIP PAT PRISIDĖ- 
SIANTI PRIE ATLANTO PAKTO VALSTYBIŲ SĄJUNGOS. ŠVEDIJA VIS TIEK NORINTI 
LIKTI NEUTRALI. LONDONE IŠPLEČIAMA ATLANTO PAKTO SĄVOKA. POPIEŽIUS PIJUS 

XII PASMERKĖ BAŽNYČIOS PERSEKIOTOJUS RYTŲ EUROPOJE.

atstovai vyks į Ameriką ten 
tiksliau pasiinformuoti.

Ypač neigiamą įspūdį Norve
gijos apsisprendimas yra padaręs 
Švedijai. Jos min. pirm. Erlan- 
deris pareiškė, kad „skilimas 
taip trijų Skandinavijos valsty
bių yra įvykęs faktas, slegiąs vi
sus tris kaimynus“. Savo pa
reiškime Erlanderis toliau pa
brėžė, kad

Švedija ir toliau tęsianti neu
tralumo politiką.

Šitą Švedijos politikos kursą su-

būti ryšininku, sujungiančiu Vi
duržemį su Atlantu.

D. Britanijos užs. reikalų mi
nisterija. šiuo* pasiūlymus suti
kusi palankiai. Savo* pritarimą 
naujajam jėgų susigrupavimui 
vasario 19 dieną Bristolyje pa
reiškė Bevinas ten susirinku
siems prof, sąjungų atstovams. 
Jo nuomone, naujai kylančios 
jėgos būsiančios tokios stiprios, 
kad jų niekas nedrįsiu® užpulti, 
ir taika būsianti užtikrinta ma
žiausiai šimtą, metų.. Bevtna* 
šia proga prisiminė ir Rusijos 
kacetus, kurie yra daug blogesni 
negu, hitleriniai.

Vasario 26 dieną Popiežius Pi
jus XII šv. Petro bazilikos aikš
tėje celebravo pontifikaitne* mi
šias už kard; Mindszenty ir vb- 
su* kenčiančiuosius Rytų Euro-

laivynų manevrai. Pabrėžiama, 
kad tokių milžiniškų' pratimų 
nesą dar taiko* metu buvę Bri
tų admiraliteto* pastebi, kad šių 
laivyno pratimą tikslas išmokyti 
personalą transokeaninlo- laivų 
lydėjimo meno.

— BBC, n. 20. Bolivijoje p»- 
skelbta apsiausties būklė dėl 
prasidėjusio revoliucinio judėji
mo. Suimta daug asmenų. Tu
rima žinių, kad sukilimą rėmusi 
Peru vyriausybė.

— BBC, IT. ’22. Vasario 22 d. 
oro tilto lakūnai įvykdė 876 skri- 
skridimua į Berlyną, atgabenda
mi per 7.500 to gėrybių. Tai yra 
naujas prekių, oro keliu perveži
mu rekordas.

dėl prisidėjimo prie At- Amerika mananti.

Dar ne taip seniai Atlanto 
vandenynas skyrė Rytų ir Va
karų pusrutulius. Tačiau pra
ėjusio,. o ypač šio karo metu jis 
tapo jungtimi, rišančia demo
kratinius kraštus, susijungusius 
kovai prieš Europos diktatorius. 
Pokario technikinė pažanga At
lantą pavertė tiltu, jungiančiu 
vakarų galvosenos žmones. Nė
ra abejonės, kad naujai kuria
masis Atlanto Paktas suvaidins 

“istorinį vaidmenį visos žmonijos 
gyvenime.

Todėl įtemptai buvo laukiama 
Norvegijos vyriausybės pasisa
kymo
lanto valstybių unijos. Grįžęs 
iš Vašingtono ir Londono, Nor
vegijos užs. reik. min. Lange 
vasario 19—20 dienomis padarė 
pranešimą apie savo kalionės 
rezultatus socialdemokratų par
tijai, turinčiai absoliučią daugu
mą Norvegijos parlamente. Šia
me suvažiavime dalyvavo ir Da
nijos ir Švedijos ministerial 
pirmininkai.

Po Langės išsamaus, praneši
mo susirinkusieji

partijos delegatai vienbalsiai 
nutarė priimti pasiūlytąją 
rezoliuciją, kuria Norvegijos 
vyriausybei suteikiami pilni 
įgaliojimai pradėti pasitari

mus dėl Atlanto Pakto suda
rymo.

Partijos suvažiavime Norvegijos 
min. pirm. Gerhardsenas vėl bu
vo perrinktas socialdemokratų 
partijos pirmininku.

Spauda praneša, kad užs. reik, 
min. Lange, motyvuodamas sa
vo nusistatymą dėl Norvegijos 
užimtos pozicijos, pareiškęs, kad 
Vašingtone užs. reik. min.

Acheson jam nurodęs, jog 
Amerika neutraliosios Skan
dinavijos bloko neskaitanti 
rinitu faktorium vakarų gy

nybos grandinėje.
kad ji galės

duoti ginklus tik toms valsty
bėms, kurios prisidės prie At
lanto Pakto. Langės nuomone, 

Norvegijai po pasitarimų Va
šingtone tapę visiškai aišku, 
kad tik prisidėjimas prie ku
riamojo Atlanto Pakto galįs 
jai užtikrinti savarankišką 

gyvenimą.
Aiškus Norvegijos pakrypimas 

į Vakarus buvo nevienodai • su
tiktas kitose Skandinavijos vals
tybėse. Danijos konservatorių 
partija pati pirmoji nutarė, kad 
jų krašto likimas turįs būti su
rištas su Vakarų valstybėmis. 
Laukiama, kad

netrukus Danijos vyriausybės

PRIEVARTOS HIMNAS PAVERGĖJAMS
Gen. Franco reikalauja išlaisvinti pavergtas tautas. — Pavergtos t autos poetas gieda panegirikos 
himnus Maskvai. — Sugrįžta į Li etuvą tvirtina: „Tai buvo padary ta mano vardu, bet ne mano...“

Politiniame gyvenime jaučiamas 
nuolatinis bangavimas: vieną 
kartą prispaudžiamas prie sienos 
vienas, kitą kartą kitas kraštas 
(anksčiau Ispanija, paskutiniu 
metu — Olandija). Tačiau būva 
ir tokių momentų, kada mokomas 
pradeda priekaištauti ir savo 
„mokytojui“, ir net teisingai

turėti teritorialinį integralumą, 
turi, pagaliau, turėti garantiją 
ūkinių reikalų ribose. Taiką gali 
remtis tiktai teisingumo, teisėtu
mo ir garbės pagrindais.“

Be abejo, nors gen. Francui ir 
daroma daug teisingų priekaiš
tu, bet jis turėjo teisę taip pasa
kyti, nes valdo tik Ispaniją...

reiškia Stalinas. Stalinas tai ne 
tiktai kelrodis ir pergalė. Sta
linas tai tautos giesmė.

„ ... Natalija, tu žinai, kad aš 
nemoku proza rašyti. Aš apie tai 
parašysiu eilėraščių, visą ciklą 
apie Maskvą ir tegu tai išverčia J 
rusų kalbą. O norėčiau, kad tie 
mano eilėraščiai apie Maskvą

Olandų spauda 
apie Lietuvos 

naikinimą
Olandų ką’ūiikų dienraštis 

„VoUcskrant“ („Liaudies laihraš- 
tis“K kurio vyr. red. yra prof. 
C. P. M. Rumme, katalikų- liau
dies partijos vadovas olandų 
parlamente; J. m. vasario mėti. 
7 d. paskelbė tokią- žftriąr

„Pusė- Lietuvos katalikų dya- 
siškijoa yra- rusų .okupacijos bū
vyje- sovietų nužudyta. Tkip pa
reiškė kunigas Krupavičius, 
prieš karą- buvęs Lietuvos žiemės 
ūkio minister!*, o šiuo metu 
pirmininltar Vyriausiojo Lietu- 
Vos Išlaisvinimo Komiteto, jun
giančia visas- tremtyje esančias 
lietuvių partijas: KUnigas Kru
pavičius; kalbėdamas Jftw Yor
ke; toliau paminėjo; jog iš tų 
1600- kunigų, kurie prieš' karą- 
dirbo Lietuvoje; dabar tik- ko
kie 700- dar gali kunigauti, dau
gumoje tačiau tik- pogrindyje. 
Rusai leidžią' tikėjimą prakti
kuoti', tačiau už šią- teisę jie- rei
kalauja daugiau pinigų, negu ti
kintieji pajėgia sudėti. 1948 m. 
į- Sbvtetų Sąjungą esą deportuoti' 
200:006' lietinių; daugiausia ūki
ninkai, kurie priešingi- žemės 
ūkio kolektyvizacijai:

priekaištauti.
Sov. Rusija, kuri jėga ir gu

drumu plečia savo įtaką, visą 
laiką atsimena Ispaniją. Savu 
metu jai net pavyko paspausti 
JT tautas, kad jos nutrauktų di
plomatinius santykius su Franco 
vyriausybe.

Visi, tačiau, atsimena, kad Sta
linas diktatoriaus soste sėdi žy
miai ilgiau nei gen. Franco. Visi 
taipgi žino, kad pirmasis savu 
metu broliavosi su Hitlerio dikta
tūra, kai antrasis karo metū pa
siliko neutralus.

Gen. Franco apie tautų laisvę
Madrido dienraštis „A. B. C.“ 

netalp seniai paskelbė gen. Fran
co pareiškimo, duoto spaudos 
agentūrai, tekstą.

Gen. Franco pareiškė:
„Ištikimybės stoka įsipareigo

jimams, padarytiems paskutinio 
karo metu, ir sauvalei palikimas 
tiek kraštų, kaip, pav., Lenkija, 
įrodo, kad daugumai tautų stinga 
reikalingo pasitikėjimo Šitokia 
padėtis reikalauja grįžti prie gar
bės dėsnių ir prie tarpusavio pa
sitikėjimo pagrindų, kurie silp
nesniems yra vieninteliu įsipa
reigojimų išpildymo laidu.

„Neišvengiama prielaida, norint 
įeiti į taikos kelią, yra — panai
kinti neteisingą situaciją, kuri 
susidarė po paskutinio karo, ir 
šiandien okupuotų ir prispaustų 
tautų laisvės atgavimas. Kaip 11-
gai tautos, anksčiau suverenės, 
gyvena teisėtai trokšdamos at
gauti laisvę, taip ilgai nebus pa
šalintas karo siaubas.

Gyvybinės tautų teisės gali 
būti užtikrintos tiktai šia forma: 
turi turėti politinę laisvę, turi

Prispaustieji apie priespaudos 
laimę

Buvo laikai, kada prispaustieji 
garsiai skundėsi ir dainavo liūd
nas dainas apie laisvės ilgesį. 
Mūsų literatūroje yra gerai žino
ma Paparonio tremtinio daina, 
kurioje teigiama:
Nors mano kūną sukalė gudas, 
bet laisvos sielos negal pavergt,— 
jūs idealų pašėtas grūdas 
dar milijonus gali sukelt...

Tačiau šiandien pavergtasis 
taip nužmogintas, kad jis turi 
dainuoti panegirikos himnus pa
vergėjams. Taip turi elgtis lietu
viai rašytojai, pasilikę okupuotoj 
Lietuvoj, taip elgiasi ir kitų so
vietų pavergtų tautų smaugiami 
rašytojai.

Į Maskvą bolševikų revoliuci
jos proga nuvažiavo Lenkijos ra
šytojas Konstanty Ildefons Galec- 
zynski. 1948 m. lapkričio ' 21 d. 
Varšuvos komunistinis laikraštis 
„Odrodzenie“ išspausdino tokį jo 
laišką žmonai:

„Ką aš šį akimirksnį veikiu? 
Ogi sėdžiu prie lango, „Maskvos“ 
viešbutyje, rūkau „Maskvos“ pa
pirosą ir rašau. Matai, vakar man 
buvo suteikta garbė: .sovietų ra
dijas kreipėsi į mane, siūlydamas 
aprašyti mano įspūdžius Maskvo
je. Lengva pasakyti: įspūdžiai! 
Tai, mano miela, yra ištisi vago
nai įspūdžių ir, pasakysiu, tų ke
lių dienų įspūdžius iš pasaulio

būtų tokie ritmingi, kaip tos rau
donos aguonos, kurias judino so
vietų jaunimas, defiliuodamas 
pro mauzoliejaus tribūną ...“

Taip: „tegu tai išverčia į rusų 
kalbą“, nes tie eilėraščiai — pa
dėka už priespaudą ir juos tegali 
skaityti tik prispaudėjai...

Antroji medalio pusė

Panašiu stiliumi, apie didžiosios 
„tėvynės" stebuklus kalba ir lie
tuviai, sugrįžę iš vakarų tremties. 
Jie kolioja tremties institucijas, 
juodina kultūrinio sąjūdžio veikė
jus, nes taip kompartija reika
lauja: reikia dėkoti už priespau
dą.

Tačiau ant mano stalo guli iš 
cheminio pieštuko padarytu ra
šalu parašytas dokumentas iš 
Lietuvos. Baisus tas dokumentas. 
Deja, iš jo tegaliu išrašyti vieną 
klykiantį sakinį: .

— Tai buvo padaryta mano 
vardu, bet ne mano...

O toliau: atsiprašoma tų, kurie 
buvo įžeisti... ir drąsus: „Su 
Dievu!“

Mes, tremtiniai, puikiai supran
tame: prispaustasis turi dėkoti už 
priespaudą, kad galėtų prailginti 
dienas laisvėje.

Pradėjau gen. Franco, baigiau 
prispaustojo žodžiais. Bet ne dėl 
to, kad simpatizuočiau dabartinei

PULKININKAS TOKAJEVAS PASAKOJA
STALINO KĖLIAS l VALDŽIĄ

Iš visos Lenino tradicijose iš
augusios ir pirmąjį Politbiurą 
sudariusios revoliucionierių gvar
dijos yra likęs tik vienas Stali
nas. Zinovjevas, Trockis, Ka
menevas, Bucharinas ir Kre»- 
tinskis vienas po kito buvo lik
viduoti. Tai atlikęs, Stalinas į 
komunistų partijos centro komi
tetą ir Politbiurą įsodino savo 
buvusius ginklo draugus ir tau
tiečius. Šluos „valymus“ ir per
grupavimus per eilę metų lydė
jo įvairūs neramumai, kurių pa
žymėtini buvo šie: 1936—1933 m.: 
ūkininkų neramumai, partizanų 
veikla ir Sebodajevo—Kalmvko- 
vo—Evdokimovo sukilimas Kau
kaze; 1933-34: požeminiai sąjū
džiai Ukrainoje, S. Kaukaze, 
Baltgudijoje, Užkaukazyje, cen
trinėje Azijoje ir Volgos srity; 
sąmokslai prieš Politbiurą Tol. 
Rytuose, Sibire ir Voronežo sri
ty; artimiausio Stalino draugu 
Kirovo nužudymas; pasikėsinimas 
prieš Staliną ir Tuchačevskio są
mokslas; 1941-42 m.: ginkluot! 
sukilimai šiauriniame Kaukaze 
ir Kryme.

Visi šitie sąmokslai ir sąjūdžiai 
žiauriausiomis priemonėmis bu
vo nuslopinti, tačiau, nepaisant 
šito, dar ir šiandien Sov. Sąjun-

vleno teisės yra didesnės už. pa
prastų mlni*terlų. Ypač plačias 
teises turi Partijos CK genera
linis sekretorius ir kartu minls- 
teris pirmininkas Stalinas ir 
Berija.

Vidau* reikalų mlnlsteris Be
rija yra kartu Ir viso* teroro 
mašinerijos galva. Jis yra ne 
tik Stalino pavaduotojas, bet ir 
artimiausias jo draugas, kuriam 
yra pavesta rūpintis Stalino ap
sauga Politbiuro posėdžių metu.

Greta Stalino ir Berijus iškyla 
asmeninis Molotovo priešas — 
užsienio prekybos minister!* Mi- 
kojanas, pasidaręs Stalino drau
gu dėl jo atsidavimo Stalinui.

Šie trys vyrai sudaro labiau
siai sucementuotą Politbiuro 
grupę.

Būsimieji Stalino įpėdiniai
Molotovas yra tik antrojo ran

go Politbiuro žvaigždė. Jo ga
lia iškilo dėl to. kad jis 1922— 
1930 buvo partijos CK gener. sek
retoriumi, o 1930—41 vadovavo 
Sovietų Sąjungos mlnlsterių ka
binetui . Savo užimama vieta jis 
iškopė Į aukščiausią šalia Stali
no politini postą ir dėl to savai
me iškilo ir jo autoritetas.

Nors dabar ir nusivylęs Molo-

,genialiojo vado“ titulas Stalinui 
yra Molotovo ir Kirovo išgalvo
tas. Savo tikslams- pasiekti Mo
lotovas- nevengia intrigų, said1- 
liežuvavimo ir* pataikavimo; ta
čiau šiandien nėra' nė vieno- pa
saulyje- žmogaus; kuri* taip 
trokštų Stalino- mirtim,- kaip Mo
lotovas. Jis- gi yra pasiekę* da
bar valdžios: aukštybes ir, Stali
nui mirus, automatiškai pasida
rytų Rusijos valdovu. Stalinas 
ir: dabar, tebėra- pasaulio revoliu
cijos, o Molotovas, yra- imperia
listinės politikos šalininkas. Ta
čiau Molotovo politika Politbia- 
re turi taip pat i* ištikimų. šali
ninkų, kaip, klastingąjį Vozne- 
sensk-j, ginki, pajėgų minlsterį 
Bulganiną ir. sunk, pramonė* mi
nister^ Kosyginą. Jj> remia taip 
pat: ir. jaunoji, aukštųjų politinių 
postų dar tebesiekianti karta.

Partijos Centrinio Komiteto 
organizacijos biuro valdovas Ma
lenkovas savo rankose sukon
centravo tiek jėgos, kad darosi 
pavojingas. Galima laukti, kad 
jis gali pasidaryti partijos gen. 
sekretoriumi.

Senosios revoliucinės gvardi
jos veteranas ir vienintelis Troc
kio šalininkas Andrejevą* Polit- 
biure pakenčiama* tikr dėt to;

sostinės galėčiau iškrovinėti porą 
mėnesių.

