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Nr. 9 (246). It metal. LAIKRAŠTIS LIETUVIU BENDRUOMENEI Memmingen, 1947. 1. 24.

LIETUVIŲ MARTIROLOGIJA SIBIRE
Oficialių sovietų pareigūnų, priešakyje su 
r L Paleckiu, einančiu sovietinio preziden- 

pareigas, 1941 m. buvo skelbiama, kad 
žmonės iš Pabaltijo išvežami į Sovietų S-gą 
persiauklėti ir kad jie visi ten turės žmoniš
kas gyvenimo sąlygas.

Dabar iš tikrų šaltinių patirta, kas su de
portuotais yra įvykę. Gyvi deportuotųjų li
kimo liūdininkai yra D. Britanijoje ir at
skleidžia baisią tikrovę. Beveik visi depor
tuotieji yra patekę į Sibirą. Šeimos buvo iš
draskytos. Moterys su vaikais buvo paliktos 
vad. laisvam trėmime (volnaja ssylka), o vy
rai nugabenti į priverčiamojo darbo stovyk
las.

Štai kaip atpasakojamas 1.500 lietuvių vy
rų likimas, patekusių prie Krasnojarsko ne
toli stoties Rešioty, Kreslag,*į 7-tą lagpunk- 
tą, otdlelenije NKVD. „Atvežus visi buvo api 
plėšti; atimta visa, ką nuo žmogaus paimti 
galima. Buvo atimti ne tik drabužiai; laikro
džiai, pinigai ar bet kurios vertybės, bet ir 
peiliukai, skustuvai, metaliniai šaukštai. Ne
buvo palikta nei kryželio ar škaplierių. Pat 
pirmąją dieną NKVD pareigūnai pareiškė, 
kad visi čia atvežtieji yra fašistų šunes ir 
juo* greičiau Jie čia padvės, juo ir atvežtie- 

' jiems ir enkavedistams bus geriau. „Visi čia 
padvėsite, būkite tikri”, pakartojo enkavedis
tai.

Aprengę skudurais, suskirstė Į brigadas. 
Varydavo nuo tamsos iki tamsos į taigą dirb 
ti. Reikėjo miško medžiagą gaminti ir gele
žinkelį tiesti.

Maistas buvo kuo blogiausias. Diena iš 
dienos supuvusių bulvių sriuba gryname 
vandenyje išvirta ir truputį pasukta kruopo
mis. Jokių riebalų, jokios mėsos.- Be to, bu
vo duodama parai apie 400 gr. pusžalės juo
dos duonos, Gulėti teko ant grynų narų šal
tuose barakuose. Parėję iš darbo sušilti kiek 
galėjo tik sugulę ir vienas prie kito prisi
glaudę.

Greitai pradėjo žmonės nuo bado tinti (kū
nai darydavosi žaizdoti) ir mirti. Didelis mir
tingumas prasidėjo jau 1941 m. spalio mėn.

ANGLIJOJE TRŪKUMAS DARBININKĘ
Londonas. Britų vyriausybė paskelbė pir

mąją baltąją knygą iš dviejų numatytų, 
apie D. Britanijos ūkinę padėtį. Knygos pa
ruošime dalyvavo darbininkų ir darbdavių 
profesinės sąjungos. Ūkinė padėtis jbje vaiz
duojama tamsiomis spalvomis, nes karas 
yra sunaikinęs daugelį vertybių. Jo pasėko
je yra .prarasta užsieninių investacijų 300 
mil svarų sterlingų sumoje. Tai žymūs 
nuostoliai, atsimenant, jog tos investacijos 
visada daug davė neigiamų mokėjimų užsie
ninį balansą. Gyventojų perkamoji gala 
taip pat jaučiamai yra kritusi, nes pinigų 
apyvartoje yra apie milijardą svarų ster
lingų daugiau nei skirtų pardavimui prekių. 
Pramonei (ypač kalnų) ir žemės ūkiui 
trūksta apie pusę milijono darbininkų. Vie
nintelė išeitis pakelti gamyba ir padidinti 
eksportą. Šioje srityje yra daug pasiekta, 
tačiau rezultatai vis dar nėra užtenkami, kad 
jau būtų galima išlyginti neigiama užsienio 
prekybos balansą. Nors 46 metais ekspor
tuota daugiau nei prieš karą, importuota 
šiek tiek mažiau, vis dėlto gaunasi 328 mil. 
svarų sterlingų deficitas, kuris turėjo būti 
padengtas Kanados ir JAV paskolomis De
mobilizacija gal būt ir galėtų sumažinti 
darbo jėgų trūkumą, bet jų pilnai Įvykdyti 
neleidžia tarptautinė padėtis, o darbo jėgų 
trūkumas ypač anglies kasimo pramonėje 
neleidžia išnaudoti ir šį - ko ne vienintelį sa
vame krašte pramonės ir kuro žaliavos re
zervą siekiatį 20 milijardų to.

Burma reikalauja 
nepriklausomybes

Londonas. Atvyko burmiečių delegacija 
*, derėtis su ministeriu pirmininku Attlee dėl 

nepriklausomybės suteikimo Burmai. Burmė 
yra kraštas tris kart didesnis už D. Britani
ją, turintis 17 mil. gyventojų ir gulintis tarp 
Indijos, Kinijos ir Indokinijos. Burmoje že
mė labai derlinga, randama naftos ir augi
nama gumos medžiai. Praėjusiame kare šis 
kraštas buvo japonų okupuotas suteikiant 
jam nepriklausomybę japonų kuriamos di
džiosios Azijos ribose. Trumpas japonų val
dymo periodas kraštą gerokai ūkiškai su- 

Gruodžio mėn. vidutiniškai mirdavo apie 20 
žmonių per parą, bet būdavo ir 50 mirties 
atsitikimų per dieną, šaltis siekdavo apie 48 
laipsn. žemiau nulio. Jeigu buvo norima pa
sikūrenti baraką, tekdavo malkas 3—4 km 
patiems ant pečių parsinešti. Daug kas, iŠ 
vakaro atsigulę, iš ryto savo draugą šalia 
savęs rasdavo jau mirusį ir sustingusį. La
vonų nelaidodavo, nes žemė buvo giliai įša
lusi. Mirusieji buvo kraunami rietuvėmis vie
name tam tikslui paskirtame lagerio gale. 
Vakare iš darbo grįždami kasdien parsineš
davo savo mirusių nelaimės draugų kūnus. 
Rytą pagarbiai \ nunešdavo J paskirtą vietą 
per naktį užmerkusius akis draugus. i

Lietuviai laikėsi didvyriškai. Kiek galėda
vo, jaunesnieji padėdavo vyresniesiems atlik
ti dienos darbo uždavinį. Patekus į šį mirties 
pasaulį, tardomas niekas nebuvo. Savižudybių 
lietuvių tarpe mažai pasitaikydavo. Apie 1941 
m. Kalėdas didesnės pusės jau nebuvo gyvų
jų tarpe. Iš lietuvių niekam nepavyko gyvam 
išeiti. Ligi Velykų 1942 m. bus ištvėrę ne
daugiau kaip 150—200 asmenų. Medicinos 
pagalbos ir vaistų visiškai nebuvo.

šiame pragare tautos kankinio mirtimi bai-

Atsargiai del britu sovietu santykiu rius).
~ -• 4 4 ‘ o' i IS 1

Vertinant reiškinius, kurie liečia anglosak
sų — sovietų santykius, reikia būti labai at
sargiems r nepasiduoti išoriniam įspūdžiui, 
įspėja „Tribune des Nations”, nes niekad ne
žinai, ka$ daroma nuoširdžiai ir kas skirta 
tikriesiems norams bei siekimams maskuoti. 
Nepaisant gražių žodžių ir ištaigingo pri
ėmimo atsargiai vertintinas Montgomery vi
zitas Maskvoj; atsargiai vertintinas britų— 
prancūzų sąjungos susitarimas; atsargiai 
vertintinas ypačiai britų—amerikiečių bend
radarbiavimas. „Trib. des Nat.” ypatingai 
atkreipia dėmesį į pastarąjį ir sumini keletą 
būdingų to bendradarbiavimo reiškinių, ku
rie sudarą pagrindinius tarptautinių santykių 
bruožus.

„N. Y. Herald Tribune” praneša apie „pa
slaptingus pasikalbėjimus” tarp britų ir ame 

smukdino, bet už tat .politiškai subrendino. 
Tačiau tikrumoje už šitą politišką subrendi
mą burmiečiai turi būti dėkingi ne japo
nams, bet britams, kurie užvaldė kraštą 1866 
m. ištraukė jį iš absoliutinės monarchijos at
silikimo ir po 2.000 metų nuolatinių išori
nių bei vidujinių karų periodo suteikė ra
maus taikingo vystymosi sąlygas, jau žymiai 
pažangesnės konstitucinės monarchijos rė
muose. Greitai pakilo gerbūvis, kurio pasė
koje susidarė sava inteligentija. Britai, ten
kindami pakilusio civilizacijoj ir kultūroj 
krašto aspiracijas 1937 m. suteikė jam savi
valdą. Prieš pat japonų puolimą ši savival
da buvo beveik išimtinai burmiečių rankose. 
Po japonų atsitraukimo britai jautėsi esą 
verčiami šią savivaldą dar praplėsti, kad ja
ponų suteiktos, kad ir iliuzorinės nepriklau
somybės įspūdžio nesugadinus. Tuo būdu 
1945 m. buvo paruoštas nepriklausomybės 
suteikimo planas, kaip tik kraštas bus tam 
pribrendęs. Nors britai dar nenorėtų laiky
ti krašto šito plano Įgyvendinimui pribrendu
siu, tačiau nekantrūs burmiečiai, ypač anti
fašistinė tautos lyga reikalauja nepriklauso
mybės suteikimo laike vienų metų. Manoma, 
kad sunkios krašto apsaugos sąlygos vers jį 
likti britų imperijos ribose.

Rangūnas. (NF). Britų ir burmiečių kariuo
menės daliniai yra išstatyti gatvių sankryžo
se, aikštėse, prie valdžios pastatų, pašto, te
legrafo ir telefono stočių, taip pat bankų ir 
prekybos nagui, kadangi laukiama susidūri
mų tarp komunistų organizacijos — Raudo
noji Vėliava ir burmiečių policijos.

Is Vokietijos sovietai atitrauks

Londonas. „Daily Graphic” pranešimu iš 
Berlyno sovietai ketina savo įgulas iš Vo
kietijos atitraukti, palikdami tik menkus vie
netus savo įstaigų apsaugai. Atitraukimas 
didesnės dalies įgulų turėtų (vykti dar prieš 
Maskvos konferenciją, t. y. prieš kovo 10 d.

Berlynas. Prancūzų Įstaigos įteikė sovietų 
okupacinių pajėgų vyriausiam štabui protes
tą dėl sovietų zonoj išeinančių vokiečių 
laikraščių neteisingo nušvietimo prancūzų 
priemonių savo srityje.

gė gyvenimą' ir buv. respbl. prezidentas (Alek
sandras Stulginskis, išlaikęs ligi 1942 metų 
pradžios. NKVD' patyrę, kad tai Lietuvos 
prezidentas, A. Stulginskį ypatingai kankin
davo. Už tat savo nelaimės draugų lietuvių 
tarpe A. Stulginskis buvo nepaprastai ger
biamas. Jis savo didvyriška laikysena buvo 
visiems pavyzdys. <

Perėjusių per šią stovyklą tarpe buvo daug 
rinktinių Lietuvos inteligentų. L šiolei yra 
pavykę labai nedaug pavardžių nustatyti. 
Aukų tarpe yra gen. Sprangauskas, St. Šilin
gas, Dr. J. Vileišis, Mironas (kun. Mirono * 
brolis), Vincas Karvelis iš Klaišių, Rauba 
nuo Jurbarko, pik. Pažiūnas”.