„.... Kaip gaila, Natalija, kad 
negalėjai kartu su manimi at
skristi! Čia būtum lapkričio 
šeštąją supratusi du dalykus: ką 
tai reiškia entuziazmas ir ką tai

santvarkai Ispanijoje.
Šiandien, akivaizdoje vidinio 

žmogaus prievartavimo mūsų 
Tėvynėje, reikia suregistruoti 
visus žodžiu*, kurie kalba apie 
pavergtų tautų kančias.

J. Kuzmioni*

goję tebegyvuoja gerai užmas
kuoti ir prieš Staliną nukreipti 
sąjūdžiai.

Kremliaus triumviratas
Dabartinį Politbiurą sudaro 16 

narių ir 3 kandidatai, kurių kiek-

tovo vedamos jėgos politikos pa
sekmėmis, Stalinas, iš pradžių 
reikalavo iš Molotovo tokią po
litiką vykdyti. Ir šiandien nėra 
nei vienos, išskyrus Molotovą, 
Politbiuro žvaigždės, kurt už tai 
taip garbintų Staliną. Juk ir

kad, besirūpindamas> savo išliki
mu, neturi laiko galvoti apte- ko
kiu* nors sąmokslus. Noes kiti 
Trockio šalininkai! jau. seniai lik
viduoti, tačiau jta ir dabar dėl 
savo nepavojingumo tebėra pa- 
kenčiamas.

1



OKESČIAI? '
Neteko girdėti, kad žmonėm 

kur nors ir kada nors būtų ro
dę entuziazmą mokesčiams. Ko
kie jie bebūtų, valstybės, savi
valdybių ar organizacijų, visada 
jie būdavo mokėtojams nemalo
nūs. Ir visada žymi mokesčių 
mokėtojų dalis stengdavosi arba 
visiškai mokesčių išvengti arba 
bent nuspausti neišvengiamus 
mokesčius iki minimumo. ’

Tiesa, ne visų tautų sąžinė 
vienodai jautri mokesčių ir rink
liavų atžvilgiu. Vienur apgauti 
valstybės, savivaldybės ar kurios 
kitos institucijos iždą nelabai 
netgi linkstama laikyti nusižen
gimu. Lygiai kaip ir medį nu
sikirsti valdžios miške, arba pa
žvejoti draudžiamu metu, arba 
savo gyvulĮ paganyti svetimoje 
pievoje. Yra ir tokia „moralė“, 
kuri šitokių darbėlių mėgėjams 
testato tik vieną reikhlavimą — 
„daryk švariai“. Vadinasi, ne- 
Įkllūk nusižengimo vietoje ir ne
palik pėdsakų, kurie galėtų tave 
Įklampdytl. Ir viskas bus ge
rai. .. Kur šitokia moralė tai
koma ir mokesčių mokėjimui, 
ten valstybė priversta turėti di
deli mokesčių insipekcijų ir rin
kėjų aparatą, kuris žymią mo
kesčių dali pats suryja. Tuo 
būdu žymios mokesčių sumos 
sunaudojamos neracionaliai. Nuo 
to nukenčia krašto, o drauge ir 
paties mokesčio mokėtojo inte
resai.

Betgi yra kraštų, kur žmonių

pasitikėjimą savo naudai gana 
didelė. Žinoma, atsiranda ir 
anglų, kurie ryžtasi eiti į kom
promisą su savo sąžine ir nu
slėpti dal| savo pajamų. Ma
žesnės pajamos — ’ mažesni ir 
mokesčiai. Nuostabu betgi yra 
tai, kad kompromisinės sąžinės 
balsas dažnai prabyla.Ir, žiūrėk, 
toks žmogus ne tik ima teisin
gai deklaruoti savo pajamas ir 
mokėti dabarties mokesčius, bet 
sumoka ir už praeiti tąi, ką nuo 
valstybės iždo buvo nusukęs.

Ir per eilę metų valstybės iž
dui susidariusią nesumokėtų 
mokesčių „skolą“ (moka nenuro
dydamas savo pavardės. Tie 
„atgailos mokesčiai" kartais su
daro labai stambias sumas. 
Daugeliui labai rūpėtų sužinoti, 
kas yra tie nežinomi mokėtojai, 
bet niekam nevalia tuo domėtis.

Dabar klausimas — kuriai 
kategorijai mes artimesni: pir
majai ar antrajai? Tai, kuri 
mokesčių atžvilgiu turi rambią, 
ar tai, kuri turi jautrią sąžinę?

Kiek atsimename, Lietuvoje 
su mokesčiais turėjo gana daug 
vargo ir finansų administracija 
ir policija. Nenoras mokėti 
mokesčius, kaip ir palinkimas 
negerbti valdžios turtą, o ir ap
skritai valdžios neklausyti, yra 
mūsų vęrgavimo svetimiesiems 
pasekmė. Šie dešimtmečių bū
vyje susidarę polinkiai tik de
šimtmečių būvyje ir išnykti ga
li. Dvidešimtmečio nepriklauso-

Ipidžla naudotis bendruomenės 
organų patarnavimais, jos mo
kyklomis, spauda, pranešimais, 
kultūros ir meno laimėjimais, 
kuri laukia iš tremties veiksnių 
propagandos, budrumo ir akci
jos laisvės kovoje, kuri trokšta 
grįžti į Nepriklausomą Tėvynę, 
bet kuri nenori visiems šiems 
buities ir kovos reikalams skirti 
nė vieno skatiko.

Daugelis, tur būt, nenorės pa
tikėti, kad į šiuos rambios sąži
nės tautiečius mūsų pačių dė
mesį kreipia kitataučiai. Taip, 
kitų tautų žmonės, kurie mus 
supranta, mus atjaučia ir mums 
ne bloga, bet gera linki.

Savąsias institucijas išlaiko
me patys. Jei ir susilaukiame 
kokios paramos iš šalies, tai ji, 
palyginti, nežymi.

Ir štai, centrinės mūsų zonos 
institucijos — BCT — atstovui 
jau keliomis progomis mus glo
bojančių {staigų pareigūnų bu
vo pareikštas nusistebėjimas, 
kad tremtinių tarpe esama žmo
nių, kurie gauna atlyginimą, bet 
nemoka jokių (našų savo įstai
goms išlaikyti. Jie rekomenda
vo įspėti savo tautiečius, kad 
mokesčių prievolės neatliekan- 
tleji negali reikalauti Baltų Cen
trinės Tarybos ir kitų savų in
stitucijų paramos turto atgavi
mo, išskryningavlmo, emigraci
jos ir kitais atvejais.

Keikia sutikti ir su tuo, kad 
mes, kaip/ nevykusios tarptauti
nės didžiųjų politikos aukos, tu

rime teisę j krikščioniškosios pa
saulio dalies globą ir | vietą 
šioje pasaulio dalyje, tačiau ta
tai mus neatpalaiduoja nuo. mū
sų pačių vidaus prievolių.

Viena tų vidaus prievolių yra 
solidarumo ir kiti mūsų pačių 
nusistatyti ir mūsų pačių rei
kalams renkami mokesčiai. Ne
gi mes turime tik 50% tautiečių, 
pozityviai vertinančių bendruo
meninę mūsų sistemą ir jos in
stitucijų veiklą? Taip blogai, 
rodos, nėra, nes yra stovyklų, 
kur surenkama per 90% visų 
galimų mokesčių. Kitur prie
šingai: nesurenkama nė 30%. 
Tas pat vaizdas ir ąpygardas 
palyginus. Britų zonoje, pav., 
juo toliau j šiaurę, juo mažiau 
l bendruomenės kasas (plaukia. 
Pirmoji vieta tenka š. Reino- 
Vestfalijos apygardai, antroji— 
Ž. Saksonijos ir trečioji — 
Šlezvig-Holštelno ir Hamburgo 
apygardai. Tai iš dalies gali 
būti aiškinama tam tikru trem
tinių pasiskirstymo, o iš dalies 
pačių bendruomenės organų 
veiklos intensyvumu. Man bent 
rodos, ši antroji priežastis yra 
pati svarbioji. Vienur komitetai 
gal neturi reikiamo pasitikėji
mo, kitur jie to pasitikėjimo 
nepanaudoja svarbiai lėšų orga
nizavimo funkcijai. *

Kiekvienu atveju turime su- 
brusti ir rimtai susirūpinti tuo, 
kad mes patys nebūtume per 
greitos organizuoto mūsų gyve
nimo Vakarų Vokietijoje mirties 
priežastimi. Dr. J. Paplėnas

TAUTOS ŠVENTĖ MŪSŲ STOVYKLOSE

sąžinė mokesčio prievolei gana 
jautri. Vienas tokių kraštų yra 
Anglija. Sąlygos mokesčiams 
„sukti* ten yra mokėtojui daug 
palankesnės negu, pvz., buvo 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Ten 
jau senokai veikla bendras pa
jamų mokestis. Pats mokesčio 
mokėtojas raštu deklaruoja visas 
savo pajamas ir nuo tos bendrps 
visų pajamų sumos moka paja
mų mokesti.

Anglijos mokesčių mokėtojui 
valstybės iždas rodo dideli pasi
tikėjimą. Pagunda Išnaudoti šį

mas gyvenimas savo misiją at
liko, bet visų šių neigiamybių iš 
šaknų neišnaikino. .

Atsispindi likimo jsprausti po
linkiai ir tremtyje. Kad ir 
mokesčiai: jų mes sumokame 
tik apie 50% I Tik pusė tremti
nių, turinčių ir galinčių mokėti 
tremties mokesčius, juos moka, 
o kas antras nemoka, nors ir 
gali. Negalintieji mokėti — at
leidžiami. Vadinasi, žymi mo
kesčių prievolės paliestų mūsų 
tautiečių dalis turi rambią sąži
nę. Tokią, būtent, Sąžinę, kuri

Artimui į pagalbą

LATVIJA ŠIANDIENĄ
ŽVIG8NIS UŽ GELEŽINES UŽDANGOS

— Šiom antraštėm Berlyno 
dienraštis „Der Kurier“ vasario 
4 d. paskelbė grįžusio iš karo ne
laisvės, praleistos Pabaltijy, ben
dradarbio straipsnj. Čia patie
kiama straipsnio santrauka.

1945 m. vėlyvą rudeni, sovie
tams pageidaujant, Latvijoj lan
kėsi Darbiečių partijos atstovai. 
Jie kalbėjo Rygoj viename spe
cialiame susirinkime ir, žinoda
mi iš seno latvių tautos anglams 
reiškiamus simpatijos jausmus, 
—igino teisinti susidariusią būk
lę Pabaltijy. Kita rytą anglų 
pasakytų kalbų įspūdžiai buvo 
dienos tema Mintaujos cukraus 
fabrike, kur ir dirbo belaisvis. 
„Tai ne anglai buvol“ „Anglai 
taip nekalba", kartojo visi, pra
dedant darbininku, baigiant in
žinierium. O belaisviui 1948 
metų pavasari vėl patekus į tą 
pati fabriką, latviąi buvo užsida
rę, nekalbūs ir nieku nepasitiki-

.Visa Latvijos inteligentija -iš
tremta i UžurtHį Įmonėse ir 
įstaigose vadovaujančios vietos 
užimtos rusų. Visur pilna enka
vedistų. Visam krašte nepapras
tai daug kariuomenės. Mažes
niuose ir didesniuose miestuose 
tirštėja centrinės Rusijos ir azi
jatų daliniai. Rygos, Liepojos ir 
Ventsnilės uostuose judėjimas

nizuota tam tikra šnipų sistema, 
kad sukliudytų pabėgimus iš 
Lenkijos j Švediją. Iš uosto 
darbų atleisti visi nevedusieji ir 
jų vietoje priimti tiktai vedusie
ji, Tiems prigrasinta, kad jiems 
pabėgus už juos turės atsakyti 
jų šeimų nariai.

Šioji informacija atatinka vie
no estų jūrininko pranešimą apie 
laimingą' išsigelbėjimą iš lenkų 
policijos nagų kelionėje i Gdynę 
su švedų laivu „Svenske“. Pir
mosios kelionės vykę be kliūčių, 
tačiau pereitą vasarą kiti jūri
ninkai jau kelionės metu per
spėję ji, kad iš Gdynės je kelias 
vesiąs į Sibirą. Po šio perspėji
mo jis atsargumo dėlei ’ buvo' 
uoste pasislėpęs mašinų patalpo
je. Iš ten jis stebėjo, kaip atei
na lenkų policininkai laivo krės
ti, bet jo nesuradę. Estas savo* 
slėptuvėje išgyvenęs tris dienas 
be maisto ir vandens, ir išėjęs- 
iš jos tiktai laivui išplaukus jį 
jūras. Kiti jūrininkai jo atsira
dimu buvę labai nustebinti.' Iš- 
karto jis neberadęs nei savo- 
daiktų, nei dokumentų, bet pas
kui viskas vėl „mistiškai“ atsi
radę. Esą, aišku, kad dalis jū
rininkų dirbą ranka rankon su: 
lenkų policija. LLV/SB

Š. m. vasario 13 d. Blombergo 
stovykloje Įvyko Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus 30 metų gyva
vimo sukakties minėjimas ir 
koncertas. Dr. A. Dumbrys ke
liais žodžiais peržvelgė L.R.K. 
veikimą ir supažindino su to 
darbo vaisiais. Toliau sekė kon
certinė dalis. Kauno operos so
listė I. Motekaitienė nuotaikin
gai padainavo kelias liaudies 
dainas ir operų arijas. Piano 
solo programą atliko muzikas 
A. Vaičiulėnas.

Gimnazijos mokinių grupė, ve
dama mok. I. Šilingienės, jau
natvišku entuziazmu pašoko ke
letą tautinių šoklų. Meninei 
programai pasibaigus ir šokių 
kapelai linksmai grojant, įvyko 
graži, turtinga loterija, kuri tu
rėjo pelnytą pasisekimą, nes vi
si bilietai buvo pilni (dėka dos
nių blombergiškių). . Vakaras 
L. R. K. Blombergo skyriui da
vė nemaža pelno, kuris bus su
naudotas mūsų neturtingoms 
šeimoms šelpti. K. J. B.

ATEITININKAI 
PAŠVENTINO SAVOVĖLIAVĄ

S. m. vasario 16 d. Greveno 
moks, ateitininkų A. Stulginskio 
kuopa pašventino vėliavą. Šven
tinimo apeigas atliko stovyklos 
klebonas — kuopos dvasios va
das kun. A. Račkauskas, 14 vai. 
įvyko iškilmingas aktas, kurio 
metu 11 moksleivių davė jaunes
niojo ateitininko pasižadėjimą. 
Po to pasižadėjimą atnaujino Vi
si kuopos nariai. ' Bučiuodami 
savo naują vėliavą, jie pasiryžo 
stengtis „Visa atnaujinti Kristu
je“, o savo jėgas bei mokslą pa
švęsti tėvynės išslaisvinimui. 
Nuskambėjus ateitininkų himno 
žodžiams „dirbsim kovosime dėl

Lietuvos“, naujuosius narius ir 
kuopą sveikino M A. S. Blom
bergo rajono vadovas, vėliavos 
kūmai p, Jakubkienė ir Dr. Li
terskis, gen. Tamašauskas, kuo
pos dvasios vadovas, gimnazijos 
direktorius ir kt. Gauta daug 
sveikinimų raštu. Po kun. Pa- 
cevičiaus užbaigiamojo žodžio 
nuskambėjo Tautos himnas.

K. Keb.
IŠ „UNTERM BERGO“ KRONI

KOS
„Unterm Bergo“ lietuvių sto

vykloje gražiai veikia bažnytinis 
choras. .

— Pagal DPACS’o patvarky
mą sausio pradžioje įvyko sto
vyklos komiteto ir komendanto 
rinkimai. Jau ketvirtus metus 
be pertraukos vadovaująs „Un
term Bergo“ lietuvių stovyklai 
Balys Špokevičius ir vėl išrink
tas komendantu.

— Stovyklos kooperatyvas Įstei
gė svetainę, kurioje vyksta šach
matų ir šaškių rungtynės. Pasi
gendama kalbų ir amatų kursų.

— Į savaitę du-tris kartus at
važiuoja I.M.K. ir privatus ki
nas iš vaikų vilioti po 60 pfeni- 
gių.

— Sausio 23 d. gimnazijos že
mesniųjų klasių mokiniai, vado
vaujami p. Bagdono, surengė 
viešą vakarą. Pavyko labai ge
rai, dalyvavo daug publikos ir 
žymių svečių.

— Sausio 27 d. (vyko koopera
tyvo narių susirinkimas. Per» 
rinkta valdyba ir revizijos ko
misija: p. Gražulio vedamas ko
operatyvas gražiai veikia. Svetys

SERGA PROF. M. BIRŽIŠKA
Žinomasis mūsų mokslininkas 

ir visuomenininkas, vasario 16 
akto dalyvis prof. Mykolas Bir
žiška susirgo ir ilgesnį laiką tu
rėjo gulėti. Palengva profeso
riaus sveikata vėl gerėja.

IAUGUSTDORFE
LTB Augustdorfo apylinkės 

komitetas, turėdamas tikslą pa
gyvinti Pabaltijo tautų bendra
darbiavimo idėją, trisdešimt pir
mąsias Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo iškilmės šiais me
tais minėjo kartu su savo sto
vyklos bendro likimo draugais 
estais.

Vasario 20 d. bendromis jėgo
mis buvo suruoštas koncertas, 
kuriame lietuvius atstovavo 
viešnia iš Blombergo — Kauno 
operos solistė p. Iz. Motekaitienė 
ir estus — Estijos operos solis
tas J. Willard ir čelistas K. Ta
tar.

Prieš prasidedant koncertui 
šios šventės reikšmę gausiai su
sirinkusiems lietuviams, estams 
ir kitų tautybių stovyklos gy
ventojams trumpai apibūdino 
lietuvių stovyklos vadovas Dr. 
V. Bublys ir estų atstovas.

Salėje nuskambėjus abiejų 
tautų himnams, prasidėjo kon
certas. P. Iz. Motekaitienė, 
akomponuojant p. Paleček-Le- 
vicklenei, nuotaikingai ir su įsi
jautimu padainavo I. Mikulskio 
„Už upelių, už girelių“, „Kur 
prapuolė tas kelelis, Aidos ariją 
iš Verdi operos „Aida“ ir Tos- 
kos maldą iš operos „Tosca“. 
Baritonas J. Willard estiškai su
dainavo R. Kuli „Estų vyrai“, A. 
Kapp „Grandinėse“ ir J. Aavik 
„Lopšinė“. Čelistas p. K. Tatar 
pagrojo H. Eller Preliudą, L. 
Virkhaus’o koncerto varijacijas 
C-moll ir H. Raid’o Allegro fuc- 
cese.