Panašūs veiksmai Niurnbergo teismo; so
vietams dalyvaujant, buvo pripažinti didžiai
siais nusikaltimais prieš žmoniją, ir jų kal
tininkai nubausti kaip žmogžudžiai.

Patirta taip pat, kad Petras Klimas, Lietu
vos'1 pasiuntinys Prancūzijoje, kankintas nacių 
kalėjime ir pusgyvis paleistas, buvo suimtas 
enkavedistų ir išvežtas į šiaurės Uralą, į 
Vorkutos anglių kasyklas. Vorkutoj nugaben
tas ir prof. Petkevičius. Ten sukimšta apie/ 
2 milijonai vergų. Tarp jų iki 80.000 lietuvių.

rikiečių dėl ginklų tipų suvienodinimo; jie 
jau padarę gražią pažangą. — Prieš pat 
marš. Montgomery išvykstant j Maskvą, JAV 
aviacija oficialiai paskelbė apie susitarimą 
bendradarbiauti su britų aviacija: būsią pa
sikeista karininkais, o amerikiečių specialis
tai britus mokysią atominio bombardavimo. 
Amerikiečių laikraščiai kalba apie amerikie
čių — britų sausumos oro ir jūrų karinių: 
pajėgų bendradarbiavimą „tuo atveju, jeigu 
abi šalys būtų (trauktos į. naują karą”, o kai 
kurie spaudos organai užsimena net apie 
bendrą vyriausiąją vadovybę. Pagaliau, JAV 
dabar diskutuojamas planas sukurti „ABC 
valstybių parlamentinį komitetą”, į kurį įei
tų JA Valstybių (A), Britanijos (B) ir Ka
nados (C), parlamentų atstovai. To komiteto 
uždavinys būtų rekomenduoti savo krašto vy
riausybėms bendrą ir vieningą politiką pa
sauliniais klausimais, kaip atominė kontro
lė, Vokietijos problema, ūkiniai klausimai ir 
t. t. _ 1

Paminėjęs tuos' anglosaksinių valstybių 
uždaro bendravimo reiškinius ir, antra ver
tus, priminęs tų pačių anglosaksų pareiškia
mą norą bendradarbiauti su sovietais, „Tri
būne des Nations” konstatuoja, jog „neabe
jotinai esame ties tarptautinės politikos po
sūkiu. Tačiau padėtis 'dar perdaug fluidiška 
ir judri, kad jau dabar su tikrumu būtų ga
lima išsitarti dėl besiformuojančio pasaulio 
veido. Tik būsimieji įvykiai nušvies tikrąją 
dabartinių reiškinių vertę”.

Naujienos is visu kontinentų
Londonas. Maskvos radijas paskelbė Roo- 

sevelto sūnaus pasikalbėjimą su maršalu Sta 
linu. Į E'. Roosevelto klausimą ar galimas 
tolesnis bendradarbiavimas tarp JAV ir So
vietų s-gos — Stalinas atsakė, jog tokio 
bendradarbiavimo galimybė esanti pilnai už
tikrinta karo metų patyrimais, nes taikoje 
bendradarbiavimas esąs lengvesnis negu ka
re. Santykiai su JAV esą geri ir turi ten
dencijos- gerėti. Karas esą neįmanomas nes 
tautos karo nenori. Tačiau draugiškumo stip
rinimui būtų naudinga, kad didžiųjų valsty
bių vyrai dažniau vienas su kitu susitiktų.

Londonas. Prancūzija atsisakė vykdyti JAV 
reikalavimą paleisti 620.000 JAV Prancūzi
jai paskolintų vokiečių belaisvių ,nes jie bū
tinai reikalingi žemės ūkio ir pramonės dar
bams. Maskvos/konferencijos metu Amerika 
bandys paraginti ir sovietus paskubinti vo
kiečių belaisvių paleidimą, kurių ten esą 
mažiausia 3 mil.

Londonas. Mindene susitarta tarp britų — 
amerikiečių ir prancūzų zonose dėl pasikeif- 
mo gaminiais pirmam šių metų ketvirčiui. 
Bus pasikeista prekėmis 66 mil. vertės. Su
tartis sekančiam ketvirčiui irgi numatyta.

Londonas. „Pravda” nežiūrint britų pasiun 
tinybė Maskvoje protesto Stalinui, vėl pa
kartojo savo teigimą, kad Bevinas prieškalė
dinėje kalboje yra atsisakęs nuo sutarties su 
Sovietų s-ga.

Londonas. Gen. Sir Sholto Douglas kalbė
damasis su Ruhro angliakasiais užtikrino. 
jflg įvesta maisto produktų punktų sistema

Ar vokiečiu^(eismai gali DP teisti?
Unrros (US zonai) Heidelberge aukščiau

sioji būstinė, 1946.XI.29 d. General biuleteny 
Nr. 142 praneša, kad vokiečių teismams dar 
neleidžiama teisti Jungtinių Tautų išvietintua 
asmenis, ar be pilietybės esančius, tačiau tik 
baudžiamose bylose. Civilines bylas, vokiečių 
teismai gali spręsti visų Jungtinių Tautų as
menų bylas, išskyrus* ginkluotų jėgų narių, 
tarnaujančių kariuomenėje, atliekančių oficia- 
les pareigas Alijantų Administracijoje Vokie
tijoje ir be pilietybės ar atitinkančių šiam 
stoviui asmenų, jei jie pareiškia sutikimą 
raštu, gyvena nuo 1930 m. Vokietijos bendru 
gyvenimu.

190 nr. įsakyme sakoma, kad Jungtinėms 
Tautoms priklauso išvįetinti asmens (išski
riant sovietus), už padarytos nusikalstamus 
darbus stovykloje ar už jos Bubu, už kuriuoš 
gręsia piniginė bauda ar kalėjimo bausmė, 
teisiami atitinkamų Military Government teis
mų. *

Teisiant išvietintąjį asmenį Military Govern 
ment teisme, jei yra atitinkamų kvalifikacijų 
jų tautybės asmenų, gali būti paskirtas pata^ 
rėjas. Paskirtam patarėjui iš teismo pusės 
turi būti duotas galimumas teisingam išvietin 
to asmens traktavimui ir konsolidavimui' jei 
būtų nuteistas, ir kad tas sprendimas netruk
dytų nubaustojo repatriacijos, jei repatriaci
ja yra galima (J. H. Whting, Zonos Direkto-

Iš kalbamo potvarkio matyti,kad DP teisi
nė padėtis vėl pasikeitė. Tokiu būdu buvę 
stovyklų apylinkių Teisrhai privalo nustoti 
veikę. Esant tokiai padėčiai, stovyklų vadovy
bės, atsiradus kariuomenės teisme bylų, turė
tų Kdėti pastangas, kad būtų' priimtas atitin
kamos tautybės teisiniams reikalams patarė
jas prie US armijos karinio teismo.

^nglu ir prancūzu* pramone 
boa suderinta

Londonas. Londone, oficialiai paskelbta, 
kad britų — prancūzų s-gos sutarčiai suda, 
ryti galutini pasitarimai tebus,vedami tik po 
naujos prancūzų vyriausybės sudarymo. Ta- - 
čiau dar nėra tvirtai nusistatyta, ar svarbiau
sieji pasitarimai bus vykdomi Londone tarp 
britų užsienio reik, ministerijos ir prancūzų 
pasiuntinio, ar Paryžiuje tarp Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerijos ir britų pa
siuntinio. „Yorkshire Post” pranešimu galu
tinė sutartįs turės klauzulę, kuria britų ir 
prancūzų ūkis bei pramonė būsią vienas ki
tam priderinti, atsižvelgiant į tarpusavine 
prekybinius santykius. . ' y

Londonas. D. Britanijos ministeris pirmi
ninkas Attlee Žemuosiuose Rūmuose padarė 
trumpą pareiškimą apie savo pasikalbėjimus 
su L. Blumu. Pasikalbėjimai buvo labai drau
giški ir pavykę susitarti ko ne visais abu 
kraštus liečiančiais politiniais ir ūkiniais 
klausimais. Galutini pasitarimai sąjungos 
sutarčiai sudaryti būsią tuoj pradėti kaip tik 
naujoji Prancūzijos vyriausybė imsis darbo.

tikrai bus išlaikyta ir prašė stengtis anglies 
iškasimą vis didinti.

Londonas. Prezdentas Trutnanas buvusį 
prezidentą Hooverį vėl įgaliojo ištirti maiti
nimo padėtį anglų — amerikiečių zonose Vo
kietijoje ir Austrijoje.

Londonas. Romoje prasidėjo byla prieš 
garsaus italų socialisto Matiotti žudikus. 
Matiotti buvo nužudytas 1924 metais Musso- 
linio įsakymu.

Londonas. D. Britanijos įgaliotinis Vokie- 
Hynd Žemuose Rūmuose išdėstė moty- 
dėl kurių britų vyriausybė atsisakė pri- 
išgyvendinamuosius iš Lenkijos vokie- 
iki praeis šalčiai. Atsisakymo motyvai

tijai 
vus, 
imti 
čius 
yra .šie: iš dviejų, žiemos, šalčiams prasidė
jus, pasiųstų ešalonų rasta daug nušalusių, 
net mirusių, ir būtent: pirmam ešalone rasta 
4 negyvi ir 109 nušalusieji; antram ešalone, 
70 nušalusiųjų, iš kurių 17 tuoj pat nįjrė. Iš
gyvendinamieji keturias dienas praleido ke
lionėje prie blogo maisto neapkūrentuose va
gonuose, kas prieštarauja Potsdamo susitari
mams dėl humaniško išsiuntimo. Nežiūrint, 
jog britų vyriausybė savo, nesutikime priim
ti išgyvenamuosius (laike šalčių) pranešė 
Lenkijos vyriausybei, gruodžio 23 d., vis dėl 
to, buvo pasiųstas dar vienas ešalonas, tiesa, 
apšildomuose vagonuose, bet lygiai blogai 
aprūpintas maistu kaip u* visi ankstesnieji. 
Britų vyriausybė dar kaną rengiasi pareikš
ti Lenkijai protestą, ypač kad taip elgiamasi 
su seniais, ligoniais, invalidais, vaikais ir 
moterimis.

1
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INTERPRETUOJA NUOLAIDAS Kruvinesnes rankos. Franko ar... ?I ...............  , ................7 . . , II—.1.
„Figaro” sausio 8 d. rašo: „Asmuo, pada-- 

ręs man šiuo klausimu pareiškimus pageida
vo, kad jo pavardė spaudoje nebūtų minima. 
Po nediskrečių senatoriaus Connally pareiš
kimų Baltųjų Rūmų aplinkoje pasidarė visi 
labai atsargūs ir stengiasi išvengti bet ko
kių incidentų. Pagaliau pavardė nesvarbu, 
svarbu yra tai, kad tai yra asmuo vienas iš 
geriausiai informuotų Amerikos užsienio po
litikoje asmenų. Jis pareiškė:

— Pirmą kartą po pergalės mes atsidūrė
me prieš reikalą pažvelgti Į naują tarptauti- 
■ių duomenų vaizdą ir kartu keisti mūsų 
politiką: dar sykį sovietai sumaišė savo žai
dimą, paversdami niekais mūsų planus ir ap
skaičiavimus. . - ,

Be šio politikos pasikeitimo mes šiandien 
turėtume kitą užsienio reikalų ministerį? Bet 
Molotovo nuolaidos sustiprino Byrnes pozi
cija- Ji palaiko respublikonų partijos lyderis 
Vandenbergas ir pats prezidentas Trumanas, 
kuris Byrnes atžvilgiu yra labai draugiškai 
nusiteikęs ir kuris po savo pusiau—pergalės 
prieš kasyklų darbininkų vadą John L. Le
wis atgavo savo drąsą ir būtinai nori vėl' 
paimti iniciatyvą visose valdymo srityse.

— Kokia tendencija vyrauja šiuo metu 
Amerikos užsienio politikoje?

— Tvirtumas kantrybė.
Tai yra vieni

gali duoti rezultatų. Norime būti tvirtais, . 
.nes nuo respublikonų laimėjimo, nuolaidų 
f sovietams epocha pasibaigė. Respublikonai 
yra nuomonės, kad dabar yra Amerikos eilė 
iškelti savo materialinį pranašumą. Svarbus 
respublikonų argumentas yra, kad visos pre
zidento padarytos sutartys turi būti apro
buojamos Kongreso ’/s balsų dauguma. So
vietai turėtų neužmiršti Wilsono precendem 
to ir žinoti, kad Roosevelto nuolaidos Jalto
je pasiliks negyva raide be Amerikos Tautos 
atstovų aprobavimo.

— Kas lieka iš Jaltos susitarimų?
čia reikia pridurti, kad tam'tikri dešinių

jų laikraščiai, kurie vis dar tęsia savo kam
paniją prieš Jaltą, yra išsireiškę šiomis die
nomis, kad susitikimo prie Juodosios jūros 
metu, Rooseveltas jau nebuvo visai sveiko 
proto. Čia daugiau sustojama ties knyga 
„Baltųjų Rūmų gydytojai”, parašyta mirusio 
prezidento artimo žmogaus vice-admirolo 
Ross Mc Intire. Pagal-šią knygą ir kitų 
Roosevelto draugų komentarus, prezidentas 
nuo ,4943 m. gruodžio mėn. buvo nenorma
lios depresijos būklėje: „Jo sveikatos stovis 
mums buvo paslaptis, {mes matėme jį begęs
tantį.” Fotografijose) darytose Jaltoje, buvo 
dirbtinu būdu - užmaskuotas prezidento veido 
išbalimas; dažnai jis būdavo toks silpnas, 
kad nepajėgė atsakyti su juo besikalban
čiam. Laikraščiai baigia sakydami, kad pa
sižadėjimai duoti esant nepilname protinia- 
tarčių, bet Irano vyriausybės kariuomenės 
užėmimas Azerbeidžano, be jokios reakcijos 
me ir fiziniame sveikatos stovyje, "pagal kla-

uį kantrybė.
niRtelė politika, kuri, atrodo, 
lUltatų. Norime I “...............

v “ 1
sinę teisės koncepciją, negali turėti pilnos 
teisinės' galios.

— Ar Jūs nesate nuomonės, kad sovietų evo 
liucija yra tikra ir nuoširdi?

— Aš manau, kad ji neparėjo nuo jų va
lios. Vienas mano draugas, kuris yra arti
mas 
vas 
kad 
lomatijos pralaimėjimą. A

Pagal informacijas, kurios buvo pasieku
sias Byrnes’ą ir jo padėjėją 'Dean Acheson, 
sovietų - delegacija atvyko J Jungt. Amer. 
Valst. su tvirtu nusistatymu parengti savo iš
stojimą iš JTO.

Atrodo, kad Bytnes konfidencialiam pasi
kalbėjime užtikrino Molotovą, kad jokio puo
limo prieš sovietų veto teisę nebūsią. Nuo 
tos dienos prasidėjo Molotovo nuolaidos, 
nuolaidos, kurios leido sudaryti taikos sutar
tis ir pasiekti svarbių tarptautinių nutarimų. 
Aišku, kiekvienas amerikiečių delegacijos na
rys bando šią sovietų evoliuciją išsiaiškinti. 
Kai, kurie mano' kad tas parėjo nuo mūsų 
laikysenos tvirtumo.

— Ar esama Maskvoje nesutarimų?
— Vašingtone nepasitenkinama šiais vie

našališkais aiškinimais. Visada buvo konsta
tuojama, kad sovietų nuolaidos ■ sutampa su 
tam tikrom jų vidaus krizėm.

Nuolatiniai gandai apie Stalino blogą svei
katos stovį visuomet turėjo spekuliatyvinį 
pobūdį, nes Elliot Roosevelt matė generalisi
mą Maskvoje ir, rodos, visai sveiką. Yra vis 
dėlto tikras dalykas, kad premjeras yra nu
vargęs ir reikalingas poilsio.

Yra tikra, kad Politbiure yra gilių priešin
gumų ir kad nesutarimai liečia ne vien tik 
užs enio politikos problemas. Žinoma, kad 
sovietų taikos pramonės pertvarkymas susi
duria su dideliais sunkumais, ypač kas lie
čia atstatymą techniškų (rengimų.

— Ar Vašjngtone manoma, kad Maskvos 
pasirinktas naujas kelias taip pat lies ir „ge
ležinės uždangos politiką”?

— Taip. Mes esame įsitikinę, kad paskuti
nių mėnesių svarbiausias įvykis yra ne JTO 
sesijos rezultatai, ne sudarymas taikos su- 
iš rusų pusės. Tai buvo, gal būt, pirmas di
delis karo pavojus, kurio buvo išvengta.

Taip pat Vašingtone konstatuojamas sovie
tų tono pasikeitimas Turkijos atžvilgiu. Čia 
taip pat, atrodo, rusai ieško išeities Bet 
mums, vis dėjto, reikia likti labai apdairiems; 
mūsų politikoje sovietų atžvilgiu turi domi
nuoti du faktai: męs turime atominę bombą, 
jie jos neturi.

Geležinė uždanga vis dar yra.’: Molotovas 
pažadėjo, kad amerikiečių spauda turės vi
sišką laisvę sekančios konferencijos Maskvo
je metu ir kad jis leis sovietų sostinėje įsteig
ti JTO biurą, kuris galės tiesioginiai paskir- ' 
styti informacinę medžiagą gyventojams. Bet 
tai yra tįk pažadas. Pasaulis yra atviras ko
munizmui, bet komunizmas pasilieka užda
rytas pasauliui.”

sovietams, man pasakojo, kad Moloto- 
su Višinskiu išvyko labai prislėgti ir 
jiems New Yorkas reiškia visos jų dip-

„The New York Sun” 1946.12.12. „Fran
co reikalu” George E. Sokolsky rašo; „Aš 
nemėgstu iškilėlių, pasiekusių galios jėgos 
būdu, o taip pat tų iškilėlių, kurie pasiekia 
valdžios, pavergdami kitų asmens laisvę. Aš 
nekenčiu žmogžudysčių, visiškai nepaisyda
mas to, "kas jas įvykdo. Negali būti įstaty
mų, kurie vienam taikomi, o kitam ne. Jei 
Franco yra pilnas blogybių, tai kiekvienas, 
kuris iškilo jėgos,- revoliucijos, pilietinio ka
ro, ar kitu kuriuo nors priespaudos būdu, 
yra blogas. Ar yra ką nors padaręs Franco, 
ko nebūtų padaręs Stalinas ir Tito jo teisė
jais. Kaip gali būti tinkami bet ką teisti tie, 
kurių rankos tebėra dar raudonai dažytos 
savųjų tautiečių krauju? Kai aš 1917—18 m. 
dirbau laikraštininko darbą Rusijoje, aš pa
žinojau eilę puikių, entuziastingų jaunų vy
rų. Kai kurie jų buvo gyvenę Vakarų Euro
poje bei JAV. Jie galvojo, kad jie kuria nau
ją pasaulį. Kai kurie jų tikėjo demokratija, 
o kai kurie socializmu. Daugelis jų buvo 
marksistai. Dabar visi jie, išskyrus vieną, yra 
mirę. Visi, išskyrus 3, buvo nužudyti. Vienin
telis jų, kuris liko, tai Stalinas. Jis šiandien 
yra viešpats ’/« žemės rutulio. Jis tai pasiekė 
dėka žudynių ir jėgos. Ir jis kritikuoja 
Franco. Ir jis drįsta reikalauti, kad jo val
domas kraštas ir kitos valstybės nutrauktų 
santykius su Franco. Jei tai taisyklė, tai ji 
turi būti taikoma visiems. Kas gi prikišama 
Francui? 1) Jis yra fašistas. Gerai, bet kas 
tai yra fašistas? Ką gi mes konkrečiai api
būdiname šia sąvoka? Fašizmas yra valdy
mo forma, kurioje gamybos ir paskirstymo 
priemonės yra vyriausybės kontroliuojamos 
ir kurioje vyriausybė pasilaiko sau teisę 
kontroliuoti, kiek tai liečia valstybės gerovę, 
kiekvieno individo gyvenimą nuo jo gimimo 
iki mirties. Bet ar tai neatitinka labiau Ru
sijos sąlygų, negu Ispanijos? Ar tai daugiau 
neatitinka Jugoslavijos vidaus gyvenimą, ne

Ispanijos? Ar tai tiepavaizduoja tinkamiau 
Rumunijos, Bulgarijos, Ukrainos vidaus gy
venimo, nei Ispanijos. Tad, jei nuostatas tai
komas vienam kraštui, kodėl jis gali būti 
netaikomas kitam? Kodėl gi Ispanija priva
lo išvaryti Franco tuo tarpu, kai visas pasau
lis lenkiasi Stalinui? 2) Mba, sakysime, mes 
prieštaraujame Francui, nes jis nėra rinktas, 
L y. jis nėra Ispanijos piliečių išrinktas de
mokratišku keliu. Ar yra Rusijoj įvykę kada 
nors/demokratiniai rinkimai? Rusijoje tik 
viena pavardė figūruoja rinkiminiuose sąra
šuose. 1 Čia nėra opozicijos, nes ji reikštų 
mirtį. Ar yra buvę demokratiniai rinkimai 
Jugoslavijoje? Ar Rumunijos vyriausybė yra 
tautos noro padaras? Ir ar galima tikėtis, 
kad šį mėnesį renkamoji Lenkijos vyriausybė 
atitiks tautos norus, kai opozicija dar prieš 
rinkimus yra pašalinta iš rinkiminių sąrašų? 
Jei opozicija prieš Franco palaikoma todėl, 
kad čia nebuvo laisvų demokratinių rinkimų, 
tai kokiu būdu mes galime būti intymioje 
draugystėje su tais, kurių galia reprezentuo
ja tik užgrobimai, jėga ir kraujo pralieji
mas? 3) O gal būt mes protestuojame prieš 
Franco dėl to, kad jis draugavo su Hitleriu? 
Bet argi ne Stalinas 21 mėnesio laikotarpy
je leido savo alijantui Hitleriui užkariauti 
didesnę Europos dalį? Ar ne Hitlerio — 
Stalino draugystė Įgalino Hitlerį laisvai už
pulti Lenkiją, o taip pat, ar ne Molotovo- 
Ribbentropo protokolu buvo lyg kad dviejų 
piratų dalybomis- pasidalinta Europa? Tuo 
nenoriu pasakyti, kad Franco (yra pilnas do
rybių, bet kad mūsų pačių moralinė laikyse
na yra supainiota. Mes nustatome vienas tai
sykles savo draugams, o kitas mūsų draugų 
priešams. Kodėl nepasakyti tiesiai, kad Sta
linas nori pašalinti Franco, o taip pat, kad 
mes negalime elgtis, nes tai nepafktų Stali
nui. Tai atiFktų daugiau tikrenybę, bet ar tai 
būtų gražu?"’ _ į

Amerikos pažiūra dėl Špicbergeno konvencijos
Vašingtonas. (NF). JAV radio tarnyba, 

komentuodama sovietų reikalavimą pakeisti • 
Špicbergeno 1920 m. konvenciją, duoda se
kančius samprotavimus:

Žiūrint iš teisinės pusės, tusų nepripaži
nimas Špicbergeno susitarimo teisėtu, tik dėl 
to, kad j) yra pasirašiusios ašies valstybės 
Italija ir Japonija, gali turėti labai toli ei
nančių pasekmių. Tuo būdu turėtų būti re
viduoti ir kiti susitarimai, kurie taip, pat 
priešo valstybių yra pasirašyti, kaip tai: 
Montreux sutarties dėl Dardanelų, Kongo ir 
šiaurinės Afrikos susitarimai, taip pat Ha
gos konvencija.