Po koncerto meniškai dali. 
V. Andriušio dekoruotoje 
YMCA’qs salėje įvyko bendras 
abiejų tautų ir jų kviestinių sve
čių pobūvis, kurio metu kalbėjo 
Dr. Vydūnas, Baltų Centrinės 
Tarybos lietuvių atstovas p. Dr. 
Šernaitis ir latvių atstovas p., 
Trapans. Pobūvio metu dar pa
dainavo ir pagrojo menininkai; o 
Augustdorfo liet. gimnazijos 
mokiniai pašoko „Žiogelius“ ir 
„Lenciūgėli“.

, DIEPHOLZE
Diepholz’o lietuvių kolonija 

Vasario 16-tąją paminėjo labai 
įspūdingai. Neprlkl. šventės iš
vakarėse prie tautinės vėliavos 
rinkosi gimnazijos, amatų ir pr. 
mokyklų mokiniai ir mokytojai 
bei visuomenė ir visi organizuo
tai nuėjo prie pakelyje pastaty
to lietuviškais ornamentais iš
puošto kryžiaus. Kryžiaus šven
tinimo apeigas atliko kun. Kir- 
velaitis. Po jo pamokslo kalbą 
pasakė kolonijos LTB k-to pirm, 
p. Janušonis, pastebėdamas, kad 
kryžius reiškia kančios ir per
galės ženklą. Prie kryžiaus bu
vo sudėti vainikai žuvusiems 
kovoje už Tėvynės laisvę pa
gerbti. Vėliau stovyklos bažny
čioje ta pačia intencija jvyko 
gedulingos pamaldos.

Vasario 16 d. stovykloje kiek
vienas namas pasipuošė trispal
ve tautine vėliava. Bažnyčioje 
atlaikytos iškilmingos pamaldos. 
Po pietų stovyklos didžiojoje sa
lėje įvyko Vasario 16 d. minėji
mo iškilmingas aktas, j kurio 
prezidiumą pakviesti tikybų dva
sininkai ir Vyties Kryžiaus or
dino kavalieriai. Įdomią ir turi
ningą paskaitą skaitė prof. Vacį. 
Biržiška.

Vakare įvyko Neprlkl. šventės 
minėjimo meniškoji dalis. Gim

nazijos I—IV klasės mergaičių, 
choras padainavo keletą lietuvių 
kompozitorių dainų. Toliau dai
navo „Aušrinės“ kvartetas (A. 
Caplinskas, P. Zaranka, L. 
Venclova ir V. Liorentas). Ypač 
.Aušrinės mišrusis choras davė 
labai nuotaikingų liaudies ir 
lietuvių kompozitorių dainų.

Po pertraukos buvo suvaidinta 
J. Kastyčio Gliaudės 1 veiks, 
vaidinimas „Laisvės Kovų Al
dai“. Vaidino P. Zaranka, V. 
Girdauskas, V. Petrauskas, V. 
Butkienė, R. Bičius, V. Jasaitis, 
S. Kaunas, S. Maurukienė ir VI. 
Būtėnas. Buvo vaizduojama se
novės lietuvių buitis, knygnešių 
laikai, Nepriklausomybės laiko
tarpis, kenčianti Tėvynė ir trem
ties klaikuma. Veikalėli režisa
vo B. Bobelis. Br. Dirmėnas

GREVENE
Vasario 15 atlaikytos pamal

dos už Žuvusius laisvės kovose 
karius ir partizanus. Gimnazija 
su pradžios mokykla tautos 
šventės išvakarėse surengė savo 
atskirą minėjimą. Kun. Berta- 
šius paskaitoje trumpai apžvelgė 
Lietuvos praeitį, pabrėždamas, 
kad svarbiausias dalykas, ypa
tingai jaunuomenei, yra išlaiky
ti lietuvybę. Mehinę dal| atliko 
pr. mokyklos ir gimnazijos mo
kiniai.

Brangiąją mūsų tautos dieną 
Greveno visuomenė pradėjo tau
tinėje aikštelėje, kur po trumpo 
komiteto pirmininko žodžio bu
vo pakelta vėliavą, nuskambėjo 
tautos himno garsai. Iš ten or
ganizuotai buvo nužygiuota i 
ligoninės koplyčią. Prieš mišias 
stovyklos klebonas pašventino 
moksleivių ' ateitininkų kuopos 
vėliavą. ’

Šventės minėjimas buvo pra
dėtas radijo transliacija, kurioje 
iš Stuttgarto r. stoties dainavo 
„Čiurlionio“ ansamblis. Minėji
mą atidarė p. Liudžius. Pager
bus kritusius už laisvę karius ir 
partizanus, lietuvius tautinės 
šventės proga sveikino Greveno 
latvių ir estų grupių atstovai. 
P. Kazokaitis savo paskaitoje 
nušvietė Lietuvos valstybės atsi
kūrimo laikotarpi- Meninėje da
lyje stovyklos choras, vadovau
jamas p. Karmazino, padainavo 
keletą dainų ir kartu su gimna
zijos mokiniais atliko montažą 
„Laisvės kovų aidai“. Minėji
mas baigtas tautos himnu.

ALO.

NEUSTADTE
Neustadto stovyklos lietuviai, 

talkininkaujant vietos lietuvių 
gimnazijai, gražiai ir Įspūdingai 
pagerbė 31 m. Lietuvos Nepri
klausomybės sukakti.

Šventė buvo pradėta 9.30 vai. 
katalikų ir evangelikų iškilmin
gomis pamaldomis. Katalikams 
pamaldas laikė gimnaz. kapelio
nas kun. Gleveckas, evangeli
kams — kun. Undzė. Abudu 
pasakė turiningus pamokslus.

Po pamaldų gimnaz. dir. p. P. 
Gaurys mokiniams skaitė įdo
mią paskaitą, iškeldamas lietu
vių tautos kovingumą dėl laisvės 
anksčiau ir dabar.

17 vai. (vyko bendras minėji
mas, kur be lietuvių nemaža 
dalyvavo latvių ir estų visuome
nės.

Iškilmingą susirinkimą pradėjo 
lietuvių komiteto pirmininkas 
mokyt. J. Mikšvs. Po to kalbė
jo gimnaz. direktorius, kuris 
davė rvškų Lietuvos laisvės ko-

nesiekia ketvirtadalio 1939 metų. 17 • - M j R • • R • v •

rų (spygliuotos vielos, sargybų Kaip gyvena Australijon nirvykusios seimos 
grandinės, dresiruoti šunes) be ' ■ ,

vų vaizdą.
Meninę programą atliko gim- 

naziios mokinių choras, vado
vaujamas mokyt. Rimkevičiaus.

10 vai. (vyko iškilmingos pamal
dos, o 14 vai. visi lietuvių ben
druomenės nariai susirinko į 
universiteto salę kartu su sve
čiais paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės 31 metų sukakti-

Iškilmingąjį minėjimą atitin
kama kalba atidarė lietuvių rek
torius prof. J. Puzinas. Numa
tytasis tai. dienai kalbėtojas prof. 
M. Biržiška dėl ligos negalėjo 
dalyvauti. Žodžiu sveikino estų 
rektorius prof. Raun (lietuviš
kai), latvių — prof. Eglitis ir kt.

Koncertinėj daly gražiai pasi
reiškė Valst. Operos solisto VI. 
Ivanausko dainavimo klasė. Pats 
p. Ivanauskas ir jo mokiniai at
liko eilę solo numerių.

Vasario 16 d. vakare visi lie
tuvių bendruomenės nariai susi
rinko kartu su svečiais bendrų 
užkandžių. Užkandžių metu kal
bėjo visų labai gerbiamas vietos 
DPACCS komendantas p. Cor
bett ir eilė kitų svečių. Koncer
tinę programą atliko J. Belno- 
rio vedami gimnazijos ir studen
tų chorai, V. Ivanausko daina
vimo klasės mokiniai. Deklama
vo gimnazijos mokiniai.

SARGYBŲ KUOPOSE
Šventės minėjimas pradeda

mas vasario mėn. 16 d. 14 vai. 
pamaldomis, koplyčioje. Pamal- t— 
das laikė ir gražų pamokslą pa
sakė kun. Bertašius.

. Po pamaldų skoningai papuoš
toje salėje šventės minėjimą 
atidarė ir jausmingą kalbą lie
tuvių ir vokiečių kalbomis pasa
kė kpt. Strazdas. Atsistojimu ir 
tylos minute pagerbiami žuvu
sieji ir žūstantieji dėl Lietuvos 
laisvės karžygiai.

Vasario 16-os minėjimo proga 
nuoširdžiai sveikino ir linkėjo 
Lietuvos kaimynjnių( valstybių 
karininkai: latvių pik. Silgaills 
ir estų mjr. Wekma.

Perskaityti sveikinimai cen
trinės Baltų Tarybos, generolo 
Plechavičiaus ir kitų.

Kpt. Strazdas išsamioje pa
skaitoje sargybų tarnybų vy
rams nušvietė mūsų senosios 
Nepriklausomos Lietuvos valsty
bės istoriją, mūsų valstybės kū
rimąsi, pradedant karaliumi 
Mindaugu ir Didž. Liet, kuni
gaikščiu Vytautu ir baigiant 
žiauriųjų okupantų Nepriklau
somos valstybės užgrobimo lai
kais.

Šventės minėjimas papildomas 
sargybų tarnybos vyrų menine 
dalimi: dainomis ir deklamaci
jomis. •

Minėjimas baigtas Tautos him
nu. x M. Vt.

WEHNENE
Trisdešimt vieneInĮ~- ,Neprt=- — 

klausomybės metų minėji /tas 
pradėtas 9 vai. vėliavų pakėlimu 
stovyklos aikštėje. 9,30 vaL 
pamaldos dalyvaujant visuome
nei ir uniformuotiems skautams 
su draugovių ir tautine vėliavo
mis. Per pamaldas giedojo sto
vyklos choras, vedamas muziko 
A. Linevičiaus.

Vakare 19 vaL iškilmingas ak
tas stovyklos salėje. Pradeda
mąjį žodi tarė komiteto pirm, 
p. Jocys. Atsistojimu pagerbiant 
kritusius dėl Tėvynės Laisvės 
choras sugiedojo „Nuliūdo ka
pai“ — Vanagaičio. Turiningą 
paskaitą skaitė gimnazijos vice 
direk. J. Pečkaitis.

Meninėje dalyje valstybės ope
ros solistė Juzė Augaitvtė pa
dainavo „Ei greičiau, greičiau“—

paliovos, dieną naktį dirbama 
rusų karo laivynui — statoma 
povandeninių laivų bazės, pana
šios i vokiečių Biskajos Įlankoj ar 
Vendėe pakrantėj turėtas bazes. 
4—6 mėnesius prie uosto statybų 
išdirbusius belaisvius dideliais 
transportais išgabena į Rusijos 
gilumą.

Ryga likusi be profilio tr vir
tusi vidutinišku Rusijos miestu. 
Gyventojų skaičius pusiau su
mažėjęs. Nėra ankstvbesniujų 
prekybos namų ir pasilinksmini
mo vietų. Kur-ne-kur „maga
zinas“ ar prekių paskirstymo 
punktas. Šimtmečių senumo 
bažnyčios apleistos. Tik anglų 
pavyzdžiu įsteigtose sporto aikš
tėse knibžda, kaip ir prieš de
šimtmeti, užsidegęs latvių jauni
mas. Atrodo, kad sporte jauni
mas ieško užuomaršos.

Latvių religinis gyvenimas 
sunkiai sukrėstas. Pav., 1947 
metu grubdžio 24-ji ir 25-ii pa
skelbtos darbo dienomis, taip pat 
isakvta nenutraukti mokslo mo
kyklose. Kalėdų švenčių panai
kinimas skaudžiai užgavo kai
miečių religinius jausmus.

Gyvenimui kartėiant, vis la
biau stiprėja laisvės siekimo 
jausmas. Nesukrečiamoji vilties 
šviesa 'yra Anglija. V.

GDYNĖJE SISTEMATIŠKAI 
GAUDO PABALTIECIŲ JU-

■ RININKU8
Pernai rudeni ir šių metų pra

džioje Gdynėj lenkų policijos 
sulaikyti if dingę be žinios lat
vių jūrininkai, kurie tarnavę 
ant Švedijos laivų. Jie areštuo
ti tuo metu, kai norėjo apžiūrė- 

»tl miestą. Visos švedų kapito
nų pastangos juos išlaisvinti 
pasilikę be pasekmių.' Dabar 
vėl švedų laikraščiai praneša, 
kad Gdynėj sulaikytas ir iškrės
tas švedų laivas ,,Brigg“,- kur 
surastai vienas jūrininkas -Iš 
tremtinių. Uoste dabar suorga-

Pavažiuokime ■ traukiniu iš 
Sydnėjaus į Australijos rytus. 
Kalnų pakriaušėmis ir pionierių 
išgręžtais tipeliais po šešių va
landų kelionės įkopsime į Ba- 
thurst'o miestelį, esantį apie 1 
km aukštumoje nuo jūros pavir
šiaus. Palteliui pravažiuojami 
didingieji ' Australijos Mėlynieji 
kalnai (Blue Mountains) austra
lų tikras, pasididžiavimas.

Bathursto apylinkėse yra 
Įkurta -antroji (po Bonegilos) DP 
imigrantų pereinamoji-parengia- 
moji stovykla, kurioje „Įšąlo“ ir 
pirmesnlųjų DP imigrantų trans
portų šeimos.

Atrodo, kad Australijoje,’ ku
riam laikui susikurs Europos 
pavyzdžiu (žinoma, su kai ku
riais teigiamais skirtumais), šei
myninės DP stovyklos.

Bathūrste klimatas kurortinis, 
sausas, mažai vandens kritulių. 
Gyvenamos patalpos — skardi
niai kariuomenės barakėliai (šei
mai po atskirą kambarėlį), pla
čiai išmėtyti kalvose ir slėniuo
se. Su administracijos Įstaigo
mis stovyklos gyventojai susisie
kia specialiais autobusais. Sto
vykloje labai taupomas vanduo.

Kodėl šeimos dar nenusikrato 
stovyklinio gyvenimo?

Bathursto stovyklon DP imi
grantai parengiami Australijos 
gyvenimui panašiai kaip Bone- 
giloje: išeina australizacijos kur
sus, patikrinami gydytojų, gauna 
australų dovanas (kišenpinigius,, 
rūbus, ■ avalynę), „pasirenka“ 
darbovietes ir išvažinėja po pla
čiąją Australiją darbo prievolės 
atlikti. Bet dažniausiai išvyksta 
tik šeimos galva.

Iliustracijai, kodėl taip Įvyks
ta, šio rašinio autorius pateikia 
savo asmenišką nuotyki Bathurs
to stovyklos darbo paskirstymo 

•ištaigoje.
■--•Tamsta pageidauji Į darbus 

vykti drauge su šeima (žmona ir

2 vaikai — 7 ir 8 metų amž.). 
Turime gerą pasiūlymą — avių 
farmą tarp Sydnėjaus ir Cam- 
berros. Dirbsite abu su žmona, 
gausite 2-jų kambarių butą, 
maistą ir 6 svarus grynais per 
savaitę. Vaikams mokykla — uz 
1 mylioa Sutinkate? — klausia 
mane pareigūnas.

— Mieliau pageidaučiau vykti 
į vaisių farmą, kur galėčiau, pa
gal savo sugebėjimus, būti nau
dingesnis, nes kaip „miesto 
paukštis“, nesugebėsiu avių plau
ti, arkliais jodinėti ir kralikų 
šaudyti —> bandžiau išreikšti sa
vo pageidavimą.

— Vaisių farmai tuo tarpu 
pareikalavimo neturime. Tams
tai lieka vykti Į siūlomą farmą 
ar persiskyrus su šeima — Į 
Sydnėjų prie viešųjų darbų; ta
čiau Tamstai pasirinkus antrą 
galimybę, pastatys Tamstą Į 
sunkią materialinę padėtį Mies
te uždirbsite neperdaugiausia, už 
šeimos išlaikymą stovykloje mo
kėsite po 55 šilingus į savaitę, o 
Sydnejuje butą negreit savo šei
mai surasite. Be to, valkai, sto
vykloje lakstydami, gaus blogą 
išauklėjimą — bandė darbo siū
lytojas pakreipti mano nusista
tymą į avių farmą.

— Bet Europoje aš buvau imi
gracijai užverbuotas pagal fa
brikų darbininkų schemą.. Iš
vykti kartu su šeima į Australi
ją išlaukiau perein. stovykloje 
•daugiau kaip 6 mėnesius- ir todėl 
pageidaučiau dabar tų pačių są
lygų — bandžiau vėl ginti savo 
„teises“.

— Paskutiniais Tamstos teigi
mais netikiu, tačiau, jei tai būtų 
ir tiesa, dabar Australijoje rei
kta priimti kitos sąlygos. Be to, 
patekęs su šeima Į siūlomą far
mą, būsite patenkintas ir po 2-jų 
savaičių atsiusite man padėkos 
laišką. Todėl Tamstos šeimos 
gerovei ir skiriu Į avių farmą — 
baigė pašnekėsi pareigūnas.

Bet likimas, dėl man neaiškių 
priežasčių, kalbamą farmą pa
glemžė, ir aš turėjau laukti nau
jos galimybės. Nuobodžios „be
darbio“ valandos (pustrečio mėn. 
perein. stovyklose) suteikė pa
galiau energijos skirtis su šei
ma ir išvykti į Sydnėjų.

Atrodo, ir Australijos ferme
riai vengia rinktis darbininkus 
su šeimomis. Jei kuris farmeris 
ir prašo šeimų, tai siūlomos dar
bo, gyvenimo ir atlyginimo są
lygos mums, dabar truputi „su- 
aus’tralėjus“, atrodo nepriimti
nos. Todėl ir daugis tokių šei
mų galvų — vyrų, po kurio lū
kuriavimo, sutinka laikinai pa
likti šeimas stovyklose ir išvyks
ta vieni i pasiūlytus darbus. Ta
čiau australų darbo paskirstymo 
įstaigos, atrodo, stengiasi paten
kinti pageidavimus. Kai kurie 
rinkdamiesi nauiąii gyvenimą, 
pereinamose stovyklose išbūna 
po keletą mėnesių. Būna ir to
kių. kurie pabandę su šeimomis 
pagvventi ir padirbėti pas ūki
ninkus, grįžta vėl į pereinamą
sias stovvklas ir vėl renkasi 
darbovietes, bet jau mieste.

Butų trūkumas dar ilgai bus 
naujųjų imigrantų, ypač su vai
kais, „priešas Nr. 1".

Australų dovanos vaikams.
Kaip suaugę, taip ir vaikai Iš 

australų vyriausvbės gauna pa
ramą, aprangos bei avalynės pa
vidale. Gaunami daiktai nauji 
ir pritaikyti amžiui; pvz., mano 
dukrelė (8 metu) gavo: paltuką, 
suknelę, pižamą, megztuką, 
marškinėlius (2-jus), kelnaites, 
kojines ir batukus, visa tai apie 
9 svarų vertės. Sūnus (7 mt.) — 
kostiumėlį, paltuką, pižamą, 
megztini, marškinėlius (viršuti
nius Ir apatinius), kelnaites 
(virš, ir apat.), kojines, batukus, 
tropikinį šalmą — apie 12 svarų 
vertės.

Pirmieji žingsniai į australų 
mokyklas.

Ir svečioje šalyje tėvų didžiau
sias rūpestis — vaikų ateitis. 
Atsižvelgiant Į vietini aukštą gy
venimo standartą, šeimos išmai- 
tinimo, apsirengimo bei kitoki 
materialiniai klausimai Austra
lijoje jau nebe taip aktualūs, 
lengvai išsprendžiami. Šeimos 
galva dirbdamas lengvai tam 
parūpiną lėšų. Šiandien nau
jiems australiečiams daugiau rū
pi dvasinė jų vaikų ateitis. Bet 
kokios perspektyvos tai ateičiai?

Bathursto pereinamojoje sto
vykloje esantieji mokyklinio 
amžiaus vaikai bandyta (jungti 
į australų mokyklas. Kas rytą 
jie zbuvo vežiojami autobusais į 
miestelio (Bathursto) mokyklas. 
Katalikai vaikai i katalikų vie
nuolių vadovaujamas mokyklas, 
o protestantų — į protestantų 
(valstvbines) mokyklas. Tose 
mokyklose vaikai išbūdavo iki 
vakaro (17 vai.); pietus (sviestai
nius, vaisius ir kt.) įdėdavo sto
vyklos administracija.

Mažiesiems pirmieji žingsniai 
australų mokykloje įdomūs. Jie 
greit susidraugavo su australų 
vaikais, kurie savo naujuosius 
draugus andovanodavo saldumy
nais, vaisiais, ledais bei kitomis 
smulkmenomis. Taip pat kai 
kuriems nenuoramoms teko pa
ragauti ir australiškos mokykli
nės drausmės vaistų — liniuočių 
smūgius iš auklėtojų.

Pastaruoju metu baigiasi mo
kyklų ir vasaros atostogos. Po 
atostogų naujieji australiukai, 
atrodo, jau eis į stovyklos mo
kyklas. Tautinėms mokykloms 
čia perspektyvos skurdžios. Sa
vąjį tautiškumą vaikams teks 
skiepyti per „Vargo Mokyklas“. 
Todėl laukiama -šiuo atžvilgiu 
parama iš tremties (Europos) va
dovėlių, patarimų bei nurodymų 
pavidalu. (b. d.)

P. Sirgedaa

Choras, nors dar visai jaunas, 
gražiai ir gerai padainavo keletą 
liaudies dainelių.

Mokinių tautinių šokių būrelis 
įspūdingai pašoko: „Malūnas“ ir 
„Audėjai“. Prasmingi ir skonin
gi buvo mokyt. A Venclauskui 
vadovaujant, gyvieji paveikslai: 
„Laisva Lietuva“ ir „Pavergta 
Lietuva“. Be to, mokyt. A. 
Venclauskas padeklamavo Myk. 
Venclausko parašytą eilėraštį.

Minėjimas baigtas tautos him
nu.

Vasario 16-tos išvakarėse Lie
tuvos Nepriklausomybės šventę 
gražiai pagerbė ir vietos latviai.

V. Pauža

PINNEBERGE
Pinnebergo lietuvių bendruo

menė nuo šių metų pradžios 
kiek padidėjo, nes šalia univer
siteto įsisteigė lietuvių gimnazi
ja. Tat ir šventės minėjimas 
vyko universiteto ir gimnazijos 

žmonėms glaudžiai bendradar
biaujant. Plnneberge trūko 
chorvedžio. Su gimnazija iš 
Klein Wittensee čia atsikėlė 
energingas ir gražiai pasireiškęs 
muzikas J. B e i n o r i s, kuris 
spėjo čia ne tik iš naujo suorga
nizuoti gimnazijos chorą, bet su
darė taip pat ir studentų chorą.

Vasario 15 d. lietuviai profe
soriai ir studentai minėjo Lietu
vos Universiteto sukaktį. Ta 
proga savo atsiminimus papasa
kojo profesoriai V. Maciūnas, V. 
Biržiška, V. Stanka, P. Čepėnas, 
L. Kačinskas.

Vasario 15 d. vakare įvyko 
mirusių už Tėvynės laisvę pa
gerbimas katalikų koplyčioje. 
Ten gražiai su giesmėm pasiro
dė J. Beinorto vedamas studen
tų choras. Vietos kapelionas 
kun. R. Krasauskas pasakė gražų 
pamokslą.

Vasario 16 d- iš pat ryto ant 
didžiojo stovyklos stiebo jau 

•plevėsavo lietuviška trispalvė.

St. Šimkaus, „Ilgesys“ — A. Ka- 
čanausko, „Mano sieloj šiandien 
šventė“ — J. Tallat Kelpšos, 
„Kur bakūžė samanota“ — St.
Šimkaus, „O tėvynė, manoji“ — 
S. Cerienės, „Nauja daina“ — 
St. Gailevičiaus. Tautinių šokių 
grupė, vedama Z. Vaičikonienės, 
pašoko „Audėjėlę“, „Žiogelius“ 
ir „Kepurinę“. Mišrus stovyk
los choras, vedamas A. Linevi
čiaus, sudainavo „Lietuviais 
esame gimę“ — St. Šimkaus, 
„Partizanų dainą“ — harmoni
zuotą A. Linevičiaus (tekstas 
gautas iš kovojančios Lietuvos), 
„Kas bernelio sumislyta“ — V. 
Banaičio, „Karvelėli“ — C. Sas
nausko ir „Namo broliukai“ — 
liaudies daina. Akompanavo F. 
Maizitė-Kalėjs ir G. Macelytė.

Biržulio Banga.
Iš WEHNEN STOVYKLOS 

KRONIKOS
— Vasario 21 d. pradedama 

statybinių dažytojų dviejų mė
nesių kursai. Paramą numato
ma gauti iš YMCA’os ir vietos 
IRO bei DPACS’o įstaigų. Jau su
sitarta su lektorium, iš kursan
tų tarpo išsirinkta valdyba at
stovauti savo reikalams.

— Šiom dienom pasirodė „pir
mosios kregždės“ emigruojančių 
į JAV. Keli asmens ir šeimos 
pašaukti į vietos DPACS’ą pir
mam apklausinėjimui. Kaip 
girdėti, panašūs apklausinėjimai 
padaryti ir „Unterm Berg“ sto
vykloje Oldenburge.
ŠVIETIMO IR KULTŪROS TA

RYBOS POSĖDIS
Šio mėnesio 11 — 13 d. d. 

Schwabisch-Gmūnd stovykloje 
įvyko Švietimo ir Kultūros Ta
rybos posėdis. Svarstyta atstaty
tos nepriklausomos Lietuvos 
švietimas (vadovybė, adminis
tracija, mokyklų steigimas, 
linkmė) ir perrinktas prezidiu
mas. Išrinkta: pirm. prof. St 
Dirmantąs, vice-pirm. M. Krikš
čiūnas, sekr. St. Barzdukas.

Visuose posėdžiuose dalyvavo 
Kultūros Tarnybos Valdytojas 
inž. A. Novickis.
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ČIA KALBA MŪSŲ LAIKŲ TRAGIZMAS
JURGIO JANKAUS KNYGĄ „NAKTIS ANT MORU“ PASKAIČIUS

PREMIJAS
(Palaidos

Jurgio Jankaus „Naktis ant 
motų“, už kurią paskirta 1948 
metų LTB Švietimo Valdybos 
grožinės literatūros premija, nė
ra paprasta eilinė beletristikos 
knyga, bes joje autorius vaiz
duoja tuos dalykus, dėl kurių 
visa mūsų epocha turi tragišką 
veidą. Nacionalsocializmo ir 
bolševizmo ideologijos pritaiky
mas gyvenimo praktikoje, bai
sūs praėjusiojo karo išgyveni
mai, mirtis ir sunaikinimas, iš 
vienos pusės, ir žmogaus in- traukti, 
stinktyvus savo egzistencijos 
saugojimas, iš kitos pusės, čia 
yra nuolatinėje dramatinėje 
įtampoje. Tai, kas surašyta 
Nūmbergo protokoluose, kaceti- 
ninkų atsiminimuose, kas skel
biama laikraščių skiltyse ir pu
blicistikos straipsniuose, čia mė
ginama apipavidalinti konkre
čiuose gyvenimo vaizduose bele
tristine forma. Sekant knygos 
puslapius, pro skaitytojo sąmo
nę prabėga nacizmo ideologijos 
praktikai su savo nežmoniškais 
žmonių ir tautų naikinimo dar
bais, greta jų dar šmėkštelėja 
senojo humanizmo bejėgiai mo
hikanai, paskui beteisiai kančios 
žmonės: lenkai, lietuviai, žydai, 
rusai ir kt. Pirmojo bolševik
mečio Lietuvoje vaizdas taip pat 
gana platus ir ryškus.

Žodžiu sakant, turinį sudaro 
visos tos baisybės, kurių tęsinys 
ir dabar nęnutrūkęs anapus ge
ležinės uždangos, 
ruoja kaltų ir 
krauju, alsuoja 
siais ir beribiu 
naikina ne tik 
bet ir žaloja ir 
lą. Po Pirmojo 
išgarsėjo Remarkas, o šiandien 
išblanksta anie baisumai prieš 
tuos, kurie atsiskleidžia „Nak
ties ant morų“ puslapiuose, kaip 
kad ir ano karo įvykiai, paly
ginti su šio karo baisumais, yra 
lyg įspūdžio nedarančios muš
tynės. ♦

Vaizduojamosios medžiagos 
naujumas ir aktualumas, ypač 
mums tremtiniams, visa tai ant 
savo kailio pajutusiems ir tebe- 
juntantiems, rašytoją stato į la
bai didelį pavojų nusilenkti pu
blicistiniam, propagandiniam 
elementui ir neišsilaikyti meni
nėje plotmėje.

Tas Išsilaikymas meno plotmė
je ir yra pats svarbiausias 
klausimas, kurį įtemptomis jė
gomis autorius turėjo spręsti.

Pasirinkta rėminė kompozicijos 
priemonė.- Tuoj po Vokietijos 
kapituliacijos vakarinėse 
tremtiniai ima burtis į 
las. Ne tik pastogė ir 
kąsnis juos ten traukia,

'"pasiilgimas savų žmonių. Tačiau 
tuo pat metu į širdis veržiasi 
ir apatiškumas, apsipratimas su 
aplinkuma ir šaltas egoizmas. Į 
vieną tokių stovyklų patenka ir 
svarbiausieji šios knygos veikė
jai. Jie pripuolamai vieną nak
tį- sugula ant ligoninės neštuvų, 
kurie dėl sąmojo morals vadina
mi, šaltoje mokyklos barako pa
talpoje. Ir čia patamsyje, norė
dami nuvyti šaltį, pasakojasi sa
vo artimos praeities išgyveni
mus. Tokių pasakojimų yra 7. 
Tarp jų įpinami autoriaus įsi
terpimai, fabulos sumezgimui 
reikalingi' trumpi pokalbiai,.

Savaime aišku, kad . šitokia 
kompozicija yra dirbtinė, sun
kokai tepajėgianti sukurti tik
rovės iliuziją. Ir autoriui kai 
kada tenka sunkus uždavinys 
surišti bepairstančius vieningos 
fabulos siūlų galus, ypač dar ir 
dėl to, kad beveik visi šie pasa
kotojai čia susitinka patamsyje 
pirmą kartą, bet jų likimas jau

anksčiau vienu ar kitu būdu 
buvo susipynęs.

Tačiau patys atskiri pasakoji
mai sukuria tikrovės iliuziją, 
išsilaiko meninėje plotmėje. J. 
Jankus turi stiprų pasakotojo 
talentą. Kiekvienas įvykis Iš po 
jo plunksnos išeina gyvas, natū
ralus, lyg iš paties konkretaus 
gyvenimo iškirptas. " Gyva in- 
tryga palaiko nuolatinę įtampą 
ir sukaupia dėmesį. Pradėjęs 
skaityti, negali tiesiog atsi-

Stilius — dinaminis, trumpa- 
pasakis. Tas kyla iš paties vaiz
duojamojo įvykio, iš pasakotojo 
susijaudinimo, iš pačios kompo
zicijos. Tačiau kai visa knyga 
tokia įsibėgėjimo forma sukurta, 
pradedame lyg justi protokoli
nio stiliaus sausumą. Bet pasi
rinktoji forma vis dėlto geriau
siai atatinka vaizduojamą turinį 
ir geriausiai derinasi su pasako
tojo psichologija. Kai žmogus 
ką tik išlindo iš mirties nasrų,

Visa tai ga- 
nekaltų žmonių 
mirtimi, griuvė- 
klaikumu, kurs 

žmogaus kūną, 
palaužia jo sie- 
pasaulinio kar»

zonose 
stovyk- 
duonos 
bet ir

PASKVKUSŽiūrėjimas į įvykius žmonišku
mo akimis ir išliekant pakanka
mai objektyviam yra taip pat 
viena gerųjų knygos savybių.

Per daug arti esame nuo kny
goje vaizduojamų įvykių, kad 
galėtume šaltai į juos žiūrėti ir 
grožėtis vięp tik autoriaus su
kurtomis meniškomis formomis 
ir ieškoti vien meniškų išgyveni
mų. Dėl to ir knygos vertini
mas negali išvengti tam tikro 
subjektyvumo. Tačiau jau da
bar galime tvirtinti, kad knyga 
skaitytojus tikrai patrauks, jau
dins, sąmonins, skaidrins 
kels ryžtingumą, žadins 
nuotaikas.

Nors visos istorijos 
apie mirtį ir sunaikinimą, nors r______ , ___ _____, ____
ir visas pasaulis guli lyg mirš- joje prisiglaudęs politinis emi- 
tąs ligonis ant morų, tačiau pe-

Nacizmo' simistinės nuotaikos išvengiama. 
Gal svarbiausias to pagrindas — 
pasitikėjimas antgamtinėmis jė
gomis.

Propagandiniu atžvilgiu kny
ga verstina į didžiąsias kalbas.

Knygą išleido „Patria“ (348 
psl.). Gražiai iliustravo dali. L. 
Vilimas. Pr.

pastabos)

savo

kai jis dar tebesineša kremato
riumo tvaiką ir kraujo bei pa
rako kvapą, negi jis galės pasi
gardžiuodamas stilizuoti 
šiurpius išgyvenimus?

Smulkmeniškai analizuodami 
psichologinius, idėjinius ir kom
pozicinius elementus bei vaiz
duojamų asmenų 
kas, galėtume, be 
rasti priekaištų, 
griežčiausi kritikai 
žinti, kad J. Jankus tokią sun
kią ir nedėkingą medžiagą su
gebėjo taip sudoroti, kad jis iš
silaikė meno plotmėje ir gana 
originaliu būdu atskleidė tas 
baisybes, kurių pasaulis, kaip 
stovi, nebuvo regėjęs, 
ir komunizmo kritika čia pra
kalbėjo per gyvą žmogų — per 
psichologiškai tikrą žmogų. Tei
giamieji čia neidealizudjami, 
neigiamieji — taip pat kai ku
riais momentais parodo bent da
lelę žmogaus, tiesa, užslopinto ir 
sistemos suniveliuoto žmogaus.

charakterlsti-
abejonės, su-

Tačiau ir
turės pripa- širdis, 

kovos

sukasi

N.

KAROLĖS PAŽĖRAITĖS „LIKTŪNAS
Karolė Pažėraitė kaip rašyto

ja jau buvo pasireiškusi Lietu
voj: buvo išleidusi atskirais lei
diniais „Nusidėjėlę“, „Ministeri
jos rožę“, spausdino novelių, ei
lėraščių. Dabar tremtyj pasiro
dė su didesniu dalyku, romanu 
„Liktūnas“,

„Liktūnas“ yra veikalas iš 
Dzūkijos gyvenimo. Dėl to ir 
pats žodis reiškia dzūkiškai kel
tą. Rašytoja šį žodį yra panau
dojusi simboliškai kaip dviejų 
moterų likimo 
siužetas imtas 
likimo:
už vyro, kurs 
dėl paveldėjimo trukdymų ją 
priverčia padaryti negimusios 
gyvybės panaikinimo ’veiksmą; 
kita gi lieka menininko apsime
tėlio nuskriausta, bet per naują 
ir sveiką gyvybę išgelbsti pir
mosios begęstančią laimę.