Nors Tasso agentūra teigia, kad 1920 me
tų sutartis neturi jokio galiojimo, tačiau di
desnė dalis sovietų — norvegų pasitarimų 
kaip tik grindžiami šia sutartimi. Tad kyla 
klausimas, nuo kada sovietai išsigalvojo, 
kad 1920 m. sutartis nebeturi galios. Scvie-

tų valdžia savo parašą po sutartim vis dėl
to yra davusi, kad ir 5 metais vėliau (1925), 
o pačią sutartį taip pat yra oficialiai ratifi
kavusi 1935 metais. Kaip matoma, sovietų 
valdžia meluoja, tvirtindama, kad šis susita
rimas yra be jos žinios ir dalyvavimo pada
rytas. Pagaliau įdomu konstatuoti, kad sovie
tų radijas ir spauda nepaprastai puolė JAV, 
kai jos išdrįso mandagiai pasiteirauti Nor
vegijos vyriausybę dėl prekybinės stoties 
įsteigimo šešiems mėnesiams praėjus nuo 
pirmo sovietų reikalavimo kariškos atramos 
punktų 1944 metais.

Londonas. Ramadier po savo programos 
išdėstymo parlamentui gavo absoliutų pasiti
kėjimą. Parlamento pirmininku išrinktas vie
nintelis išstatytas kandidatas radikalsoęialii- 
tų vadas Heriot. Jis yra tris kart buvęs 
Prancūzijos ministeriu pirmininku.

Aš miriau šeštą valandą ryto, po trumpos 
ligos. Mano vargšė jauna žmona, kuri tuo 
laiku dirbo kambary, atsitiktinai atsisuko ir 

pažvelgė į mane. Ir kai ji pamatė mane gu
lintį negyvomis, pastirusiomis akimis, su- 
Sriebė mano jau atšalusias rankas ir, apimta 

aisios baimės, šaukė verkdama: „Jis mirė, 
mano Dieve, jis mirė!”

Kai šie išgąstingi žodžiai pasiekė mano 
ausis, aš išsigandau nemažiau, kaip žmona. - 
Lyg žaibas kad trenktų iš giedro dangaus Į 
ramų keliautoją, taip per mane perėjo dar 
niekados nejaustas išgąstis.

Miręs, aš buvau miręs! Bet tai negalima! 
Aš buvau dar pilnoje sąmonėje, girdėjau šir
dį rėžiantį mano vargšės Margaritos verks
mą — aš dar gyvenu! Aš stengiausi ištarti 
nors vienintelį paguodžiantį žodį, kuris varg
šei parodytų, kad aš nemiriau. Visas mano 
kūnas yra paraližuotas — tačiau aš nesu mi- 

- ręs!
Bet ir po didžiausio įsitempimo negalėjau 

nė menkiausio judesio padaryti —' nė blaks
tienų pajudinti. Aš jaučiau, kaip mano žmo
na pasilenkus virš manęs klausėsi širdies 
plakimo. Aš girdėjau jos balsą, šaukiantį 
mane vardu, bet jis man skambėjo iš kažkur 
labai toli. '

Dešinė akis buvo visai nebejautri, tik kai
rėje dar jaučiau silpną šviesos žibėjimą. Mus
kulai ir gyslos visiškai atsisakė tarnauti ir 
mano kūnas atrodė sustingęs, visiškai kaip 
mirusio. Tik smegenys dar veikė. Aš galė
jau galvoti, nors ir lėčiau, bet stebėtinai aiš
kiai.

Šioje siaubingoje būsenoje mano protas 
dirbo dar stipriau, taip, kad aš nieko nelies
damas, užmerktomis akimis mačiau ir žino
jau viską, kas kambary dėjosi. Aiškiai ma
čiau sivo vargšę žmoną skausme klūpančią 
prie mano lovos ir vis labiau verkiančią: 
„Jis mirė, mano Dieve, jis mirė!” '

Argi, argi tai tikrai mirtis — ši keista 
būsena, kuroje kūnas visiškai sustingęs, bet 
dvasia dar vis nenori atsisakyti savo žemiš
kų jausmų?

Jau vaiko metuose manyje kartodavęs ner
asi priepuoliai, kurie daug kartų visai netoli

mirties privesdavo. Mes, maniškiai ir aš 
'pats, buvome pre šių priepuolių pripratę ir 
jų :mtai neimdavome. Taip, aš dabar stai
ga usirgau.kaip tik mūsų Į Paryžių atvy
kimo dieną. Nemažiau aš sielvartavaus dėl 
to, kad mes iš provincijos į Paryžių atvy
kome visiškai be nieko ir žinojau, kad ligi 
pirmos mano algos esame visiškai betur
čiai. Aš ką tik buvau gavęs tarnybą Pary
žiuj prie valdybos. Ir kaip tik pirmą dieną 
mane pagriebė mano liga!—

Argi ši būsena1 tikrai buvo mirtis? Aš pir
miau ją Visai ki
tokią įsivaizdavau, 
—kažkokią tamsią, 
siaubingai tamsią 
naktį ir gilią dus
lią tylą.

Jau nuo kūdi
kystės mane sekė 
ypatinga mirties 
baimė, ’ kažkokia 
gūdi baimė .mir
čiai. Ji ilgainiui 
tapo mano idee 
jėgomis prieš ją kovojau, ir tikėjaus kada 
nors ją pergalėti. Aš sau įsikalbėjau, kad 
mirtis, mūsų visų likimas, tėra tik gilus mie 
gas, — ir mintis apie tai man buvo vienin
telė paguoda. Bet tada mane staiga riupur- 
tindavo geležinis šaltis, troškinanti baimė aj> 
juosdavo mano krūtinę ir prieš mano sielą 
neišvengiamai atsistodavo grąsinanti mirtis. 
Ypatingai kankinanti būsena atsirasdavo ta
da, kai aš vienišas gulėdavau bemiegėse 
naktyse.

Visuose gyvenimo džiaugsmuose aš jaučiau 
mirties baimę. Sis siaubingas paveikslas at
sistojo tarp manęs ir viso to, ką aš mylėjau. 
Net laimingiausiame savo gyvenimo laike, 
laike mano sužiedotuvių, jis manęs neapleido. 
Kada aš pilnas laimės laikydavau savo ran
kose Margaritą, su ja kūrėme šviesų ateities 
paveikslą, — staiga savaime atsistodavo ta 
baisi sielos atsiskyrimo mintis ir ji suardy-' 
davo mano džiaugsmus ir visas viltis. Mes 
vistiek vieną sykį išsiskyrsime, galbūt, jau 
rytoj išmuš valanda. Dėl ko tada šito* visos

viltys ir ateinančios laimės laukimas? Aš 
savo vaizduotėje vis toliau ir toliau mezgiau. 
Kam pirrnan iš mudviejų teks mirties laimė? 
Kuris iš mūsų ir toliau turės vilkti vienišą 
gyvenimą?

Šitie melancholijos priepuoliai užnuodijo 
mano gyvenimą. Savo laimingiausiose va-, 
landose, tapdavau staiga liūdnas ir be nuo
taikos, ir aš gėdijaus apie savo nelaimingą 
širdį kalbėti. 2odis „mirtis!’ niekados nebei
šėjo iš lūpų, — perdidelė buvo baimė šitam 
žodžiui.

EMILE ZOLA

visomis

Visa tai aš dabar 
pergalvojau, o ma 
no vargšė Marga
rita visai pasida
vė savo skausmui. 
Kad aš tik būčiau 
galėjęs kalbėti Aš 
taip gerai jaučiaus 

_ ir neturėjau jokio 
skausmo. Jei mir
tis yra nieko dau
giau, kaip kūnogiau, naip nuliu 

paraližavimas, tai nėra ko per daug jos 
bijoti! Si būklė man nebuvo siaubinga ar ne
maloni, ne. Mano protas buvo nepaprastai 
aštrus, ir prieš mane, lyg sapne, prabėgo 
visas mano gyvenimas, kaip įdomus vaidi
nimas.

Staiga prieš mano sielą, kaip gyvas at
sistojo mažas kaimelis, iš kurio kilus mano 
mieloji Margarita. Aš, dar kūdikis būdamas, 
vos septynių metų, drauge su tėvu aplankiau 
Margaritos tėvus, kurie ten turėjo mažą var
gingą namelį. Jie , visuomet mus draugiškai 
priimdavo ir pavaišindav o pyragaičiais. 
Margaritos tėvai savo vargingą duoną užsi
dirbdavo netolimoje druskos kasykloje. Ta
čiau, nežiūrint viso jų skurdo, mes būda
vome meiliai priimami, nes mūsų abiejų tė
vai dar nuo kūdikystės dienų draugavosi. Ir 
aš patenkintas gyvenau laimingą vaikystės 
amžių, tarp mūsų vaikiškų žaidimų. Mes ka- 
binėdavomės ir jodinėdavom, po laukus ir 
pievas gainiojamės, gėles skynėme ar prie 
į^'^sėdėjom ir žiūrėjom smagaus vilnelių

Mums, vaikams, buvo didžiausias džiaugs
mas, kai tėvai su mumis padarė kartą iškylą 
į 'netoli esantį jūros krantą. Ir dabar dat 
prieš save, kaip gyvą, matau stebuklingą jū
ros bangų kilimą ir nusileidimą. Aš stebėjau 
atšniokščiančias bangas ir .juokėmės, kai 
atsunušusios į uolėtą krantą, aptėkšdavo mus 
vandens lašais. 'Mačiau, kaip baltos žuvėdros 
aplinkui sukosi, ten skriejo akinančiai baltos 
burės ir toliau — sunkiai pakrauta žveją 
valtis artinosi prie kranto. Šis paveikslas pra 
bėgo pro mano sielos akis, o netoli savęs 
girdėjau Margaritos balsą, kuri apverki 
mano mirtį.

Vėl išklydo mano mintys atgal, į jaunatvę. 
Aš mačiau save Nantes mokykloje, Į kurią 
tėvas atvežė .norėdamas man duoti geresnį 
išauklėjimą. Aš mačiau- aukštus mokyklos 
kambarėlius, kuriuose mokinaus, o aš tuo 
laiku taip ilgėjaus laisvės, miškų ir laukų. 
Visi mielai prisimenami vaikystės paveikslai 
bėgo prieš mane: jūra, gėlėtos pievos ir 
tamsūs miškai. Viską aš šioje tariamoje mir
tyje mačiau taip aiškiai ir šviesiai. Ir staiga 
tamsus vaizdas: mano tėvo mirtis. — Tada 
aš buvau tarnautojas ten esančioje ligoninėje 
ir buvau pradėjęs formuoti savo gyvenimą.