Rašytojos iškelta problema yra 
buvusi aktualesnė tuo metu, iš

viena

jungtį. Veikalo 
iš dviejų seserų 
jų yra ištekėjusi 
žmoną myli, bet

kurio siužetas Imtas: iš laikotar
pio prieš maždaug 20 metų. Ra
šytojai bus gyvai 
palankiau išspręsti 
klausimą. Veikale 
surasti atitinkamą 
gyvenime gal taip nepasitaiko 
ar pasitaiko be galo retai. Ne- .krypę. Jie neprisideda prie di- 
gimusioS gyvybės žudymas dėl : 
šeimyninio gyvenimo J>alengvi- < 
nimo bei nepatogumų neleistinas, 
bet ar jis leistinas eugenikos i 
sumetimais? Rašytojos atsaky- : 
mas būtų per drąsus, jei taip, 
bet už ne ji nestoja, ir jai tik 
rūpėjo įrodyti teigiamo atvejo < 
klaidingumą. Čia, žinoma, tektų 
protu, ne jausmu, vadovautis, 
bet meilė paprastai skiriančių ' 
sienų nepaiso. Vis dėlto, paisant 
svarbesnių reikalų nei asmeninė 
laimė, žiūrint tautos sveikumo, 
daug ko tektų išsižadėti. Toji 
auka būtų ir kilni, šia linkme 
pavaizduoti išgyvenimai trauktų 
mus iš realistinės vaizdavimo

rūpėję, kaip 
šį eugenikos 
jai pavyko 
išeitį, nors

PIRMIEJI ANGLŲ LAIKRAŠČIŲ ATSILIEPIMAI APIE MUSŲ MENININKŲ KONCERTUS
Mūsų menininkų trupė, kuri lėtą tradicinių lietuvių liaudies 

šiuo metu koncertuoja Anglijos dainų.
provincijoje pagal D. Br. Lietu- Nors visa programa buvo dal- 
vių Sąi™???_SU...^5, nuojama lietuviškai - anglo au-

” * šiai neįprasta kalba, — bet pul
kus dainavimas buvo visų labai 
įvertintas: dar vienas įrodymas, 
kad muzikos „kalba“ tikrai yra 
tarptautinė.“...

„Kidderminster Times“ vasa
rio 4 d. str. Lietuvių dai
nininkų a)p s i 1 a n ki y m a s, 
rašo (Kidderminster — nemažas 
miestas toj pačioje Worcester
shire provincijoje):

,Kai Pabaltijo Valstybės buvo 
Sovietų 
daug jų 
tremtin, 
jungui.
vos Valstybinės Operos narių, 
kurie iš Vokietijos dabar yra 
atvykę į Britaniją, praturtinda
mi šio krašto muzikos gyvenimą 
pirmaeiliais pasirodymais.

Sekmadienį, jie davė koncertą 
Kidderminsterlo Vaidybos Rū
muose (teatre); gausios ir palan
kiai nusiteikusios publikos tar
pe buvo ir menininkų tautiečių, 
kurie, kaip tremtiniai dirba apy
linkėje. Koncertas buvo remia
mas Arts Council ir programa 
susidėjo iš parinktų žavių gerai 
žinomų'operų arijų.“

Greąt Britain sutartį, susilaukė 
jau pirmų atsiliepimų anglų 
provincijos spaudoje.

„Droitwich Guardian“ (Droit- 
wich — žinomas kurortas, taip 
pat ilgų bangų radio' siuntėjas) 
vasario 4 d. nr. rašo: „Entuzias
tinga publika sveikino Lietuvos 
Valstybinės Operos solistus, 
jiems koncertuojant trečiadienį 
vakare Droitwich'o Winter Gar
den salėje. j .

Solistai: Antanina Dambraus- . 
kaitė (sopranas), Alė Kalvaitytė 
(mezzo sopranas), Stasys Bara
nauskas (tenoras) ir Ipolitas 
Nauragis (bosas) atvyko iš įvai
rių tremtinių stovyklų Vakarų 
Vokietijoje; jie visi yra žinomi 
kontinento operos dainininkai.

Dvi moterys dainininkės dė
vėjo spalvingus lietuvių tautinius 
rūbus, kurie susideda iš sijono, 
bliuzės ir žiursto iš namie aus
tos ir išsiuvinėtos medžiagos ir 
iš išsiuvinėtos (!) juostos.

Be jokios butaforijos ir su 
fortepijono pritarimu, kuriuo 
skambino vienas iš trupės narių 
— Vladas Jakubėnas, jie pa
dainavo ištraukas iš daugelio 
gerai žinomų operų, ir be to ke-

1T O AIIIL Ą Į 
ALOYZAS BARONAS
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Aniulis serga, ir žmona klau
sia, kas jam yra. Ji žino pui
kiai, kas jam yra, ir tiki, kad 
praeis. Ji jam perdėtai ir ne
meluotai gera, ir Aniulis todėl 
jos dar labiau nekenčia. Jam 
biaurus jos nuolatinis saldumas, 
ir kiekviena diena didina kan
čią ir ilgesį. O ateina pavasaris 
plačiais žingsniais ir berniškai 
atlapotais atlapais, sprogdinda
mas pumpurus ir širdis. Ir vei
dus ir valkatoms aptaškytus 
purvu batus. Sulą lašinąs že
mėn ir nešąs didelį glėbį senti
mentų ir vienas kito ieškojimo. 
Ir Aniuliui tą pavasarį trūko 
žmogaus artimo labiau, kaip vi
sada, ir tos tuštumos nepajėgė 
užpildyti laukai sužaliavę ir 
bandos gyvulių gražių ir gryna
veislių. Jis dirbo ir žinojo dir
bąs sau ir žemę mylėjo, kaip vi
sados, ir darbas nebuvo baisus, 
bet prasmės viso to darbo nebe
galėjo atspėti.

— Tai kas? — galvodavo jis,— 
tai kas, kad aš čia dirbsiu, jei 
niekada' negalėsiu turėti to 
žmogaus, kuris, — dabar jis tai 
aiškiai suprato, — buvo daug 
brangesnis už žemę dvokiančią ir 
kvapią. Ir argi negalėtų ši se
nė mirti? Argi negalėtų palikti 
gyvenimo jauniems ir reikalin
giems jo? Argi negalėtų kas 
nors atsitikti? Nukristi nuo 
šiaudų galo, arba galėtų jautis 
subadyti. Bet jo pyktis buvo at
virkščiai proporcingas jo dy
džiui. Įr nuo šiaudų galo ji

niekada nenukris, nes niekada ji 
ten nelipo, ir šiaip ji nemirs. 
Kaip gi ji mirs tokia tvirta bo
ba. O ji turi gi pagaliau pa
likti laisvą vietą, nes ji daugiau 
nebepakenčiamą ir negalima ras
ti būdo nuo jos pabėgti. Pa
bėgti galima, bet žiedas ant 
piršto buvo be pabaigos, ir tai 
yra simbolis amžinos vergystės. 
Ir jo negalima nukirsti, kad jis 
būtų su pabaiga ir kad jis grą
žintų tą moterį, kuri vis tebėra 
brangi ir arčiau stovi negu tik
roji žmona.

Baigės pavasaris ir buvo pra
džia vasaros kaitrios ir kanki
nančios, . lyg jaunos mergaitės 
žvilgsnis. Ir ši vasaros pradžia 
Aniuliui buvo nepakenčiama. 
Jis atsiminė, kad maždaug prieš 
metus jam pasiūlė šį ūkį, ir jis 
keikė tą dieną, kam nebuvo ta
da kur nors išėjęs arba nebuvo 
girtas. Nors jis paskui galėjo 
įklimpti, kaip įklimpo ir pama
tė, kad nelaimė vaikšto katės 
kojomis. Taip, tada paklausė ir 
žernės troškuliu užsinuodijo.

— Na, argi negalėtų numirti? 
— galvojo jis tada lygiai po 
metų, ir didelė mintis, kaip 
gaisras, atėjo į jo smegenis. — 
Aišku, o tada tikrai būtų mano 
laukai ir mergaitė šviesių plau
kų ir akim didelėm ir išsigandu
siom. Ir kas pagaliau, jei ji 

mirtų? Geriau ir jai pačiai bū
tų, negu gyventi nekenčiamai. O 
pagaliau gali mirtim užmokėti 
už gobšumą ir norą turtu nu-

Nors visa programa buvo dai-

Rusijos aneksuotos, 
tautiečių verčiau išvyko 

negu .pasidavė rusų 
Jų tarpe buvo ir Lietu-

pirkti jaunystę. Nupirko ir ap
gavo, bet klaidą turi atitaisyti 
pasitraukdama.

Ir vieną sekmadienį, kai buvo 
visi išėję J pamaldas ir piemuo 
galūlaukėj dainavo, ir bitės dūz-
gė, ir kregždės šaudė ir ginčijo-
si, jiedu liko tik du namuose. 
Valandėlę jie sėdėjo gonkose, ir 
jam atėjo mintis į galvą, tikriau 
ji sutvirtėlo. nes ji jau seniai 
buvo užliejusi smegenis, ir da
bar ji turėjo pavirsti į veiksmą. 
Sekundę jis keldamasis nuo 
gonkų susvyravo, bet tuo metu 
prieš jo akis aisistojo laimė 
jauna ir šviežia, Mylės rūbuose..

— Einam pasivaikščioti, —ta
ria jis tada, ir jo balsas kažkoks: 
netikras ir nekasdieniškas, ir 
žmona pakelia tada į jį galvą.

— Sergi? — paklausia ji ir 
eina kartu ir nežino, kad jį kan
kina meilė ir neapykanta. Že
mei ir žmogui. Jie užeina take
liu už tvarto. Pro klėtį praei
damas jis paima geležinį kuolą.

— O kam šis kuolas? — klau
sia ji nerūpestingai.

Jie užeina už tvartų ir prieš; 
akis mato laukus, pilnus nuola
tinio švento giedojimo. Netoli 
dobiluose ganosi veislinis bulius.

— Bulius nutruks, kuolas: 
prastas, — sako jis, bet tokiuo- 
baisiu balsu, kad ji sustoja ir 
pažiūri į jo akis.

— Tu, na! — išsigąsta ar su
pranta ji, bet toliau nieko ne
pasako. Ranka tvirta ir kuolas; 
sunkus. Ji lengvai, lengviau 
negu jos metai leidžia, atsisėda 
ir viena ranka apkabina galvą.. 
Ir kai antrą kartą kuolas palie
čia sprandą, ji išsitiesia ir guli, 
ant šono, lyg pokaičiui, didelėj; 
kvepiančioj žolėj.

Aniulis valandėlę stabteri. De
šimtadalį sekundės. Po to sku-

1. Jurgio Jankaus beletristikos 
knyga „Naktis ant morų“ ne tik 
šįmet, kaip švietimo Valdybos 
premijuotoji, bet apskritai trem
tyje yra pirmoji, kuri gvildena 
mūąų dailiojoje literatūroje ap
mirštus netolimos praeitieji klau
simus ir problemas. „Naktyje 
ant morų“ kvėpuoji ne tik nacio
nalsocializmo koncentracijos sto
vyklų ir įvairių prievartos dar
bų atmosfera, bet čia pat matai 
kaip kartuvių kilpą komunizmo 
grėsmę v tautoms ir atskiriems 
žmonėms. „Naktyje ant morų" 
pastebėta, kad vakarų Vokieti-

gana greit gavo DP var- 
dar negreit azilio teises, 
vienas matininkas ir ne 
Osvaldas krito kaip ko-

pusės link idealistinės.
Tuo tarpu „Liktūno“ veikėjų 

charakteriai tom idealistinėm 
savybėm ypatingai nepasižymi. 
Jie yra daugiau neigiami, des
truktyvūs. Jie arba prigimties 
nuskriausti arba doriškai pa

naminio gyvenimo proceso. Jie 
daugiau žengia atgal nei pirmyn. 
Bet rašytoja negalėjo tenkintis 
šiom neigiamybėm. Ji ieškojo 
kelių, kaip problemą teigiamai 
išspręsti. Ji surado vienkartinį 
sprendimo būdą, bet ar jis tiktų 
daugeliui atvejų? Vargiai.

Būdama realistinio stiliaus at
stovė, K. Pažėraitė nesiima ypa
tingų vaizdavimo puošmenų, jos 
stilius paprastas. Norėdama 
duoti daugiau gyvumo veikė
jams, ji jiems leidžia kalbėti 
dzūkiška tarme. Teigiamu rašy
tojos bruožu reikia laikyti jos 
pasinešlmą vaizduoti gamtą (tai 
tėviškės romanas) bei senovės 
papročius, liaudies dainelių pa
rinkti. Tačiau į subtilesnius 
gamtos vaizdavimus, kaip tai 
daro impresionistai, ji nesilei
džia, jai rūpi psichologinės pro
blemos sprendimas.

Krjygą išleido „Suduva“, vir
šelį piešė dail. *B. Vilkutaitytė- 
Gedvilienė; 198 psl., kaina 3,— 
DM. A. S.

ŠLEZWIG-HOLSTEINE stei
gia TAUTINES STOVYKLAS
Pagal paskutinį planą Sles- 

■wig-HolSteine jau pripažįstamos 
tautinės stovyklos ir visi lietu
viai koncentruojami Lūbecko 
Artillerie ir Spackenbergo sto
vyklose. Tuo tarpu dar dides
nis lietuvių skaičius lieka Flens- 
burge. Į Artillerie kareivines 
jau nukelti lietuviai iš Wedelio, 
o artimu laiku keliami iš Klein 
Wittensee, nes Eckernfūrdėj vei
kęs 116 DPACCS iš viso panai
kinamas. Ąrtilerie kareivinėse 
jau gyvena per tūkstantį lietu
vių. Tokiu būdu LUbeckas tam
pa vėl didesniu lietuvių centru.

SL. holsteine jungiamos 
GIMNAZIJOS

Britų kar. valdžios nutarimu, 
visos DP gimnazijos nuo atei
nančių mokslo metų pradžios š. 
m. birželio mėn. turės veikti tik 
Neustadte/Holšt. Tokiu būdu 
lietuvių gimnazija kartu su kitų 
tautybių gimnazijomis iš Pinne- 
bergo turės keltis į Neustadtą.

biai grįžta į kiemą, paima kibi
rą nuneša prie netoli stovinčio 
buliaus, numeta jį ten ir sugrįž
ta prie žmonos. Paima ją ant 
rankų ir skubiai, nejausdamas 

sunkumo, lyg neštų mylimą, il
•gai lauktą ir sutiktą, nuneša ir
numeta pas bulių. Žemėmis 
:aptrina jo ragus ir išpurvina 
nosį. Ir jo kojas apmėto žemė
mis ir žmoną taip pat. Keliose 
vietose praplėšia jos bliuską ir 
sijoną. Grįždamas paima kuolą 
ir įsmeigia giliai J žemę. Va
landėlę jis stovi kieme. Nusi
plauna rankas, nusivalo rūbus 
ir išeina. Ne, jis puikiai žino, 
kad jis negali būti namuose. Bet 
jis žino, kad negali ir eiti, nes 
jis nenormalus. Bet vistiek ei
na, palyginti, labai lėtai, pas to
limiausią kaimyną ir neša ati
duot nedidelę piniginę skolą. 
Kaimyną randa vieną, visai ne
pastebintį, kad Aniulis nėra 
normalus, ir vien todėl jis nėra 
■toks, kad nori tokiuo būti. Jiedu 
geria alų, ir'alus ištiesia trupu
tį Aniulį, ir jo judesiai daros 
normalūs ir kasdieniški. Po 
valandos Aniulis grįžta namo.

— Reikia eiti, — sako jis kai
mynui, — tuoj pradės grįžti iš 
bažnyčios ir bus baisiai nepato
gu trenktam vilktis namo.

— Vistiek, — moja ranka kai
mynas ir valandėlę pažiūri, kaip 
Aniulis sunkiai kelia kojas ir, 
nors sverdi, rankų vistiek neiš
traukia iš kišenių.

Prie namų Aniulį pasitinka 
piemuo ir šaukia:

— Dėdyt, dėdyt, tetą jautis 
nubadė!

Tuščia laukuose. Karštis di
delis, ir tas skambėjimas Aniulį 
išblalvo. „Gerai, kad jautis“, 
pagalvoja ir nueina, tikriau bė
ga, paskui piemenį.

grantas 
dą, bet 
nes ne 
vienas
munistų agentų Vakaruos pro
vokacijos auka ir ne viena Nijo
lė turėjo kaitelioti stovyklas ir 
anam metui atitinkamai sąvo- 
kotl:

. visas pasaulis guli ant 
morų ir kietai miega. Gi duob
kasiai jau ateina. Iš rytų. Ir 
duobė jau Iškasta. Tik jie ateis, 
paims mūrus ir miegantį pasau
lį nuleis į duobę. Jei jis tepa
bus, kai žemės ims ant galvos 
blrti, bus per vėlai“.

Po ketvertų metų, mūsų laimė, 
matome, kad pasaulis pradeda 
busti, ir mūsų kaip politinių 
emigrantų uždavinys toliau dar 
stipriau skelbti komunizmo pa
vojų:

— „Naktis ant morų“ versti
na į anglų kalbą!

Žinoma, bus ir priešingų nuo
monių, ir įdomiu būtų jų pasi
klausyti.

„Patria“ jau turi įgudimo įvai-- 
riomis kalbomis knygas leisti, 
gal būt susirūpintų ir šiuo at
veju. Kitų tautų politiniai emi
grantai šią informacinę priemo
nę gana plačiai naudoja. Kny
gos susilaukė teigiamo įspūdžio. 
„Naktis ant morų“ praverstų iš
tisai, o paskutiniu atveju atski
rais pasakojimais, pvz., „Gra
bas“, „Kodėl aš nebetikiu“ ir kt. 
Bandykime simpatijas Lietuvai 
kaupti, be kitko, ir savo dailiąja 
literatūra. Šansų yra.

2. Iš šįmet premijuotųjų kny
gų ypač . dvi yra puikiai ilius
truotos: tai „Naktis ant morų“— 
dailininko Liūdo Vilimo, ir „Pr. 
Krlpštukas pragare“ — dailinin
ko Adolfo Vaičaičio. Pilna žo
džio prasme premijos už knygų 
iliustravimą ir šįmet, deja, nesu
gebėjome įsteigti. Bet jau ta 
linkme padaryta mylios žingsnis. 
Čia, kaip ir daugumoje panašių 
atvejų, pagyrimas priklauso „Pa
trios.“ savininkui Jonui Lenktai- 
čiui. Ir taip, „Patrios“ premija 
paskirta knygų iliustratoriui Po
vilui Osmolskiui. Kai niekas ki
tas nesusigundė ano žingsnio 
žengti, tai visų pirma ir apeliuo- 
tina į iniciatyvos seniūną J. 
Lenktai tį:

— Ištesėkit pradėjęs!
Iš visos širdies trokštama, kad 

šių metų „Patrios“ žestas būtų 
gražios tradicijos pradėjimas. 
Ak, kad prieš 1950 m. Vasario 
16-ktąją rinktųsi sprendimo ne 
tik rašytojai, bet ir dailininkų 
komisijos.

3. Buvo keletas balsų už lite
ratūros premijų sukolchozinimą. 
Girdi, sumeskim vienam, tegu 
bent šį-tą konkrečiai pajus. Bet 
ar prasminga, ypač žvelgiant į 
ateities perspektyvą? Tremtyje 
premijos yra daugiau moralinio 
svorio: 
majam 
padėka 
m! jas
ties Albino Mariaus Katiliškio

C. .
pis. 194a—n-*, mėti, ... .
produkcijai užteks vakarų Vo
kietijos žemėlapio, bet jau 1949 
— ? metų produkcijai turbūt 
teks griebtis... visos žemės ru-. 
tūlio. O, kad šiuo atžvilgiu bū
tumėm apmojūs ir ištvermingi. 
,/S. Jau sykį, berašydamas apie 
premijų . knygų lįlustratoriams 
reikalą, Ieškojau žinių apie P. 
Osmolskį, ir niekur nieko. Daug 
būna atvejų, kai žūt būt ieškai 
kokio kultūrininko datų ir dar
bų vardų, turi šauktis prof. Vac
lovo Biržiškos „Lietuvių Rašy
tojų Kalendoriaus“, „Lithuanian 
Art in Exile", „Tremties metų“ 
ir kt. spaudinių. Bet ^paieško
jimas“ ne visada sėkmingas. Ir 
žvilgsnį nuolankiai krypsta į 
prof. V. Biržišką. Jau reikalin
gas „Lietuvių Rašytojų Kalendo
riaus“ papildymas. Tai galėtų 
išleisti „Kalendoriaus“ pirmasis 
leidėjas — „Patria“ arba kuris 
nors mūsų žurnalas, pvz., „Ai
dai“ kaip specialų priedą. Kam 
jau kam, bet žumalistąms tatai 
būtų paranku. Gerb. Profeso
rius šiuo reikalu yra , surinkęs 
daug papildomos medžiagos. Pro
fesorių dėl kiekvienos smulkme
nos varginti iš tikro drovu, tada 
nukenčia ne kas kitas, kaip ben-

gauta premija. „Prasilenkimo 
valanda" žymiai didesnės vertės 
už gautąją premiją.. Tačiau at
siminkime tai, kad jis gavo 
Lietuvių Paštininkų Sąjungos 
premiją- Šios premijos kilmė 
daug bylojanti. Paštininkų su
važiavimas vyko Valiutos san

tvarkos šešėlyje ir paštininkai 
ne finansinių apyvartų perspek
tyvos, bet širdies, lietuvio politi
nio emigranto širdies, atsiklausę 
nutarė skirti premiją. Kai seno
sios premijos pasinėrė netikru
mo ūkanoje, šit skiriama nauja 
— tai juk nuostabiai nuoširdus 
atskubėjimas į talką tremties 
rašytojui ir skaitytojui. Pargrį
žę laisvon tėvynėn Lietuvos Res
publikos paštininkai tęsės trem
tyje pradėtas tradicijas. Tokia 
tradicija nepalyginti prasminges
nė už vlenlaikinę naudą ar ki
tus kuriuos sumetimus.

4. Imant leidyklomis, dvi šį- 
metines premijas — BALF'o ir 
Liet. Raud. Kryžiaus — „pačiu
po“ Povilas Abelkis, o po vieną 
J. Lenktaitis (Švietimo Valdy
bos) ir L. Vismantas (Paštininkų, 
dar kitaip sakant — skaitytojų). 
Savo metu prof. Putino inicla- • -
tyva buvo sudarytas literatūros drasls informacijos lygis, 
žemėlapis. Sužymėta, iš kur kuris J. Cicėnas •

KULTŪROS PASAULYJE
— Čekoslovakijos vyriausybė kurios rūpinasi greitu prava- 

sudarė įstatymo projektą, pagal 
■ kurį visai iš knygų leidybos iš

jungiamos privačios knygų lei- 
. dyklos. Ateityje knygas, galės 
. leisti tik valstybinės leidyklos,

parlamente atstovaujamos politi- vanduo verdamas per tą laiką 
. nės partijos ir prof, sąjungos.

— UNESCO numato birželio 
’ mėn. sušaukti viso pasaulio inte

lektualų konferenciją jų vaidme
niui pasaulio taikos išlaikyme 
aptarti.

• RADARAS VIRTUVES REIKA
LAMS

Stebuklingasis Radaras 
pradėtas taikyti ir taikos ręika- 

: lams. Štai, JAV-se Connect!- _______  ___ _ _____ _
‘ cut'o štatas radaro prietaisais nomos latvių poetės Ilonos Lei- 

aprūpino susisiekimą tvarkan
čius policininkus, iš kurių bud
rios akies dabar neišslysta nė 
vienas susisiekimo taisyklėms 
nusidėjęs automobilininkas. O

- Massachusetts štato firmos pra
dėjo gaminti net radaro virtuves, 
kurios įrengiamos didesniuose

1 viešbučiuose ir tose įmonėse,

žiuojančlų keleivių patarnavimu. 
Tokios radaro virtuvės vandeni 
užverda per 3 sek, o pusės sva
ro šnicelį iškepa per 120 sek. Pa
žymėtiną, kad puodas, kuriame

net neįŠyla. Taip vyksta dėl to, 
kad per vandenį einančios aukš
to dažnumo trumposios bangos 
priverčia vandens molekules ju
dėti, o atsparesnės metalo, stik
lo, porceliano ir popieriaus mo
lekulės reaguoja tik į tam tikro 
ilgumo bangas.

jau LIETUVIS ILIUSTRUOJA LAT
VIU AUTORES KNYGĄ

Netrukus išeis iš spaudos ži-

manes eilėraščių rinkinys 
„Ugunsputns“ (Ugninis paukštis), 
kurį iliustravęs . lietuvių . daili
ninkas Vytautas Kasiulis, da
bartiniu metu gyvenąs Paryžiuje.. 
Tai sveikintinas žygis abiejų • 
brolių tautų menininkų bendra
darbiavime, kuriam reikia tikė
tis, netruks pasekėjų.MASKVA BIJOSI BURŽUAZINIŲ PAPROČIŲ

pripažinimas premijuoja- 
ir savo keliu visuomenės 
tiems, kurie tokias pre- 
skiria. Sustokim, pvz.,

Laikraštls „Večemiaja Mos
kva“ patalpinęs pu!k;-leit. Kot
ko laišką, kuriame šis skun
džiasi, kad pamažu grįžta socia
listinėje santvarkoje- neleistinas 
reiškinys — arbatpinigių ėmimas 
ir davimas. Skaudu matyti, ra
šo autorius, kad dar daugelis 
laikosi šių buržujų papročių, svarsto šių modelių tinkamumą, 
Vos spėjai kirpykloje nusiskus- darbuojasi apie 30 dailininkų, 
ti, tuoj pribėga vyrukas su še- . aktorių, prekybos įmonių vedė- 
pečiu ir apsimeta nuvaląs nuo jų, bet nei vieno rūbų ar ava- 
rūbų plaukų liekanas", kurių 
ten visai nėra. Po to jis stovi 
ir žiūri į klientą tokiuo reikš
mingu žvilgsniu, kad aiškiai su
prantama ji laukiant arbatpini
gių už patarnavimą. Tokiuo pat 

žvilgsniu žiūri viršutinių rūbų _______ _____  ____________
saugotojas. Jei jie iš kiekvieno tojų nepasitenkinimo blogomis 

<’«""« ™ Kn gyvenimo sąlygomis? .arba su
teikti Jiems geresnį gyvenimą, 
arba visiškai nutylėti, kad toks 
geresnis gyvenimas išviso yra. 
Sovietų valdžia, kaip tai jau se
nai žinoma, laikosi antrojo bū
do. LLV/SB

Jautis stovi ramiai prie šei
mininkės kūno. Nė neapversto 
nei nepajudinto. Lyg garbės 
sargybą vaikšto atsargiai, grau
džiom didelėm akim stebėdamas 
keistą reiškinį ir lyg bijodamas 
palikti nedėkingas už tai, 'kad 
tiek daug kartų jį girdė ir šėrė. 
Ir Aniulį todėl užlieja nepapras
tas pyktis ir tuo laiku, kai prie 
jo atsiranda iš kaimyno ūkio 
tarnaitė ir šeimininkė, jis nene
ša lavono, bet kibiru skaldo bu
lių per galvą ir jo pyktis bai
sus ir nemeluotas. Paskui par
neša ją iš lauko. Atvažiuoja 
gydytojas, ir kai jis > nieko ne
pasako, kaimynų veidai ištysta 
iš naujo. Juk jiems visiems čia 
buvo viskas aišku. Ir štai dabar. 
Sako pinigais papirko. O gal ir 
nekaltas, nes pasakoja Anlulio 
pyktį įvykio vietoje.

— Gal būt, bet pažiūrėsim, ar 
neparsiveš jis čia buvusios tar
naitės, — taria dvi kaimynės 
pusgarsiu, bet tas sakinys Aniu
liui užkurtina ausis, kaip pa
trankos šūvis ar stiprus antau
sis.

Nueina dienų eilė. Aniulis 
dirba, bet tik viena mintis jį 
laiko nuo galutinio sugriuvimo. 
Jis tiki, kad ateis į tuos namus 
žmogus mielas ir užstos miru
sios šešėlį. Kai vieną kartą jis 
sutiko ją, tai buvo po daugelio 
savaičių, ji papurtė garbanas:

— Ne. Tu žinai, kodėl ne. 
Mes daugiau nebepažįstami. Tu 
žinai, ką tylomis kalba. Ir tai 
aš nors netikiu, bet jei tu la
biau mylėjai turtą negu žmogų, 
aš negaliu. Aš nežinau, kaip 
apie tave galvosiu, nes man tu 
buvai daug laiko geras, bet Ke
lio, kuriuo mes galėtumėm eiti, 
nebėra.

Jie Išsiskyrė,, ir Aniulis to iš

lankytojo gauna po 50 kapeikų, 
o per dieną šią įmonę aplanko 
300 žmonių, tai jis jau turi pel
no virš savo uždarbio 150 rub
lių, tuo tarpu kai geriausia sta- 
chanovietis neuždirba daugiau 
100 rublių į dieną. Tas pats 
teatruose ir koncertuose su pro-

gramomis, už kurias kaina ne
nustatoma, bet prašoma du^l' 
„kiek nori“. Taipgi sovietų 
spauda pradėjus kovą su „ma
sių reikalavimams nepritaikiin- 
tais“ skrybėlių, rūbų ir avalynės 
modeliais. Nieko nuostabaus, 
jei menininkų taryboje, kuriap-

lynės specialisto^ O pats svar
biausia — nepamėgdžioti Vaka
rų, nes masės gali sužinoti, kad 
Vakaruose . žmonės „kazionų“ 
modelių nebenešioja. , Juk pačių 
sovietų galiūnų nuomone, yra 
tiktai du būdai išvengti gyven-
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siskyrimo buvo sunaikintas. Jis 
keikė visa, kas jį įvedė į tą ba
lą, neišbrendamą ir, nesugrįžta
mą. Ir jis nieko daugiau nera
do ko keikti, kaip tik save, ir 
nuo to jam darėsi lengviau. Ki
tiems įvykdytas kerštas yra blo
gybė, bet sau pačiam ne. Jis 
sau gali atkeršyti, nors toks am
žinas bijojimas ir amžinas jos 
šešėlis, einąs visada paskui jį, 
argi nėra bausmė?

— Bausmė didelė, bet juk nie
kas nepripažins jos ir skaitys 
visi, kad jis gyvena svetimam 
ūky, kurį gavo užmušęs žmogų. 
Ir kas supras, kad žmogus buvo 
paaukotas kitų dviejų žmonių 
laimei. Niekas, net ir pats ge
riausias teisėjas. Net pats Die
vas. Taip, turi būti bausmė to
kia aiški, kokią mes suprantam, 
ir lygi visom kitom bausmėm, 
surašytom į spausdintus pusla
pius. Taip, — manė Aniulis, — 
aš privalau nueiti j policiją ir- 
pasisakyti. Argi tai ne garbin
gas darbas? Žinoma, po to, kai 
jau viskas praėjo ir tu gyveni 
laisvas. Tai išpirktų jo kaltę, o 
paskui tegu būna kas nori. Vis
tiek. Ir Mylė sakytų, kad aš 
garbingas ir tik suklydęs buvau, 
iš nepaprastos žemei ir. jai mei
lės. Taigi pasisakyti. Ir kas 
bus po to? Atsižvelgs į jo prisi
pažinimą, ypač dabar, kada jis 
neapkaltintas ir gyvena norma
lų gyvenimą, ir nubaus tik kele
tą metų. Taigi. O jis vertas 
daugiau. Vertas mirti. Mirtis 
už mirtį. Tikriausią bausmė, nes 
gyvenimas . brangus. O kas jei 
teismas nubaus? Nieko. Jis 
pats žino geriausias smulkme
nas ir joks pslchologiškiauslas 
teisėjas nepajėgs jo suprasti. Jis 
pats sau baumę . pasirinks. Nors 
bausmė yra didesnė gyventi ir

kankintis už staigią mirtį, bet 
pirmajai kas patikėtų? Taip jis 
vertas mirties, nes nieko gyve
nime jis- geresnio ir pavyzdln- 
gesnio negalėtų padaryti.

Šviesus ir šiltas vakaras. Rug
sėjis platus, žvaigždėta, skara 
apsidengęs. Aniulis išeina lau
ku. Palaukėj du beržai Tr pušis. 
Kažkas varo jį į lauką. Nera
miai ošia geltoni beržai ir šalia 
pušis kaip mergaitė.

— Taip. Atgaila. Bausmė 
savanoriška sau pačiam. Argi 
reikia garbingiau? Moki" nusi
kalsti, mokėk ir atsilyginti. Pati 
didžiausia bausmė, kokią tik ypa
tingais atvejais jam pritaikytų. 
Galbūt, karo . metu. Bet kodėl 
jis turi būti geresnis, jei dabar 
paprastos talkos metai. Nėra 
žmogaus ir tai dar jo žmonps, 
kurią jis prisiekė nuo visko sau
goti. Kam kankinti teigėjus ir 
žmones, ir advokatus, kurie ban
dys jį išteisinti? Jis pats sau 
teisėjas ir prokuroras. Pats jis 
atgailautojas ir . aukščiausios 
bausmės vykdytojas.

Virš galvos beržo šakos ir pu
šis, daugybės žvaigždžių prideng
ta. Tylu. Kažkur staugia, šuo. 
„Gal nelaimė ateina“, pagalvoja 
Aniulis. „yiska$ praeina ir viso 
kaimo žmonės mirs, ir aš anks
čiau už juos, nes nebėra man 
gyvenimo“.

Paskui jis nieko nebegalvoja. 
Jo visą galvą užima mintys, ir 
jo. smegenys dega. Ir jo ran
kos nėra niekada taip Virpėję. 
Jis išsitraukia jomis, virpančio
mis pavadį ir meta per šaką. 
Per dangų ilgą juostą palikda
ma lekia žvaigždė.

Ir niekad niekam po ta pušim 
nesivaideno. Gal dėl td, kad 
žmogus ten atllko dldžiausią at
gailą. -.-.'S
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A mums daugiausia rupi
Iš JAV lietuvių spaudos skilčių

Savo viltis i JAV sudėjusieji 
domisi, kurią dal| imigrantų i 
JAV sudaro lietuviai, 'Tikslios 
visų su tremtiniais iš Europos i 
Ameriką nuplaukusių laivų ke
leivių statistikos neturima, o 
dviejų paskutiniųjų laivų duo
menys yra tokie:

Sausio 17 d. | Bostoną įplau
ką* „Marine Flasher“ atgabeno 
549 tremtinius, jų tarpe 42 lietu
viai, apie 7,7%;

Sausio 20 d. | New Yorką 
įplaukęs „Marine Marlin“ atga
beno 30 lietuvius, kurie taip pat 
sudaro- apie 8% visų atkeliavu
sių tremtinių.

Šitoks lietuvių' tautybės nuo
šimtis, turint galvoje mūsų svorį 
visoje tremtinių masėje, reikia 
laikyti beveik patenkinamu, nes 
jį sudaro (šiuo atveju) ne Vo
kietijos stovyklų užkulisiuose iš
kepti „lietuviai", bet tikri mCteų 
tautos nariai.

„Lietuviai į D P Komisiją dar ne
sikreipė".

— pareiškė Maryland valsty
bės DP komisijos pirmininkas 
adv. Laukaitis. Sausio 20 d. jis 
su kitai* k-jos nariais atvyko į 
New Yorko uostą pasitikti tos 
komisijos pastangomis atkviestų 
kelių dešimčių ukrainiečių. 
Marylando valstybė yra pasi
ryžusi atsikviesti kelis tūkstan
čius ūkininkų šeimų. Tos vals
tybės DP k-jas pirmininkas adv. 
Laukaitis (Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje pirmininkas), pa
klaustas, ar tokiomis privilegijo
mis . kaip ukrainiečiai negalėtų 
pasinaudoti ir lietuviai, atsakęs, 
kad lietuvių organizacijos Iki šiol 
dar | Komisiją nesikreipusios!

Se tau, boba, fr Devintinės! Iš 
vienos pusės sielojamės, kur 
gaut! garantijų, o Iš kitos pusės

n esi! t ei k lajine atĮeikreip- 
11 į Maryland valstybės DP 
komisiją, kuri lietuvio vadovau
jama, ieško tūkstančių šei
mų, kurioms galėtų pasiū
lyti darbo ir buto garantijas 
J. A Valstybės!

Šitoks adv. Laukaičio pareiš
kimas, patekęs į L. G. K. (Lie
tuvos Generalinio Konsulato?) 
pranešimą, JAV lietuvių laikraš
čiuose išspausdintas sausio pa
baigoje. Kodėl iki š. m. sausio 
pabaigos mūsų žemės ūkio 
buotojų ir kitos profesinės 
ganizacijos nepasinaudojo 
kiu gausiu šaltiniu, apie 
spaudoje Jau buvo rašyta?

aar- 
or- 

šito- 
kurĮ

Dr. Prauskis pasikalbėjo su 
senfieldu

„Draugo“ redakcijos narys
J. PrunsRis, nukeliavęs į

Ro

Dr.
Va-

Ar yra amžiaus riba?
Pratę- esame susidurti su am

žiaus cenzu, kai tik pajudiname 
savo raumenis pagal šiokią ar 
tokią schemą. JAV DP imigra
cijos įstatymas apie amžių nieko 
nesako, o praktika yra šitokia: 
su „Marine Flasher“ atplaukė 3 
mėnesių lietuvaitė — jauniausia 
lietuvių šeimoje — ir 86 metų 
lietuvė vyriausia lietuvių kelei
vė. Su „Marine Marlin* betgi 
atkeliavo vienas mūsų tautietis 
net 77 metų, taigi jau prieš pir
mąjį pasaulinį karą prašokęs 
raumenų amžiaus ribą.