Mano vienintelis išsiblaškymas, kai sekma
dieniais aplankydavau Margaritą ir jos tėvus 
jų mažame namely. Čia taip pat viskas liūd
nai atrodė. Abu druskos dartuninkai beveik 
nieko neuždirbdavo. Ir Margaritos kukliuose 
namuose viešpatavo skurdas ir vargas.

Margarita su manimi elgdavosi dar vis tuo 
pačiu maloniu, iš vaikystės įprastu, būdu. Bet 
aš jau buvau išaugęs ir mano jausmai gražiai 
išaugusiai Margaritai buvo visai kiti, dau
giau vidiniai. Mano palinkimas Į ją buvo toks 
didelis, kad, vieni metai vėliau, paprašiau jos 
rankos. Tačiau Margarita, kuri ligi šiol ma
nyje tematė tik mylimą bičiulį, sunkiai galėjo 
įsisąmoninti, kad aš jai galiu daugiau reikšti, 
negu mylimas jaunatvės draugas. Tėvai tuo- 
jaus davė sutikimą, nudžiugę, kad jų duktė 
bus tinkamai aprūpinta.

Margarita, išaugusi karšiausiame skurde, 
džiaugėsi kiekvienu' menkniekiu, kurį aš jai

2
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L M. Mažvydas — lietuviškos knygos 
pionierius

šiais tikrai gražiais . ir nuoširdžiais žo
džiais Martynas Mažvydas prieš 400 mėtų 
pradėjo pirmąją lietuvišką knygą. Ji buvo 
atspausdinta 1547 metais. Taigi šiandien mū
sų knyga švenčia garbingą 400 metų jubilie
jų-

Kas buvo tas garbingas lietuvis, didis raš
to vyras,.pradėjęs lietuviškosios knygos idė- 
j4?

Tai buvo Martynas Mažvydas (lotyniškai 
Mosvidius), vienas . Mažosios Lietuvos ano 
meto kunigų — protestonų pastorius. Apie

PRIES 400 METU
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tikybą Lietuvoje įvedant, senoji tikyba giliai 
įleidusi šaknis į ano meto lietuvių sielas bei 
širdis. Ir nenuostabu: <ta tikyba buvo tokia 
sena, kaip ir pati lietuvių tauta. Ji guodė 

, lietuvį nelaimėse, .stiprino varguose; lietuvių 
dievai dalyvaudavo drauge savo tautiečių ka
ro žygiuose, atnešdavo laimėjimus. Jie buvo 
kartu ir kai lietuvis džiaugdavosi, linksmin
davosi, keldavo pergalės puotas.

. 2. Krikščionybės ir lietuvybės santykis 
XVI amž.

Lengva tad suprasti, kad krikščionybei ne
buvo lengva tarp lietuvių išsiplatinti. O rei
kia dar atminti, kad ją, tiek D. Lietuvoje ka
talikybę, tiek M. Lietuvoj protestantizmą, 
platino daugiausia nelietuvių kilmės, net liet, 
kalbos nemoką kunigai, vienuoliai. Krikščio
niško mokslo tiesas jie patiekdavo mūsų pro
tėviams svetima kalba. Apie tai Dr. J. Ba
sanavičius („Auszra” 1884 m. 240 pusi.) taip 
rašo:

„Kaip Prūsuose vokiszki kunigai, taip ki
toje Lietuvos daliję lenkiszkoje kalboje per 
ilgus metus bažnicziose buvo giedama ir 
kalbama, ir regis daugiaus tuomet buvo rū
pinama už tai, kad per lehkiszką ir vokisz- 
ką kalbą prosenius musu paversti į Vokie- 
czius ir Lenkus, neng Į tikrus kriksczczionis. 
To deliai nereikia stebetiesi, jog dar XVI., ir ■ 
XVII, szimtmetije ir dar vėliaus tūlose vie
tose proseniai musu laikėsi ne prie kriksz- 
czioriiszkos, bet savo senoviszkos tikibes.”

Nenuostabu tad, kad ir kunigas — pasto
rius Mažvydas, be abejo, kaip lietuvis ir 
dvasininkas gerai pažindamas ano meto lie
tuvių sielos stovį, nurodęs, kad „krikščioniš
ko mokslo mūsų tėvai trokšdavo turėti”, ra
gina lietuvius pamesti pagonystę šiais žo
džiais:
„Kaukus Szemepatis ir laukasargus parnes- 

kiėt
Wisas welnuwas deiwes apleiskiet.
Tos deiwes negi! iums neką giera doty 
Bet tur wysus amszinai prapuldinty

Tasai Diews wysas szmaues nar didei mileli 
Dągaus karaliste dawanai nar dawanati. 
Aithwars ir deiwes to negal padariti, — 
Beth iri peklos ugni weikiaus gal istumti.

Koks buvo mažas prieš Mažvydą lietuvių 
susidomėjimas krikščionybe ir’ menkas jos 
tiesų pažinimas, matyti, kad ir iš šių kun. 
Mažvydo eilių:
„Asch szinau ir tatai dresu ežia sakiti 
Jag szimty szmaniu wena negaleezia atrasti 
Kursai wena szadi dewa prisakima makietu 
Ir paterius ben du 'szadžiu atmintu.
Jei kiaušy szmagu biau maki pateri bilaty x 
Prisakimus Diewo biau galėto atminti 
Weras kriksezianiu straipezinaargaliskaitity

metus ir vietą, kur Mąžvydas gimęs, tikrai 
dokumentuotų biografinių žinių nedaug te
turime. Viena tai aišku, kad kilimo jis buvo 
neginčijamai lietuvis. Tai pažymi visų am- 
«ų ir kitų tautų vyrai, rašę apie ji („Mos- 
wid war Litauer von Oeburt” — Prof. Ge- 
rullis). Kilimo jis buvęs ne iš Didžiosios, bet 
iš Mažosios Lietuvos. Mokėsi-kunigaikščioi 
Albrechto lėšomis. Buvęs gabus ir universi
teto kursą išėjęs per tris semestrus. 1548 m. 
balandžio 5 d. baigė Karaliaučiaus universi
tetą, gaudamas „philosophise baccalaurus” 
titulą. 1549 m. kovo 18 d. paskirtas klebonu 
| Ragainę. 14 metų jis čia gyveno ir dirbo 
tarp lietuvių. 1554 m. paskirtas archidijako- 
riu. Mirė t562'metais. ■

Jo parašyta pirmoji lietuviška knyga turi 
tokj pavadinimą:

„Catechismusa prasfy Szadei, makslas skai
dma raschta yr giesmes del kriksčzianistes 
bei del bernelių iaunų nauiey sugulditas.

Karaliauczui VIII, dena Meneses Sausia 
uszgimima Diewa MDXLVII. Soli Deo Glo
ria.”

Kaip matome iš pavadinimo, pirmoji lie
tuviškoji knyga yra katekizmas. Jo pirmieji Ape duschas ishganima biau gali ka szinaty
puslapiai atskleidžia tiesą, kad krikščionišką Zatagamis tau szmagus tur atsakiti ,

galėjau suteikti. O man ji atsimokėjo širdinga 
meile.

Tai buvo biauri, lietum šliaukianti diena', 
kai mes surišom gyvenimo kaspinus. Gražiai 
lijo nuotakai ant vainiko, o tas turėjo reikšti 
laimę. Kaip keista, kad šitie atsiminimai da
bar, kai aš esu miręs, taip aiškiai išeina prieš 
mane! — Toliau sekiau savo gyvenimą, kuris 
ką tik dabar pasibaigė, savo paprastą var
gingą gyvenimą, dar prieš mūsų susijungimą, 
tyliame sodžiuje, kuriame mes buvome taip 
laimingi. Skurdas mūsų nespaudė, nes nuo 
mažens buvome pripratę prie trūkumų. — Po 
kiek laiko aš pastebėjau, kad mano jauna 
žmona vis tylesnė ir vis labiau apsiniaukia. 
Kažkas ją slėgė ir, man nesant, ji dažnai 
karštomis ašaromis verkdavo. I mano primyg
tiną klausimą ji pagaliau atsakė, kad didelė 
vienuma ir monotoniškas gyvenimas — ji per 
dienas visada būdavo viena — ją sunkiai 
•paudžia ir stumia į melancholiją.

' Aš labai gerai supratau šią vargšę jauną 
būtybę, ir^ nesiliaujančiai masčiau, kaip jai 
pagelbėti. Pagaliau mums nusijuokė laimė: 
Vienas mokyklos draugas, kuris gyveno Pary
žiuj ir į kurį aš buvau kreipęsis prašydamas 
parūpinti man vietą, — man ją parūpino. Da
bar taupiau kiekvieną smulkų pinigą mūsų 
naujam įsikūrimui, kelionei ir visoms išlai
doms. t
' Viltis ištrūkti iš nuobodaus ir vargingo 

gyvenimo kaimely ir persikelti į gražų ir di
delį Paryžių, kaip stebuklas paveikė mano 

,' jauną žmoną: ji atgijo ir, kai mes išvažiavom 
į Paryžių, vėl pasijuto pirmykščiame saVo 
linksmume. Aš buvau per daug laimingas ir 
viduje dėkojau Dievui, kurs viską mums į 
gerą palenkė ir pagelbėjo mūsų varge.

Atvykę j Paryžių, vienai dienai apsisto
jome paprastame viešbutyje. Bet kaip tik at
vykimo dienoje mane ištiko šis nelauktas ’ 
nervų priepuolis, kuris dar kūdikio metuose 
mane dažnai ištikdavo. Jis pdguldė mane ir 
po kelių dienų šitame mažame viešbutyje aš 
miriau, palikdamas savo vargšę žmoną be 
pagalbos ir vilties. Šviesos plasdėjimas, kurį

aš vis dar jaučiau kairėje akyje, blėso dau
giau ir daugiau. Ir vos begalėjai! {žiūrėti 
kambarį. Mačiau dar jo apstatymą; stalas, 
kėdės, sofą prie kamino, po dešine ranka 
pakankamai didelis langas į Rue Dauphin 
pusę, pro kur{ veržėsi triukšmingas didmiesčio 
triukšmas.

Mes nepažinojome nė vieno asmens Pary
žiuje: ) savo įstaigą dar bebuvau priimtas — 
ir taip mano žmona buvo visiškai viena. ir 
apleista. Kas gali iš jos tapti, jei aš nebe
grįžčiau į gyvenimą? Kur ji ras šitame dide
liame mieste sau globėją, draugą ar gelbė
toją?

Dar vis klūpojo Margarita prie lovos, aša
romis drėkino mano atšalusią ranką ir aima
navo: „Olivier, atsiliepk man! O mano Dieve, 
jis tikrai miręs!”

Mirties dar nebuvo visiškas sunaikinimas, 
visiškas nužeminimas — tai buvo tuščia min
tis apie Nieką, mintis, kuri ir pirmiau mane 
taip baisiai grauždavo. Aš negalėjau įsivaiz
duoti, kad mano buvimas ir mano asmuo gali 
pavirsti į nieką, niekuomet, amžinai neišeiti iš 
to. Kai aš kartais laikrašty rasdavau sekančio 
šimtmečio datą, ji manyje sukeldavo baimę. 
Ar tą dieną nebegyvensiu — ir ar iš viso 
yra galima, kad pasaulis gyventų po mano 
mirties?