Taigi, kad ir lėtai, bet vis 
dėlto JAV įsileidžia tremtinius, 
o nesiriboja tik darbo Jėgos at
ranka kitų kraštų pavyzdžiu.

Pats Carusi parūpino garantijas
Jei neturi giminių ir pažįsta

mų Amerikoje, tai dar nereiškia, 
kad tau vartai į ją užkelti. Ir 
„Marine Martin“ laivu į JAV 
atvyko viena lietuvių šeima, ku
ri Dėdės Šamo žemę išvydo tik 
todėl, kad jai tarpininkavo it ja 
pasirūpino pat* DP k-jos pirmi
ninkas Carusi. JAV lietuvių 
spaudos žodžiais, ta lietuvių 
šeima Amerikoje neturint! nei 
giminių net draugų, kurie būtų 
galėję atsiųsti darbo ir buto ga
rantijas.

Galia, kad laikraščiai nenuro
do aplinkybių, kurių dėka šis 
aukščiausias .Jbiliau*“ vykdyto- 
tojas parodė toki palankumą 
kaip tik lietuvių šeimai.

Siūlo darbo Šiaurės Afrikoje

širigtoną, aplankė vyr. DP komi
sijos būstinę ir pasikalbėjo su 
Vienu „trijų didžiųjų* — komi
sijos nariu Harry Rosenfieldu.

Iš jo Dr. Prunskls patyrė, kad 
trys nariai J DP komisiją parink
ti taip, „kad būtų pagerbtas vi
sų trijų didžiųjų tikybų atstova
vimas: po vieną iš katalikų, 
protestantų ir žydų. Pirmininkai 
yra Carusi, o nariai — O’Con
nor ir Rosenfield.“

K-jos narys Rosenfield esąs 
DP žmonėms labai palankus. 
Vienoje kalboje tremtinius jis 
apibūdinęs kaip neapdainuotus 
karo herojus.

H. Rosenfield pažymėjo, kad 
tremtinių perkeldinimą į JAV 
trukdo įstatymo komplikuotumas 
ir pinigų stoka. Jis tikisi, kad 
naujas įstatymas bus palankesnis 
ir lengvesnis vykdyti. Darbo ir 
buto garantijos bus suprastintos.

į klausimą, kas gali tikėtis 
greitesnio atvykimo: ar tie, ku
rių artimieji kreipiasi tiesiai į 
DP komisiją Vašingtone, ar tie, 
kurie eina
H. H. atsakė, kad atvykimo grei
tumas nepriklauso nuo to, ar by
la pradedama per organizaciją 
ar tiesiog DP komisijoje. Ir taip 
ir taip esą galima, nes „visi dir
ba vienodai“. J. Lūšys

per organizacijas,

Patarimai važiuojantiems į JAV

1948 m. liepos 8 d. IRO suda
rė sutarti su Prancūzijos respu
blikos generaliniu komisaru Ma
roke apie DP parvežimą darbams 
į Siaurės Afriką. Sutartis nu
matė įkurdinti Maroke 500 spe
cialistų šeimų, bet paskui šį 
skaičių padidino dar 1300 asme
nų. Marokas reikalauja dar
bo jėgų su universiteto ir aukš
tųjų ir vidutinių technikos mo
kyklų Išsilavinimu, taipgi kvali
fikuotų darbininkų ir dešimti

ninkų šiose srityse; statyboje, 
mechanikoje, medžio pramonėje, 
tekstilėje ir elektros pramonėje, 
kasyklose, žemės ūkyje (sūrl- 
ninkai, bitininkai), gyvulininkys
tėje. Be to, reikalingi braižyto
jai, technikai, sąskaitininkai, 
braižinių specialistai, topografai, 
optikai, farmaceutai, gydytojai, 
filmų specialistai, fotografai, ra
dio technikai, darbo užvalzdos 
L p. Nekvalifikuotos darbo jė
gos ten nereikia, nes užtenka 
vietinių. Apsigyvenę Maroke 
DP naudosis tokiomis pat teisė
mis,- kaip ir kiti svetimšaliai. 
Pragyvenus 5 metus, Jie galės 
prašyti Prancūzijos pilietybės. 
Kandidatus parinks specialė mi
sija, kuri aplankys Vokietijos ir 
Austrijos DP stovyklas. JI tu
rės parengtas darbo sutartis su 
įvairiomis Maroko firmomis, kur 
bus smulkiai pažymėtos darbo 
sąlygos, alga ir buto klausimas. 
Tokiomis pat sąlygomis verbuo
jami darbininkai l Tunisą. Ir

ten reikalingi aukštai kvalifi
kuoti inžinieriai arba technikai, 
kvalifikuoti darbininkai ir de
šimtininkai. LLV/SV

Paruošimas išvykti l Ameri
ką ir Anglų zonoj jau prasidėjo. 
Viena kita šeima ar asmuo jau 
surašo dokumentus, patikrina 
sveikatą. Su šiuo reikalu anks
čiau ar vėliau tek* susidurti 
kiekvienam, turinčiam reikiamas 
garantijas įvažiavimui į JAV. 
Norėdami praktiškai padėti savu 
suinteresuotiems ( skaitytojams, 
šiuo tarpu duodame vienos 3 
asmenų šeimos „kelionę per do
kumentus“.

Pranešimas atvykti surašyti ir 
atiduoti dokumentus gautas prieš 
porą dienų.

Surašė šiuos dokumentus: 
1. užpildė klausimų (skryningo) 
lapą, kuris nieku nesiskyrė nuo 
to lapo, kuris buvo parašytas per 
IRO skryningą. Sį lapą maši
nėle surašė IRO tarnautojas. DP 
tik pasirašė. 2. Į DP rankas davė 
sveikatos tikrinimo lapą, kurį 
reikėjo nunešti stovyklos gydy
tojui. Šis patikrino visos šei
mos sveikatą ir pats surašė duo
menis. Į šį lapą įeina visi DP 
duomenys nuo „pakaušio iki ko
jų pirštų“. 3. Paėmė vyro ir 
žmonos abiejų rankų pirštų ant
spaudus. 4. Surašė dar vieną ki
tą lapą, kuris, matyti skiriamas

Tremtiniai turės gyventi tik stovyklose

kitiems tikslams, kurio turinys 
DP nežinomas.

Paėmė šiuos vyro, žmonos ir 
vaiko dokumentus: 1. gimimo 
liudijimą, 2. sutuoktuvių liudiji
mą (kiekvieno dokumento po S 
nuorašu* originale kalboj, po 8 
vertimus | anglų kalbą. Vadi
nasi, iš viso 16 dokumentų lapų). 
Originalus paliko DP. Nuorašus 
priėmė patvirtintus Baltų Cen
trinės Tarybos arba lietuvių ko
mendanto. Dokumentai buvo — 
Missio. Delegatus Nationalis pru 
Lituanis in Germania et Austria.

Paėmė 6 fotografijas kiekvie
no šeimos nario (ir vaiko!) prie 
dokumentų, 1 prie medicinos la
po. Iš viso 7. Fotografijos tu
rėjo būti 6 cm X 6 cm. Jei ne
atitiko dydis — nepriėmė.

Tas šeimos narys, kuris gyVsT- 
no kitoj stovykloj, ne kartu su" 
šeimos galva, pav., stude^tas-ė, 
ir sveikatą patikrinti ir skrynin
go lapą užpildyti turėjo vykti | 
tą stovyklą, kurioj gyveno.

Vaikai, vyresni kaip 12 metų 
surašant dokumentus taip pat 
turi dalyvauti. Jaunesnieji tik 
tikrinant sveikatą.

Politini apklausinėjimą atliko 
DPACS tarnautojas pagal iš 
anksto surašytą 
mai šabloniški, 
jų: „Ar nebuvai 
tijos nariu“.

Šitokia „kelionė“ užtruko ne
pilnai dvi dienas. Darbas dirba
mas greitai.

Išvados.
„Šiandien anas, rytoj aš“, 
nebus pagrindo 
kaip netikėtai“.

Reikia turėti iš anksto pa
ruoštus visus reikalaujamus do
kumentus. Patartina turėti nuo
rašų ir vertimų atsargą, nes pa
keliui jų gali dar prireikti. Tie, 
kurią yrą pasidarą dokumentų 
fotokopijas, gali būti ramūs, 
Tiks. Vieną kitą fotografiją tu
rėti atsargoj, taip pat, atrodo, 
tikslinga.

Prieš einant užpildyti klausi
mų lapą, atsiminti, kas buvo pa
rašyta anksčiau, nes turi sutikti 
visi duomenys. Kas turi, patar
tina nusinešti anksčiau užpildy
to skryningo lapo nuorašą. Kas 
neturi, namie susitašyti. Kreip
tinas dėmesys l paskutinių 10 
metų adresus, darbo rūš|, darb
davius, gautuosius atlyginimus ir 
priežastis, dėl kurių buvo pa
keistas adresas hr darbas. Jei 
pirmame IRO lape liko neatsa
kyta j kai 
dabar reik 
visus.

Turėti su 
są ar kitus
dokumentus, nes jie įrašomi į 
klausimų lapą.

Jei dokumentai ar fotografijos 
netvarkingos, visa byla gali būti 
atidėta į šalį.

Malonu žiūrėti į tą tautietį, 
kuris „rėžia kaip iš ausies*. Gai
la to, kuris čiupinėja ir ausis ir 
plaukus, kuris prakaituoja. 
Anas išgirsta: „Labai ačiū", o ši
tas gali išgirsti ir „kiaulystė“.

Tie, kurie tvarkingai atliko 
tai, kas buvo reikalauta, laukia 
pakvietimo į pereinamąją sto
vyklą. Dabar jie, aišku, tvarko
si savo daiktus. K. B.

kuriuos klausimus, 
atsakyti smulkiai j

savim lietuviuką pa- 
lietuvišJcus tapatybės

formą. Klausi- 
svarbiausias iš 
komunistų par

PWTJP Division, Lemgo, tech
nikinė instrukcija Nr. 37 nusta
to, kad nuo š. m. kovo m. 1 d. 
tremtiniams draudžiama gyven
ti už DPAC’o ribų ir gauti IRO 
išlaikymą. Išimtys šiuo reikalu 
gali būti padarytos tik tiems 
tremtiniams, kurie už stovyklos 
ribų turi gyventi

a) dėl sveikatos sumetimų arba
b) dėl savo darbovietės ir kitų 

ypatingų aplinkybių.
Visi iki šiol duoti leidimai gy
venti privačiai š. m. kovo 1 d. 
nustoja galios. Naujus leidimus 
gyventi privačiai, atsižvelgiant J 
aukščiau nurodytas sąlygas, iš
duos atitinkamos „R“ Detach
ment Commander.

Tremtiniai, kuriems bus leista 
gyventi ir toliau už stovyklos ri
bų pagal punktą a), galės gauti 
ir maistą iš atitinkamų DPAC, 
o pagal punktą b) — turės gau
ti iš „R" Dėt Komandieriaus 
atitinkamus dokumentus, įgali
nančius gauti jiems priklausan
tį maistą iš vokiečių ūkio.

Ne|vykdantiems šio potvarkio 
tremtiniams bus taikoma

PW/DP/IRO jungtinė instrukcija 
Nr. 13, tačiau jiems paliekama 
tik IRO teisinė ir politinė globa 
bei pagalba repatriacijos ar 
emigracijos atveju.

Pagal punktą b) leistų priva
čiai gyventi tremtinių šeimos, jei 
jos pasirinks savo gyvenamąja 
vieta kurią nors stovyklą, bus 
leidžiama gyventi ir maitintis 
iš IRO teikiamų išteklių.

Si instrukcija netaikoma 
CMLO ir CMWS nariams Ir jų 
šeimoms, jei jos gyvena stovyk
lose.

kietijoje, bet kurioje nors neu
tralioje valstybėje, k. a. Šveica
rijoje arba Portugalijoje. Me
morandumas 
IRO

Baltų Centrinė Taryba

ir

dabar perduotas 
vyliausiam štabui Ženevoje. 

-LLV/SB

Vadovautis dėsniu: 
Tada 

„Oidejuoti:

M A I
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Žydų akcija prieš pabaltiečius
PABALTIJO CENTRO KOMITET Ų PIRMININKŲ PASITARIMAS

S. m. vasario m. 10 d. Gels- 
Ungene įvyko eilinis Pabaltijo 
Centro Komitetų pirmininkų pa

buvositarimas, kurio metu 
konstatuota:

1. Žydai pradėjo akciją 
pabaitlėčius, šmeiždami 

kuriuos

prieš 
karo 

reikią
pabaitlėčius, 
nusikaltėliais, 
skrynlnguotl. Tuo reikalu jie 
įteikė IRO Centrui Ženevoje' 
tam tikrus sąrašus. Konstata
vus šią akciją, nutarta imtis gy
nimosi priemonių.

Z Ryšium su masiniais išveži
mais į Sibirą iš Pabaltijo kraštų, 
nutarta kreiptis memorandumais 
į JT, JAV, Didž Britanijos, 
Prancūzijos- vyriausybes, prašant 
daryti įtakos išvežimų sustabdy
mui. Be to, nutarta nuo š. m. 
vasario m. 24 d. (Estijos nepri
klausomybės diena) ligi kovo 1 d. 
suruošti stovyklose specialias pa
maldas, manifestacijas, mitingus, 
kreiptis į vietos vokiečių spau
dą ir radijo su straipsniais ir 
žiniom apie sovietų nežmonišką 
elgesį Pabaltijo kraštuote.

3. Kadangi EUCOM išleido 
įsakymą, kuriuo iš IRO Fondo 
(sudaryto iš dirbančiųjų išskai
tymų) gali duoti lėšas: 1) juridi
nei pagalbai, 2) apmokėti išlai
das už dokumentų sudarymą, 3) 
išlaidas korespondencijai ir 4) be 
tų išlaidų IRO dar gali išleisti 
po 5.000 DM kas mėnesį ypatin-

STUDENTŲ ŽINIAI
m. vasario mėn. 10 d. BCT 

posėdyje su IRO ir CCG parei
gūnais buvo oficialiai pranešta 
apie studentų stipendijų pakei
timą. Ateityje mokės — moks
lo metu po 15,— DM per savai
tę; atostogų metu po 15,— DM 
per mėnesi. Egzaminų pinigai 
palieka, kaip buvę.

Studentams nusiskundus, kad 
kai kuriuose universitetuose ne
nori mokėti egzaminų pinigų, 
daryti atitinkami žygiai ir gau
tas užtikrinimas, kad bus sutvar
kyta.

S.
dar galima gauti 
go“ pirmojo tomo

batų galima 
organizacijų

ryšininkams 
jos Nr. 101

švietimo Inspektorius 
Britų Zonai

blUų 
būtų 
tau-

— 122.709, 3. uk- 
78.334, 4. žydų — 
kitų tautybių —

1948 m. gruodžio

SPORTAS
SPORTAS KA88ELYJE

Sausio 30 d. Kasselyje YMCA 
suruošė 1949 m. Kasselio apy
gardos YMCA'os stalo teniso 
pirmenybes. Šiose pirmenybėse 
dalyvavo 16 rinktinių žaidėjų, iš 
kurių 5 buvo lietuviai — 4 Kas
selio „Lltuanica“ ir 1 gimnazi
jos žaidėjas. Pirmą vietą laimė
jo mūsų stalo teniso meisteris 
VI Adomavičius, finale lengvai 
įveikęs belgą Cailant 21:15, 21:17A 
Tolimesnes vietas užėmė lietu
viai: III-člą—Butkevičius, IV-tą 
— Bagdžiūnas ir V-tą — Bran
tas. Šie laimėtojai buvo atžy
mėti atitinkamais diplomais, ku
riuos įteikė YMCA'os atstovas 
V. Puzinauskas.

— Vasario 19 d. pradėtos sto
vyklos stalo teniso pirmenybės, 
kurios išaiškins 1949 m. stovyk
los stalo teniso meisterį. Pir
menybės vykdomos trijose gru
pėse: stipriųjų, viduriniųjų Ir 
silpnesniųjų — taškų sistema. 
Stipriųjų grupės nugalėtojas tu
rės susitikti su pereitų metų 
meisteriu VI. Adomavičium dėl 
1949 m. stovyklos meisterio ti
tulo.

Gimnazijoje taip pat prasidėjo 
gimnazijos 1948. m. m. tradicinės 
stalo teniso pirmenybės, kuriose 
be mokinių dalyvavo ir moky
tojai bei raštinės tarnautojai.

glems reikalams, — prašyti, kad 
iš tos sumos kiekvienam tauti
niam komitetui skirtų atatinka
mą dalį. Be to, kreiptis J 
EUCOM’ą prašant šį įsakymą 
pakeisti mums palankesne pras
me.

4. Sudaryti prie IRO štabo 
Bad KIssingene bendrą pabaltle- 
člų atstovybę ir laikytis vienos 
linijos ginant bendrus reikalus.

5. DP Komisija yra įpareigo
ta kasdien išspręsti 80 bylų, ligi 
šiol buvo sprendžiama tik 30. 
Nutarta prašyti, kad pagal 
išvykusių | JAV statistika 
skelbiama laikraščiuose su 
tybių ir tikybų nurodymu.

6. Kadangi išvykstančiųjų ba
gažą kai kuriose Arejose dar ir 
dabar perveža l pereinam, sto
vyklas sunkvežimiais, o kitose— 
apmoka geležinkelio bilietus, o 
tai sudaro nemaža vargo ir išlai
dų, nutarta prašyti IRO, kad vi
sų išvykstančiųjų bagažas l pe
reinamąsias stovyklas būtų ga
benamas sunkvežimiais.

7. Nutarta įteikti memorandu
mą p. A. Squadrllll prašant, 
kad šeimų nariai, jauni ir seni, 
būtų vežami kartu, kad doku
mentai nebūtų legalizuojami vo
kiečių notarų, kuriems reikia 
mokėti po 15 DM, o visa tai bū
tų atliekama 
patarėjų.

8. Kadangi 
gažas nereta!
kai palieka neišsiųstas, prašyti 
IRO, kad jis būtų apdraudžia
mas ir kad nebūtų daroma jo
kių kratų ar konfiskavimų.

9. EUCOMas ir DP Komisija 
yra nuomonės, kad buv. mobili
zuotiems l vokiečių armiją ne
reikia kliudyti emigruoti į JAV. 
Tuo reikalu jų yra pasiųstas JAV 
Karo Ministerijai raštas.

Tačiau praktikoj yra atvejų, 
kad latviams ir estams sulaiko
mos bylos, o vieną estą net nori
ma grąžinti iš JAV. Pagal da
bartinę praktiką CIC praleidžia 
visus mobilizuotus ligi kapitono 
laipsnio. Tuo reikalu nutarta

stovyklose teisės

išvykstančiųjų ba- 
žūva, arba vfsiš-

(teikti p. Squadrllll memorandu
mą.

10. Besirūpinant liekančiais 
Vokietijoj, nutarta įsteigti vo
kiečių valdžios patvirtintą są
jungą, kuriai kaip juridiniam 
asmeniui su laiku 
perduoti tremtinių 
turimą turtą.

11. Pavesti mūsų 
prie IRO išgauti iš
(sakymo interpretaciją pabaltie
čių nustatyta prasme.

12. Dėl IRO ketinimų likvi
duojamus I klasės pareigūnus 
paskirstyti po stovyklas, tuo 
nuskriaudžiant mūsų dirbančiuo
sius, nutarta protestuoti.

JAV ŽYDAI REIKALAUJA 
NAUJŲ SKRYNINGŲ

New York Times pranešimu, 
šešios didelės JAV žydų orga- 
nlzacl1os„ kad pagyvintų Euro
pos DP emigracijos reikalą, pa
reikalavusios, kad amerikiečių 
įstaigos visus emigrantus pa
tikrintų naujuose, griežtesniuo- 
se skryninguose. Europos DP 
stovyklose dar gyveną daug .<0- 
laborantų ir asmenų, simpati
zuojančių nacizmui. Amerikos 
visuomenės opinija reikalaujan
ti, kad visus, kas „užnuodyti ra
sizmu ir totalitarizmu“, neįsi
leistų į JAV ir patikrinant tai
kintų jiems tokias pat griežtas 
priemones, -kaip dabar taikoma 
komunistams. Toliau žydų or
ganizacijos pareikalavę, kad DP 
priimtų Amerikoje, neatsižvel
giant į žinomas tautines ir re
ligines grupes. LLV/SB

KAIP VYKSTA ĮKURDINIMAS
— šiuo metu IRO globą

aprūpinimą gauna 523.859 trem
tiniai. Iš jų gyvena:

1. Vokietijoje: a) Britų zonoje 
— 151.200, b) prancūzų zonoje — 
34.961 ir c) amerikiečių zonoje— 
252.305.

2. Austrijoje — 35.298,
3. Italijoje — 16.296,
4. Vid. Rytuose — 5.877 ir .
5. kitur —. 27.922.
Tautybėmis jie skirstomi:
1. lenkų (be žydų) — 131.961, 

2. pabaltiečių 
rainlečių — 
98.118 ir. 5.
92.737.

— IRO per
mėnesį perkėlė l (vairius kraš
tus 25.389 asmenis. Jie išvyko i: 
1. Angliją — 1.074, 2. Palestiną 
(Izraeli) — 12.581, 3. Kanadą — 
2.030, 4. Prancūziją — 1.034,
Belgiją — 423, 6. Ameriką — 
568, 7. Argentiną — 2.001, 8. Aus
traliją — 2.331, 9. Venecuelą — 
596, 10. kitur — 2.751.

— Britų zonoje 1949 m. sausio 
31 d. buvo 172.613 tremtinių. Iš 
jų turėjo aprūpinimą 137.387 as
menys. Tautybėmis jie skirstė
si: a) 78.616 lenkų, b) 26. 774 lat
viai, c) 21.514 ukrainiečių, 
13.958 jugoslavai, e) 13.261 
vis ir f) 6.290 estų.

— 1949 m. sausio mėn. 
gravo ir repatriavo i kitus
tus 2.474 žm. 2.458 emigravusie
ji tautybėmis pasiskirsto: a) 
1.222 lenkai, b) 318 latvių, c) 247 
lietuviai, d) 236 ukrainiečiai, e) 
163 jugoslavai ir f) 80 esti).

d) 
lietu-

emi- 
kraš-

BALTŲ MOTERŲ TARYBOS 
MEMORANDUMAS

Baltijos Moterų Tarybos vice
pirmininkė Tekia Erdmane pra
neša, kad taryba jau anksčiau 
surinkusi davinius apie šeimas 
be aprūpintojo, motinas su val
kais, senesnius nei 50 metų ir 
invalidus. Šie daviniai pridėti 
prie memorandumo, kuri ji įtei
kusi pasiuntiniui J. Feldmaniui, 
įteikimui IRO. Memorandume 
nurodyta, kad jei šias tremtinių 
kategorijhs nebūtų galima įkur
dinti kitaip, tai nedarbingųjų 
stovyklas nereikėtų steigti Vo-

|27| 1949. n. 26.

PADĖKA
Jautriais dainos žodžiais pa

įvairinusiai Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo šventės iš
kilmes Augustdorfe Kauno ope
ros solistei p. Iz. Motekaitienei, 
jos dainas pianinu palydėjusiai 
p. Paleček-Levlcklenel, koncerto 
ir pobūvio patalpas meniškai iš- 
dekoravuslam p. dali. V. An- 
driušlui Ir jo talkininkui p. Tri- 
čiul, meninę šventės pusę tvar
kiusiam p. režisieriui Gučiui ir 
visiems kitiems stovyklos gyven
tojams, ypač ponioms, nuoširdžiu 
darbu padėjusiems šios šventės 
minėjimą surengti nuoširdžiai 
dėkoja
LTB Augustdorfo *p. Komitetas

TECHNIKOS MOKYKLA HANN 
-MŪNDEN

PW/DP Division, Lemgo, pra
neša, kad Hann-Mūnden veikia 
šių specialybių lenkiškoji moky
kla: ai medžio tekinimo — 40 
mokinių, b) motorų mechanikų— 

) mok., c) elektros mechanikų— 
) mok., d) dailydžių — 30 mok.

e) mechanikos braižytojų — 
) mok.
Mokslo laikas — 4 mėn.
Į kursus priimami 16—50 

amžiaus tremtiniai, turį teisę į 
IRO globą ir išlaikymą.

Kandidatai su reikalingais da
viniais kreipiasi tiesiog į O. C. 
48 DPACCS, CCG Hann-Mūn
den, B.A.O.R, kuriems ši įstaiga 
ir praneš, kada galima į mokyk
lą atvykti.

NAMŲ RUOŠOS MOKYKLA 
HALLENDORFE

PW/DP Division, Lemgo, pra
neša, kad norintieji įstoti į Hal- 
lendorfe veikiančią namų ruošos 
mokyklą prašymus siunčia tie
siog šiuo adresu:

„Tėvynės 
visą komplek- tekstas, 

tą (1—4 nr.). Komplekto "kaina 
10 DM su atsiuntimo išlaidomis'

„Tėvynės Sargo“ 5 nr. (II to
mo 1 nr.) numatoma išleisti kovo 
mėnesio antroje pusėje.

Visi tie platintojai, kurie dar 
neatsiskaitė už M. Krupavičiaus 
„Krikščioniškoji Demokratija“ ir 
Kard. Aug. Hlondo „Krikščio
niškieji valstybinio gyvenimo 
dėsniai“, prašomi nedelsiant at
siskaityti.
„Tėvynės Sargo“ Administracija 
IŠLEISTAS LIETUVOS ‘ALBU

MAS
LTB Hesseno Apygardos Ko

mitetas išleido Lietuvos albumą 
„L1 įmania“ geram popieryj, 100 
nuotraukų ir keturiomis kalbo-

Sar- mis trumpas Lietuvos istorijos

Kaina 6 DM.
Platintojams 10% nuolaidos.
Užsisakyti: Hanau/M LTB Hes- 

seno Apyg. K-tas DP Camp.
PAIEŠKOJIMAI

Marija Galftiienė-Svarcaitė, ki
lusi iš Kybartų vaisč., Vilkaviš
kio apskr., ieško Elenos Gustai- 
nienės-Galinytės, kilusios iš Ky
bartų v., Vilkaviškio’ apskr. At
siliepti šiuo adresu: M. Galinie
nė, DP Camp Trollsee, (24b) 
Flensburg.

Julė Indrėjataitė-Vainorienė ir 
Adomas Vainorlus, kilę iš Papi
lės m. Šiaulių apskr., ieškome 
savo giminių Vokietijoje. Pra
nešti: A. Vainorlus Cicero (50), 
Ill. V. S. A.

50
30

30

m.

O. C. 10b 
DPACCS Hallendorf, Land Nie- 
dersachsen, B. A O. R. 
datai bus painformuoti, kada 
reikalinga atvykti.

Į mokyklą gali įstoti įvairių 
tautybių, turintieji IRO globą ir 
aprūpinimą 
tremtiniai.

,TĖVYNĖS

Kandi-

16—50 m. amžiaus

Baltų C. Taryba

SARGO“ PLATIN
TOJAMS
Sargo“ Admlnistra-„Tėvynės 

cija prašo visus platintojus tuoj 
pat atsiskaityti už „Tėvynės Sar
go“ 2—3 nr. Tatp pat prašo ne
delsti atsiskaitymą už „T. S.“ 
4 nr. Tie platintojai, kurie 4 nr. 
dar nėra gavę, prašomi skubiai 
kreiptis į administraciją.

Be to, „T. S.“ administracijoje

PRANEŠIMAI DEL PIMGINTU PRETENZIJŲ UNRRA’I AR VOKIEČIŲ ŪKIUI
Turį

UNRRA'i ar vokiečių ūkiui seno
siomis Reichsmarkėmis tremti
niai anksčiau buvo paraginti jas 

.pareikšti IRO, tačiau turint gal
voje įvykdytą pinigų reformą, 
pagal kurios nuostatus šios pre
tenzijos gali būti atlygintos tik 
Deutsch markėmis ir tik 6% dy
džio nuo pareikštos sumos, susi
daro sunkumų kiekvienam trem
tiniui atskirai šias keletas dešim
čių pfenigių dydžio pretenzijas 
atlyginti.

PW/DP Division Zonal Execu
tive Office, Lemgo, atsižvelgda
ma Į tai, praneša, kad dėl šitokių 
pretenzijų tremtiniai nesikreip
tų tiesiai Į šią įstaigą, bet Jas su 
atitinkamais įrodymais persiųstų 
Baltų Centr. Tarybos Lietuvių 
skyriui (Detmold, Wittjestr. 14), 
kuri, sudarius! bendrą sąrašą,

pinlglnių pretenzijų pristatytų JĮ aukščiau minėtai 
Įstaigai, ir reikalaujamas sumas 
galėtų gauti.

Kadangi šios sumos kiekvie
nam tremtiniui nesudarytų jo
kios realios reikšmės, todėl 
PW/DP Division siūlo, kad trem
tiniai pagal šias pretenzijas pri
klausančius jiems pinigus per
leistų Baltų Centr. Tarybos Lie
tuvių skyriui, kuris šias sumas 
galėtų panaudoti , švietimo ar 
tremtinių gerbūvio reikalam*.

Pranešdama apie tai, Baltų C. 
Tarybos Lietuvių skyrius prašo 
tremtinius šituo siūlymu pasi
naudoti ir apie tokias piniginės 
pretenzijas artimiausiu laiku 
pranešti BCT, kartu prisiunčfant 
atitinkamus įrodymus pinigams 
gauti ir pareiškimą, kad gausi
mieji pinigai perleidžiami BCT.

Baltų Centrinė TarybaĮSTEIGTA „BALT-EXPORT“ LIETUVIŠKA FIRMA
Gyvenimas vakarų Vokietijoje 

sunkėja diena dienon. Didžioji 
tremtinių masė skuba t užjūrius. 
Tačiau čia vis tiek turės likti 
bent dalis tautiečių, neturinčių 
progos susirasti naują vietą ge
resniame krašte. Kiekvienam 
suprantama, kad be pajamų čia 
bus sunku Išsiversti, o taip pat 
ir gauti kad ir juodžiausią darbą. 
Reikia manyti, kad svetimša
liams gyvenimas Vokietijoje 
ypač pasunkės sudarius Vokieti
jos vyriausybę. Todėl jau dabar 
kiekvienas manąs čia ilgesniam 
laikui likti turėtų stengtis susi
daryti tvirtesnius ekonominiu* ir 
teisinius pagrindus.

įvairiems trukdymams nugalė
ti yra pats metas, nes vėliau bus 
dar sunkiau. F-mos „Balt-Ex
port“ vadovybė, supratusi ši 
principinį reikalą, prieš kurį lai
ką gavo oficialių vokiečių įstaigų 
leidimą prekiauti su užsieniu. 
Gautoji licencija leidžia šiai 
f-mal Išvežt! į užsienį įvairius 
vokiečių ūkio ir DP stovyklų 
meno išidirbinius.

„Balt-Export* firmos vadovy
bė stengiasi Išplėsti prekybinius 
santykius su lietuviškomis fir
momis užsieniuose, ypač su to
mis, kur yra stiprios lietuviškos 
kolonijos. Prekybos santykiams 
pagyvinti bus steigiamos atsto
vybės visuose kraštuose, sten-

giantis sueiti į artimą kontaktą 
ir su svetimomis firmomis, ku
rios būtų susidomėjusios vokie
čių meno išdirbiniais.

Šia proga verta pabrėžti, kad 
jau pasiekę užjūrius ir norį ban
dyti savo laimę prekyboje trem
tiniai turėtų užmegzti prekybi
nius santykius su „Balt-Export* 
prekybos bendrove.

„Balt-Export“ f-mos vadovybė 
įvertina visus sunkumus, kuriuos 
jai teks nugalėti, kad galėtų Iš
augti j rimtą prekybinį organiz
mą, tačiau ji tiki suteiksianti 
ekonominę nepriklausomybę ne 
tik firmos darbuotojams, bet ir 
visiems su ja prekiaujantiems. 
Firma numano vokiečių konku
rencijos pavojus, bet kartu ir ti
ki, kad sudariusi plačius ryšius 
ir sąžiningai bendradarbiaudama, 
ji visus sunkumus nugalės ir už
tikrins pasisekimą.

„Bait-Export* tiki, kad vis! 
firmos prekybos augimu Vokie
tijoje ir užsieniuose besidomin
tieji lietuviai užmegs su ja pre
kybinę korespondenciją,
padės išsiaiškinti vietos rinkos 
pageidavimus, ir firma galės 
pradėti tiekti užsieniui Jos jau 
turimas prekes.

Mes kviečiame visus prekybi
ninkus rašyti šiuo adresu: Balt- 
Export, (21a) Detmold-Llppe, 
Hermannstr. 51.

j ŠACHMATAI ĮVeda K. Škėma

Max-Langės puolimas
Po ilgos pertraukos Max-Langės puolimas vėl 

ima rodytis turnyrinėj praktikoj. Štai viena to
kia partija buvo sulošta praeitame kalėdiniame 
Luzernos turnyre.

Balti: Tordlon Juodi: Blau
1. e4 e5 2. 2f3 2c6 X Roi Ztf 4. d4 e:d4 5. 0—0 

Rc5 6. e5 (Max-Langės puolimo pradžia) 6... 2g4 
(Daugiau Įprasta čia lošti d5) 7. Rf4! (Po 7. h3 
Ž:e5 8. Z:ę5 2:e5 9. Be! d6 10. f4 d3+ 11. Kh2 
Vh4! susidarytų juodiesiems neblogos puolimo 
perspektyvos) 7... 0—0 8. h3 Zh6 9. c3 (JAV— 
Prancūzijos 1948 m. telegrafo matče Bernštein— 
Fine partijoj čia buvo sulošta 9. Rg5 Re7 10. R:h6 g:h6 11.------------------ ----- - ..
14. 2:d4 
išlaikyti 
niausiai 
10. 2:c3_________ _ _____________________
Ve7 14. Žf6+ Kg7 15. Vd3! Ž:e5 (Jei 15... Bh8, 
tai 16 2h5+ ir 17. Vd2) 16. V:h7+ K:f6 17. 2:e5 
d:e5 (Po 17... V:e5, sektų 18. V:h6 ir juodieji 
pralaimėtu valdovę) 18. V:M+ Kf5 19. gė+ Ke4 
29. Bfel- Kd4 -- 
dieji pasidavė.

Rd5 Kh8 12. R:c6 d:c6 13. V:d4 V:d4 
f6 15. e:f6 R'_f6) 9... d:c3? (Bandymas 

tokiu būdu pėstininką daz- 
būna pavojingas. Čia vertėjo lošti d5!) 
d6 11. Rg5 Vd7 12. R:h6 g:h6 13. 2e4!

kuri

21. VeS+i K:c4 22. Vb3+. Juo- 
nes matas sekančiu ėjimu.

— Vokietijos 
geriu matče, kuris įvyko šių metų Ir
baigėsi Unzickerlo laimėjimu 412, paskutinėj 
partijoj susidarė tokia padėtis:

meisterio Unzickerlo šu Hdnlln- 
pradžloj ir

Balti: Unzieker
Kaip šioj padėty baltieji nulėmė partiją? 

(Atsakymas apverstose eilutėse) 
segiR b;ujj3( oąip( dJBį sau ‘ęaBptsed 

llaiponf -gg (4 ų jį sa:A -8g gpig 19p įg
sa=S Sa=H "9£ '8ajS """fiS oj) 9P55 »JH "SS 
(XWA ’fit WP vuiĮiBSau ęa:A ""’K) sa:H 199:0 TS 

Uždavinio Nr. 10 (O. A W. Dllke) sprendlm** 
1. Vai—cl V:b2 Z Bd3X; 1... b:a3 arba 1.. JCc5

Z Žb3X; 1... Zc5 Z 2f3X
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