. Mano dabartinė būsena negalėjo, būti mir
tis. Aš turėjau vėl greit iš šito letargo pa
busti ir spausti mano aimanuojančią žmoną 
prie širdies ir ją paguosti. Kaip neapsakomai 
laimingi mes būtume! Mūsų lauktų naujas ir 
daug gražesnis gyvenimas. Bet nusilpimas 
neapleido manęs, mano pastyrę sąnariai neat- 
silido ir aš vis dar negalėjau nuraminti išsi
gandusios Margaritos. Aš negalėjau jai su
šukti: — Brangioji, būk rami, — aš nemiriau! i 
Aš gyvenu ir myliu tave! i

Jag gieresbei atmen arty nent pateri -bilati 
Dewa prisakima bila asch nekada negirdeiau 
Ne straipseziu weras krikscczianiu skaieziau. 
Basčhniczia nog deschimes metu nebuvau 
Tektai su butinikie ant burtas weizdedauau. 
Begieresny su schwenta burtinikie gaidi wal- 

giti 
Neig baszniczio schaukima szeku glausiti.”
X M. Mažvydas — pirmasis mūsų rašto 

kalbos korėjas
Mums katekizmas reikšmingas ne tik tuo, 

kad jis nusako anų laikų religinį ir iš dalies 
kultūrinį gyvenimą, ne tik tuo, kad tai buvo 
pirmoji knyga, iš kurios lietuvis galėjo tikė-r 
jimo tiesų mokytis. Jis turi dar daug dides
nę reikšmę: Katekizmo pabaigoje, po pra
kalbos, yra pridėtas pirmasis lietuvių kal
bos elementorius —

„Pygus yr trumpas makslas skaititi yr 
raschity”.

Čia parodytos mažosios ir didžiosios rai
dės,' jų padalyjimas į „balsines”, „dvibalsi
nęs” ir „Sąbalsines”. Toliau seka „siliaba- 
vojimas”, Dievo prisakymai, „Tikiu į Die
vą”, „Tėve mūsų”, apie sakramentus. Yra pa
duota žinių net apie urėdų įstatymus. Pabai
goje atspausdinta ir giesmių su gaidomis.

Gale knygos pridėtas dar užbaigiamasis 
autoriaus žodis — „opaminavojimas” skaity- 
tojims, mieliems broliams ir seserims lietuv
ninkams ir žemaičiams:\

„Asch schita mana darba ir prakalta už 
gier preimtumbet praschau.”

Čia autorius teisingai pažymi, kad šiuo lei
diniu lietuviškas spausdintas žodis reiškiamas 
prmą kartą —

— „Tadziri jei rassy kaky paklidima, patai- 
sik, bewysakia uzwidejima” — nuoširdžiai 
prašo autorius.

Kunigas Mažvydas turėjo atlikti nepapras
tai didelį darbą: pralaužti ledus lietuviškam 
raštui.

„Moswid rationen scribendi linguam pat-, 
riam primus offendit” —' teisingai pažymi 
Vilentas. z

Jis buvo pirmasis mūsų kalbininkas, kūręs 
lietuvišką raidyną, rašybą, net pačią rašo- 

. mąją kalbą, dėl kurios mes ir šiandien (jau 
400 metų!) tebesiginčijame. Nenuostabu, tad, 
kad Mažvydo kalba daugelyje vietų yra su- 

-• darkyta. Randama nemaža ir lenkiškų žo
džių: dachadas, duęhąs, lakamstwas, razg- 
reschima, swetastis, upominaju ir t t.

Ir pati rašyba nėra vienoda. Neretai vieną 
ir tą patį įodį vienoje ir toje pačioje knygo
je jis rašė, skirtingu būdu. Žinoma, mes tuo 
nė kiek . nesistebime, nes Mažvydas beveik 
pirmasis taikė garsus lietuviškiems žodžiams. 
Lietuviškų rašto bandymų prieš save jis tu
rėjo labai nedaug. Mums nėra žinoma ir jų 
vertė. Jis skaitė Rapagelionio (Rapolionio) 
dvasiškas giesmes. Dalį jų spausdina savo 
knygoje. Jam žinomas ir jo pirmtakūnas Ab
raomas Kulvietis (abu mirę 1545 m.). Deja, 
mes šiandien negalime nustatyti jų įtakos 
Mažvydo katekizmui, nes tie rašto paminklai 
neišliko iki mūsų laikų.
4. Mažvydas įvedė mus įVakarų Europos 

kultūrą
Mažvydo' pirmoji lietuviška knyga reikš

minga ne tik tuo, kad ji yra pirmasis musų

' - II.
Didelio Margaritos verksmo ir aimanavimo 

prišaukta, duryse pasirodė gera ir paslaugi 
mūsų kaimynė Gabiu ir šaukė mano'žmonai:

— Kas gi atsitiko, mano- brangioji? Jūsų 
vyrui pablogėjo? (B. d.)
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rašto paminklas. Per knygą jis įvedė lietu
vių kalbą ir tautą į Vakarų Europos kultū
rą. Jis pirmasis parodė, kad mūsų kalba nė
ra laukinių žmonių kalba ir toli gražu nėra 
mirusi. Ji tinka raštams, literatūrai lygiai 
taip, kaip ir tarpusavio santykių reiškimui.

Jis buvo didžiojo lietuviškos knygos judė
jimo pradininkas. Jeigu per 400 metų mes 
priskaitpme (Prof. V. Biržiškos daviniais) 
apie 40.000 išleistų liet, knygų, tai Mažvydo 
Katekizmui čia tenka pati aukščiausia, ir gra
žiausia vieta

šia proga reikėtų iškelti Martyną Mažvy
dą ir kaip anų dienų nedviprasmišką lietuvį

• patrijotą. Tuo metu kai į Didžiąją Lietuvą 
skverbėsi lenkų įtaka, o į Mažąją Lietuvą 
vokiečių kalba ir kultūra per pasaulinę ir 
dvasinę valdžią, jis nori, kad Dievo žodis 
būtų< apsakinėjamas gimtąja kalba, skirdamas 
savo pirmosios knygos puslapius „ad mag
num ducatum Lituaniae” (Didžiajai Lietuvos 
kunigaikštijai):
„Fausta ducum magnorum altrix, Lituania

clara, 
Haec mandata dei suscipe mense pia, « 
Ne te, cum dederis rationes ante tribunal 
Augustum, magni judicis ira premat...”

Apytikslis vertimas būtų maždaug toks: 
„Šviesioji Lietuva, duosni aukštintoje didžių
jų vadų, šiuos Dievo įsakymus priimki pa
maldžiai nusiteikusi, kad tave, kada duosi 
apyskaitą prieš Aukščiausį teismą, neslėgtų 
Didžiojo Teisėjo rūstybė.”

Vienintelis knygos originalo egzemplioriui 
yra išlikęs Karaliaučiaus universiteto biblio
tekoje, (rištas vienoje knygoje su kitąis ka
tekizmais kiaulės odos apdaru. Ant knygos 
nugarėlės su rašalu užrašyta: „Catechisihi 
Varii”. Po to dar buvo mokslo reikalams iš
leista jo keletas fotografinių leidinių. Jo vir
šelio titulinį puslapį ir knygos pradžią 
skaitytojai mato čia atspaudoae.

5. Sukaktį minint
šių metų sausio 8 d. mes švenčiame 400 

metų sukaktį nuo šio didžiulio mūsų kultū
ros gyvenime įvykio. Tremtinių bendruome
nė, visada jautri visiems mūsų tautoms rei
kalams, įvairiais būdais ruošiasi šią sukaktį 
tinkamai paminėti. Tikrai, šie metai mūsų 
knygai labai reikšmingi. Yra daug būdų, kad , 
ir sunkiose sąlygose pirmąja lietuvišką kny
gą atžymėti. Plunksnos darbininkai Ir knygų 
leidėjai betgi turėtų atminti, kad jie tinka
miausiu būdu pagerbtų šviesų Mažvydo at
minimą leisdami į pasaulį gražią, turiningą, 
kultūringą lietuvišką knygą.

Literatūra:
1. MOSVID. Die aeltesten litaulschen 

sprachdenkmaeler bis zum Jahre .1570, von 
Dr. Oeorg Gerullis. Heidelberg, 1923 m.

2. „Auszra” 1884 m. 2 Nr.
3. „P ė d s a k a i” Nr. 2, .1946 m. Fptda.

Prof. Vacį. Biržiškos str. „Abraomas Kulvie
tis”. Br. Kviklys

,,A^a?ynd“ snlcnkttg
Lėtai, žingsnis po žingsnio einame ištrem

ties keliu. Mus supa baugi ir šalta nežinia. 
Ji įsiskverbia į širdį, į -protą ir darosi nepa
keliamai sunku.' Bet"šitoj nykumoj vis labiau 
įsidega mažos švieselės ir savo spinduliais 
skaidriHa veidus. Jų šiluma tokia miela- ir 
brangi, kad nejučiomis tvirtėja žingsniai — 
pasidaro lengviau.

Viena tokių mielų, švieselių yra Hanau „At
žalynas”. Tai graži teatro mėgėjų grupė, 
sausio pabaigoj švenčianti vienerių metų su
kaktį. „Atžalynas” davė tris originalius pa
statymus ir dabar rengiasi ketvirtam. Žino
mų teatralų S. Pilkos, A Škėmos ir Vyt Va
liuko vadovavimas meniniam darbui atnešė 
gražių rezultatų. „Atžalynas” išaugo, sustip
rėjo. Jo meilė sceniniam darbui ir nuoširdu
mas tapo pavyzdžiu ne tik mėgėjų, bet ir 
profesionalų kolektyvams. Keturių pastatymų 
iki šiol nedavė joks ištremties teatras I

Žvilgterkime į vienerių metų „Atžalyno” ke
lią. 1946 m. sausio 29 dieną pirmą kartą Bin
kio 5 v. pjesė sujaudino Hanau stovyklą.. Re
žisavo Vyt. Valiukas. Po to grupė jaunų en
tuziastų, pagerbdami šviesią K. Binkio as
menybę, pasivadino binkišku „Atžalynu”.
: Pirmąjį pasisekimą lydi nauja darbo ir kū

rybos banga. Rež. A. Škėma stato savo I v. 
pjesę „Vieną Vakarą” ir A. Gustaičio .vaiz
delį „Sekmadienių Vainikai”. A. Škėmos Sto- , 
vyklinės nuotaikos padvelkė teatraline šiluma, 
nuoširdumu, o „Sekminių Vainikai” — saule 
ir nuotaika. ,

Bet sunki Hanau stovyklos padėtis baido 
teatralus. A. Škėma išvyksta. Pagaliau, po di
delio ieškojimo, prašymų S. Pilka gelbsti pa
dėtį. Jis stato Fr. Schiller 7 pav. tragikomiš
ką pasaką „Turandot Kinijos Princesė”. Tai 
sunkus ir didelis žingsnis. „Atžalynas" su
kaupia jėgas ir po mėnesio įtempto darbo 
žavi rytietiška pasaka išvysta lietuvių sceną. 
Kostiumai, dekoracijos, muzika ir vaidyba 
čia susipina į didelę teatrinę visumą, kuri 
pasižymi aukštu meniniu lygiu, logiškumu ir 
skoniu. Gražiai ją sutiko mūsų spauda, dar 
gražiau visuomenė, kuriai ši pasaka sutei
kė malonų pragiedrulį. Tai vienas rimčiausių 
ir drąsiausių pastatymų mūsų tremtyje!

Dabar rež. Vyk Valiukas repetuoja St 
Santvaro 4 v. dramą „Žvejus”. Ir šis veika
las reikalauja didelio pasirengimo ir darbo. 
Ant jaunų aktorių, režisieriaus hr dailininko 
K. Jezerskio pečių gula sunki darbo našta.

Metinių sukaktuvių proga „Atžalynas” at
naujina visus keturius anksčiau statytus vei- t 
kalus, kuriuos vaidins tuoj po St. Santvaro 
„Žvejų” premjeros ruošiamą meninę • savaitę.

„Atžalynas” aplankė daugelį stovyklų, ku
riose davė apie 30 spektaklių. Tuoj po su
kaktuvių darys didesnę išvyką į anglų ir 
prancūzų zonas.

„Atžalyno” vadovams ir kolektyvui teita- 
ketina ir toliau dirbti su tokia pat ištverme.

K. Normalias
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JAV vyriausybė dėl tremtiniu Vilniaus radio pasiklausius
„Amerika” 1946.12.20 d. „Valdžios atsaky

mas^ dėl tremtinių”. New York. — „BALF 
pirmininkas kun. Dr. J. B. Končius, BALF 
direktorių tarybos ir valdybos įgaliotas, pa
motė ir jteikė atitinkamoms įstaigoms visą 
eilę pareiškimų apię lietuvių tremtinių Euro
poje padėtj. Pareiškimuose buvo plačiai ir. iš
samiai nusviesta tremtinių gyvenimo padėtis 
ir jų negrįžimo gimtinėn priežastys. Pareiš
kimuose taip pat nurodyti praktiški nurody
mai, kaip turėtų boti elgiamasi su tremtiniais 
ir kokia parama be jokiu atidėliojimų jiems 
teiktina. Ten buvo išdėstytos ir didelės skriau 
dos, padarytos ir daromos Lietuvos žmonėms. 
Pareiškimai buvo įteikti prez. Trumanui, 
valstybės sekretoriui Byrnes, karo departar 
mentui ir kitoms įstaigoms. ( pareiškimą 
prezidentui Trumanui atsakė- valstybės de
partamento Rytų Europos reikalų skyriaus 
viršininkas Llewelyn Thompson. Savo atsa
kymo rašte L. E. Thompson pirmoje eilėje 
je pažymėjo, kad jungtinių Amerikos vals
tybių pažiūra Baltijos valstybių atžvilgiu

Tremtlnli^ opautto* xkiltifM

„Tėviškės Garsas”, Nr. 55, pateikia 
aktualiais klausimais straipsnį kurt 
čia pateikiame. Reu.

Vokiečių nusistatymas prieš užsieniečius 
daugiausia, nedraugiškas, o vietomis — net 
priešiškas. Šitokia nuotaika prieš užsienie
čius vyrauja vokiečių spaudoje, vokiečių 
įstaigose. Iš čia ji smelkiasi j sąjungininkų 
okupacinės valdžios Įstaigas, | jų spaudą ir 
toliau. Užsieniečius vokiečiai stengiasi vaiz
duoti kaip kriminalistus tinginius, „juodojo 
turgaus” palaikytojus, žodžiu, tokius veltė
džius, kurie vokiečiams sudaro ne tik sunkią 
naštą, bet ir gyvenimo nelaimę.

Dal| šitokių minčių paskleidė ir Reuteris 
žinioje iš Stuttgarto (Daily Mail, 1946. 12. 
tl), kurioje operuojama statistikos duomeni
mis iš Gross Hesseno apie kriminalinius nu
sikaltimus ir išMuencheno — apie kratą pas 
užsieniečius ir rastus pas juos daiktus, kilu
sius iš „juodojo turgaus" Pasikliaujant šiais 
duomenimis, sudaromas apie Vokietijoj gy
venančius užsieniečius vaizdas pagal vokišką 
koncepciją.

Tokios nuomonės kultivavimas žmonėse, 
kurie gyvena toli nuo Vokietijos ir tikrosios 
būklės nežino, yra didžiausia neteisybė ir 
Vokietijoj gyvenantiems užsieniečiams gar
bės plėšimas. Tikrą vaizdą apie užsieniečius 
galima būtų susidaryti turint tik nešališkus 
statistikos duomenis. Tuo tarpu tokių duo
menų nėra ir, gaila, 'kad toks laktas mažai 
kam žinomas.

Užsieniečių nusikaltimų skaičius negali 
būti didesnis už vokiečių nusikaltimų skai
čių jau vien dėl to, kad užsieniečiai su vo
kiečiais turi labai mažai santykių. Užs'enie- 
čial gyvena, daugiausia, atskirai nuo vokie
čių, stovyklose ir iš vokiečių iki šiol gau
davo tik vandeni ir butą. Butai, dažniausia, 
Subombarduotų kareivinių ar kitų panašių 
pastatų griuvėsiai, pačių, užsieniečių prisitai
kyti gyvenimo reikalams. Taigi, dėl vandens 
Ir griuvėsių nesiginčijama ir | konfliktus 
Beinama. Net ir tuo atveju pradų kivirčams 
su vokiečiais būtų maža, jei užsieniečiai bū
tų žemesnės kultūros už vokiečius. Tuo tarpu 
daugumas užsieniečių kultūros ir moralės 
atžvilgiu stovi be žemiau už vokiečius.

Klausimas, kokios priežastys vokiečius ska
tina laikyti tokią poziciją prieš užsieniečius? 
Sumetimų jie turi daug. Labai svarbų vaid
menį .čia vaidina buvusios propagandos 
įdiegta pažiūra | užsienieti, kaip žemesni pa
darą, tinkant) tik vergauti, be to manymas, 
kad nusikračius užsieniečiais palengvėsiąs 
Igyvenimas; na ir svarbiausia, jų manymu, 
uodinimas užsieniečių atsver'ąs ir sušvelni

nąs tuos baisius vokiečių darbus, kurie skel
biami iš teismo bylų ir kitų oficialių šaltinių 
apie atliktus koncentracijos stovyklose ir ki
tose panašiose vietose. *

Ar tikrai užsieniečiai daugiau nusikalsta 
amerikiečių zonoje už vok:eč;us, kaip pav. 
prancūzų zonoj — sunku patikėti. Tris mė
nesius sekiau pranzūzų karinių teismų skel
biamus spaudoje sprendimus ir susidariau 
vaizdą, kad užsieniečių nusika'timų procentas 
prancūzų zonoje nėra didesnis kaip vokie
čių.

Vokiečiai įrodinėja, kad užsieniečiai pas 
juos palaiko „juodąjį turgų”. Klausimas, kas 
š| turgų palaikė nacių la;kais, kuomet už
sieniečiai buvo koncentracijos stovyklose ir 
karo pramonėje prirakinti? Manymas, kad, 
iškrausčius užsien:e*ius iš Vrk>t:i^. išnyks 
Ir „juodasis turmis”. yra visikai klaidingas. 
(Juodasis turgus” yra būdingas reiškinys ne 

nėra pasikeitusi, kad Baltijos valstybių (Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos) atstovai Ameriko
je tebėra šios šalies vyriausybės pripažįs
tamu Toliau Thompson pareiškė, kad nebus 
priverčiamo tremtinių grąžinimo, kad jung
tinėse tautose steigiama tarptautinė pabėgė
lių organizacija (IRO) turės savo tikslu pa
gelbėti tremtiniams (atskiriems asmenims, 
Šeimoms ir grupms) įsikurti naujose vietose. 
Tuo pačiu tikslu rūpinasi Intergovernmen
tal Committee on Refugees. Karo departa
mento vardu | pareiškimą atsakė gen. O. 
D. Echols. Jis pažymėjo, kad departamen
tas ir kariuomenės vadovybė stengiasi pa
gelbėti tremtiniams, kiek tik yra įmanoma. 
Kun. Dr. J. B. Končius atitinkamus pareiš
kimus yra (teikęs ir Anglijos užsien. reik, 
ministeriui Ernest Bevin. Emest Bevino var
du atsakė jo pavaduotojas, kuris nurodė, 
kad BALF pirmininko memorandumas per
duotas anglų aukštiems pareigūnams, tvar
kantiems anglų užimtas Vokietijos ir Aus
trijos sritis.”

MUS PUOLA, 0 MES
tik Vokietijai. Jis yra Ir tuose kraštuose, 
kur visai nėra užsieniečių.

Kiek yra užsieniečių „juodajame turguje” 
ir kiek vokiečių, be to, kuo kas ten prekiau
ja — puikų vaizdą galima susidaryti aplan
kius Frankfurto „juodąjį turgų”. Po pusva
landžio paaiškės, kad čia galima gauti visko: 
iš užsieniečių — kavos, rūkalų, šokolado ir 
kitokių smulkmenų, kurios yra ne vokiškos 
kilmės, dažniausia, nuo savo kuklaus raciono 
nutrauktos, o iš vokiečių — maisto produktų 
ir kitų būtino vartojimo dalykų. Kas gi 
mažina „gyventojų aprūpinimą būtinom pre
kėm, kaip mėgsta dažnai vokiečiai nusiskųsti: 
užsieniečiai ar vokiečiai ir kas dėl to labiau 
kaltesni?

Dar mažiau pagristas priekaištą? dėl už
sieniečių tinginystės. Vokiečiams atrodo, kad 
užsieniečiai turi dirbti, visai nepaisydami 
darbo tikslo nei sąlygų, tartum darbas būtų 
savaime tikslas, kaip voverei bėgimas: ne
dirbsi — kojas užriesi. Tuo tarpu taip nėra. 
Darbas laisvam žmogui yra tik priemonė 
tikslui siekti. Dėl to nestebėtina, kad dažnas 
užsienietis, prieš imdamasis darbo, nori ži
noti: koks tas darbas bus ir kokios darbo ir 
atlyginimo sąlygos. Darbas, kurio tikslas 
neaiškus ir kuris neduoda jokios naudos, yra 
baudžiava arba vergija. Toks darbas yra 
brukte brukamas ir verste verčiamas. Dėl 
to natūralu, kad visi tokio darbo kratosi. Per 
akis pakako užsieniečiams • nacių laikais.

Vokiečiai niekad ir niekur rimtai užsienie
čiams darbo nesiūlė. Jei kas užsieniečių 
kreipdavosi | Arbeitsamfą, tai daugiausih 
būdavo pasiunčiamas ne pagal savo specialy
bę | darbą, bet miesto griuvėsių valyti

Griuvėsių valymas — sunkus darbas, o at
lyginimas už j), galima sakyti, nulinis. Toki 
darbą dirbdamas, užsienietis per mėnesi 
neuždirbs daugiau, kaip šimtą markių. Ta
čiau ir tų pinigų jis negaus. Iš jo bus dar 
atskaičiuota apie 20 procentų mokesčiams. 
Klausimas, kokiu tikslu ir kokia teise vargšas 
užsienietis, kuris prarado tėvynę, dažnas 
šeimą ir viską ką turėjo tik tų pačių vokie
čių dėka, dabar, vėl, kaip nacių laikais, turės 
mokėti vokiečiams kontribuciją? Jei vokie
čiai panašius mokesčius moka, tai ne pa- 
vyzdysfužsieniečiui. Vokiečiai žino, už ką 
moka: už tai. kad nusiaubė visą Europą, kad 
sugriovė milijonams žmonių gyvenimą ir kad 
pralaimėjo karą. Už ką gi nelaimingas užsie
nietis turi tą naštą nešti? Ar kad per oro 
bombardavimus nuo bombų nežuvo, kad ba
du nemirė vokiečių karff mašinoj jungą vilk
damas ar kad išliko nepribalgtas užmušti 
koncentracijos stovykloje ir per kremato
riumo dūmtrauki neišgaravo? Dažnas užsie
nietis paklaus: dėl ko gi tada buvo karas ir 
vardan ko milijonai žmonių žuvo?

Pagaliau, kokia prasmė iš uždarbio? Griu
vėsių valymas — sunkus ir nešvarus darbas. 
Ar už uždirbtus pinigus užsienietis galės nu
sipirkti muilo darbo metu suterštom rankom 
nusiprausti? Ne, nes muilas parduodamas 
pagal „narių pasą”, kur| turi tik vokiečiai. 
Toliau, ar jis ga’ės kok| drabuži nusipirkti, 
nes tok| darbą dirbant plyšta ne tik drabu
žiai, bet ir avalynė. Nei drabužių, nei avaly
nės užsienietis negaus, nes tokiems dalykams 
gauti yra daugiau kl'ūčių negu muilui. Tai 
rodo daugelis pavyzdžių iš tų užs:eniečių 
prakfkos, kurie dirbo ir tebedirba pas vo
kiečius.

Tai ką gi <r»1!mą už tą’n sunk’sl ijM’rMus 
pin’gus ls’<rvti? N'«kd rimto ir n-’eko bflt’no: 
rudo skystimo, a’um vad'mmo. juo^o. tam
saus šilto' skystalo, kava pravardžiuojamo^

Mūsų mintys, mūsų sapnai — amžinai gūn 
tajame krašte, gimtose sodybose, pas savo 
artimuosius. Mažiausios žinelės, ateinančios 
iš ten, iš anapus, mūsų visų priimamos su 
didžiausiu dėmesiu, nežiūrint, kokios jos be
būtų. Visos jos su giliausiu dėmesiu priima
mos, iš lūpų į lūpas skleidžiamos, mielai pa
dailinamos, nors kartais esti ir labai liūd
nos.

Sunku ką nors kita išgirsti, kaip tik apie 
tai, kaip soclenktynės lenkia soclenktynės, mi
tingas veja mitingą ir vis apie tą patĮ: „Di
džiojo Stalino 5-mečio plano pirmųjų metų 
numatyto plano užbaigimo sėkmingas lenk
tynes”, „Raudonosios armijos artilerijos šven 
tės garbei soclenktynės” ir taip be galo. 
„Utenos ir Ukmergės kai kurie valstiečiai | 
kooperatyvus atvežė 100 kg grūdų,'kad gau
tų teisę pirkti šilkinę suknelę ar skarutę”.

Šios žinios rodo, kad dirbantysis, koks jis 
bebūtų, senas ar jaunas, silpnas ar ligonis, 
visi pajungti vergų darbo jungui — „soc- 
lenktynėms”, kurjos juos lydi visur ir | juos

TYLIM
žaisliuką, kuris liko nenupirktas, nes savo 
neskoniu vaikus gąsdina ir t t

Tai koks gi darbo tikslas? Jei toks darbas 
ekonomiškai nepateisinamas, tai gal jis turi 
kitus motyvus, vardan kurių reiktų aukotis? 
Nematyti. Miestai vokiečių, o kad jie su
griauti, ne užsieniečiai, bet patys vokiečiai 
kalti. Užsieniečiai vokiečių miestų negriovė, 
dėl to nejaučia prievolės nei intereso juos 
atstatinėti. Yra ir daugiau argumentų, dėl 
ko užsieniečiai’tokiom sąlygom negali dirbti. 
O teisiškai jiems net uždrausta vokiečiam; 
dirbti. Pav. jvarios- sąjungininkų armijos po 
karo išleido potvarkius, kuriais draudžiama 
užsieniečiams teikti vokiečiams bet kok| 
patarnavimą. Iki šiol šie potvarkiai neat
šaukti, vadinasi dar tebeveikia.

Darbo klausimą užsieniečiams vokiečiai 
kelia ne dėl to, kad jo turėtų, bet grynai pro
pagandos sumetimais. Darbo Vokietijoj nėra. 
Daugelis fabrikų sugriauta. Kiti neveikia, 
arba tik iš dalies Veikia dėl žaliavų Ir kuro 
stokos. Transportas neatstatytas. Vakarinėj 
Vokietijoj gyventojų daugiau kaip prieš ka
rą, o darbo — mažiau. Ką bekalbėti apie 
„tinginiaujančius užsieniečius”, kuomet patys 
vokiečiai neturi darbą ’

Yra tūkstančiai argumentų vokiečių prie
kaištams atremti. Nereikia duotis šmeižia
miems ir kaltinamiems, nes kiekvienas „už
sieniečių” kaflinimas liečia ir mus, nes mūsų 
pozicija užsieniečių tarpe tolydžio vis stam- 
bėja. ' K. Obolėnas.

Valkų poilsio kolonija, kurioje pasigendama 
lietuviukų

Schweigmaft, Sued. Baden. Prancūzų zono
je, Schwarzwaldo kalnuose, Schwegmate, nuo 
1946 m. rugsėjo 10 d. veikia vaikams sveika
tai pataisyti kolonija — kurortas, išlaikomas 
Unrros.

Šiuo kurortu daugiausia naudojasi įvairių 
tautybių DP vaikai, išskyrus pabaltijiečius.

Tiesiog nuostabu, kad pabaltijiečiai ne
kreipia dėmesio | ši vertingą kurortą ir ne
sistengia savo vaikučius siųsti Schweigmat- 
tan sveikatai pataisyti ir pamaitinti ge
ru maistu. Susityarkius šiai kolonijai ir (ėjus 
| normalias vėžės, o ypač paskutiniuoju me
tu, maistas vaikams duodamas labai geras ir 
kolorijų atžvilgiu vertingas. Priežiūra ge
ra. Duodama apranga vietoje naudotis, ba
tukai, žaislai, įvairios dovanos ir saldumy
nų priedai. Medicinos priežiūra yra vietoje. 
Gyvenamos patalpos geros, su visais pato
gumais, švarios ir pakankamai apšildomos.

Pažymėtina, kad kolonijos -vadovė Germai
ne De Fresquet labai pamėgo pabaltijiečius 
Ir rodo jiems daug simpatijų ir pasitikėjimo. 
Ji dažnai išsireiškia: „Kodėl neatvažiuoja 
daugiau lietuviukų vaikučių, nes tai yra sim- < 
patiškiausi vaikai, su kuriais jai teko susi
durti”.

Čia patiekiamas Unrros pulkininko Pour- 
chef palankus atsiliepimas ir apie pabaltijie
čius, tarnautojus, kuris, vizituodamas šią 
stovyklą, ‘ pastebėjo. Vizito išvadų ištrauką: 
„Vien tik paba’t’i'ečių e’-m-ntns rinka rim
tam dari-’d v-nč kur reikalauja daug pasi
aukojimo”. P. P. - 

žvelgia iš visų kampų: mitinguose, darbo 
diagramuose, darbo Įsakymuose, sieniniuose 
laikraščiuose ir tt Bet jūs niekur ir nieko 
neišgirsite apie dirbančiųjų teises, o tik apie 
jų pareigas ir prievoles, ir amžinai apie tą 
pat| L. Tos pareigos baisios ir besąlyginės, 
nežinančios jokių nuolaidų ir nesuprantan
čios kultūringos Vakarų Europos papročių 
ir darbo įstatymų. Jos nesuprantamos ir Va
karų europiečiams. Jos dvelkia amžinu, ne
pasibaigiančiu, visuotinu koncentracijos la
geriu.

Taigi Klausomės Vilniaus radio. Ir ką? 
Ką mes iš ten girdime? Be jau amžinai „nu
sisekusių soclenktynių”, visa tai, kas mums 
buvo šventa ir brangu, dabar su didžiausiu 
įnirtimu niekinama. Visos mūsų praeities 
kovos su mūsų nuožmiausiais okupantais, la- 
bki trumpai pavadinamos — „Buržuazinė! 
Lietuvos kova su liaudimi”, arba, kaip |>av. 
gruodžio mėn. 24 d. viename vaidinimd* vie
nas buv. „buržuazinės Lietuvos nuskriausta
sis” džiaugiasi, kad dabar gerai išsiprausiąs, 
nes jis pirmą kartą savo gyvenime ■ gavęs 
muilo. Už tai esąs dėkingas tikrąjai liaudies 
vyriausybei..

Svetimi mūsų krašte, svetimas mums ir 
Vilniaus radijas. Ne lietuvių tautai ir jos 
žmonėms jis Ūmauja. Jis šaltas, agresingas 
ir svetimas.

Arčiau žvelgiant Į Vilniaus radio progra
mą, ji savo dvasia yra perdėm rusiška, nors 
perduodama lietuvių kalba. Programa turi 
būti pradėU apie 7,30 vai. ryto. Bet iš tikrų- / 
jų, nieko panašaus. Tai priklauso nuo to, kiek 
užtrunka žinių transliacija iš Maskvos rusų 
kalba. Tuoj pat po šių žinių, tos pačios ži
nios pakartojamos lietuvių kalba, kas ir skai
toma Vilniaus radio programos pradžia. 8 
vi. iš Maskvds t ransliuojamas rusų kalba 
„Pravdos” vedamasis. Tai jau neatšaukiama 
ir nepakeičiama rytmetinė „maldelė”. Jei 
rusų kalba žinių yra daugiau, Ui lietuviškai 
pradedama programa tik 8,15 vi, o kartais ir 
830 vi Tokiu būdu, lietuvis yra verčiamas 
bergždžiai lūkuriuoti — tykoti lietuviško žo
džio visą valandą (nuo 730 iki 830 vi). Po 
to seka dienos — gana monotoniška progra
ma. Beveik kas 15—30 min. transliuojama iš 
Maskvos įvairiausi rusiški pranešimai, (saky
mai, rusų kalba žinios, rusiška muzika ir tt 
Be to, nemažai yra pateikiama rusiškos — 
bolševikiškos kultūros lietuvių kalba. Už tai 
beveik nieko nepateikiama lietuvius, Lie
tuvą ir jos kultūrą liečiančiais klausimais. 
Jeigu kas šiais klausimais ir užsimenama, tai 
viskas perkošiama per bolševikinę — rusiš
ką prizmę, kuri tikrajam lietuviui yra sveti- 
ma, primityvi ir nesuprantama.

Toks yra Vilniaus radijas... Jis tepateikia 
Lietuvos alinimo ir bolševikinimo vaizdą.

A. Riestinis

BALTŲ SARGYBINIŲ KUOPŲ REIKALU
Sudarius Scheinfeld’e dvi sargybinių kuo

pas, | šią stovyklą ėmė lankytis lietuviai 
tremtiniai iš daugelio Vokietijos vietovių 
teiraudamiesi apie galimumus Jstot | tokią 
kuopą. Scheinteld’o Apylinkės Komitetas, ku
riam buvo pavesta organizuoti tas kuopas, 
norėdamas sutaupyti kelionės vargą ir išlai
das visiems, kurie ketina vykti Į Scheinfeldą 
šiuo reikalu, prašo jų nuo tokio žygio su
silaikyti, nes tuo tarpu tolimesnių kuopų su
darymas yra sustojęs. / ,

Jei ateityje susidarytų galimumų priimti 
dar daugiau lietuvių | tokias sargybinių kuo
pas, visi bus painformuoti per savo apylin
kių komitetus.

Asmeninis vykimas kiekvienu atveju ne
turi jokios prasmės ir sudaro tik nereikalingą 
laiko gaišinimą ilgoje kelionėje.

Scheinfeld’o Apylinkės Komitetas.

LIETUVIŲ karo INVALIDŲ ŽINIAI
L. K. I. Vyr. Komitetas praėjusių metų lap

kričio pabaigoje priverstas buvo iš Wiesba- 
, deno persikelti | Kasselj.

Šiuo metu komitetas jau yra susitvarkęs ir 
savo pradėtąjį darbą tęsė toliau, tad visi lie
tuviai, kurie kovodami dėl Lietuvos reikalų 
yra tapą invalidais, prašomi visais savo rei
kalais kreiptis Į L. K. I. Vyr. Komitetą šiuo 
adresu: Br. Tvarkūnas

16 Kassel - Oberzwerea 
Mattenberg Camp 540. z 
Litauische Kommittee
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