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Prez. Trumanas pasisako už tautų laisvę
Mes turime padėti laisviems žmonėms kurti savo likimą 

Jo istorinės kalbos santrauka

| DP problema Maskvoje |
Maskvos konferencijos eiga trau

kia visų dėmesį. Ji įdomi ne tik nu
galėtojams, bet dar svarbiau paverg
toms tautoms, neskaitant Vokietijos 
ir Austrijos, kurių pagrindu ir ši 
konferencija sušaukta.

Kada kalbama apie Vokietijos 
ateitį, tai, kaip N.Y.H. Tribune rašo, 
abi pusės nori vieningos Vokietijos- 
Rusija nori todėl, kad centrinė vy
riausybė daug lengviau totalitarinio 
komunizmo metodu kontroliuojama, 
vakarai nori ekonomiškai-vieningos, 
bet federalinės Vokietijos, kad tuo 
būdu lengviau būtų įgyvendinti va
karų demokratijos principai.

Be Vokietijos vyriausybės formos, 
pradėta svarstyti Vokietijos nugink
lavimo ir nunacinimo ir demokratijos 
klausimai. Šiais klausimais kol kas 
vieningos nuomonės dar neprieita.

Pagaliau SSSR buvo iškeltas 
tremtinių ir DP klausimas. Ypatin
gai skaudus reikalas atrodo ponui 
Višinskiu!. Maskvos radijo praneši
mu, Višinskis pareiškęs, jog sovietų 
zonose nebelikę nė vieno JT pabė
gėlio ar DP.’ Jie visi esą grąžinti į 
savo kilmės kraštus. Priešingai esą 
vakarų zonose. Jų-ten esama daug 
ir jie negrąžinami namo. Esą, ten 
veikia stovyklų komitetai, įvairios 
organizacijos. Radijo pranešėjas ypa
tingai pabrėžė Augsburge ukrainie
čių centra, Regensburge - baltgudžių 
ir Detmolde — pabaltijiečių. Esą, 
baltgudžiai nori atplėšti Baltgudiją 
nuo Rusijos.

Toliau radijas paminėjo p. Višin
skio suformuluotus kelis punktus, iš 
jų svarbiausi yra šie:

1) komitetų it organizacijų palei
dimas,

2) stovykloms paskyrimas iš tų 
kraštų vadovų,

3) laisvas lankymas ir pasikalbė
jimas su stovyklos gyventojais,

4) sudaryti keturių kraštų komi
siją ir patikrinti tremtinius,

5) uždrausti organizuoti karines 
ar darbo formacijas.

Kaip matome, p. Višinskio reika
lavimai nesiderina su demokratiniais 
principais. Jam kiekvienas yra nu
sikaltėlis, kuris nesutinka remti ko
munistinio režimo ir kuris aktyviai 
nedalyvauja SSSR diktatūros stipri
nime. Jei Sovietų Sąjunga būtų ne
sulaužiusi tarptautinių sutarčių ir 
nepažeidusi nepriklausomų kraštų 
suverenių teisių, šiandien nekiltų DP 
ar pabėgėlių problemos, nes jų iš vi
so nebūtų. Sunku rasti pasaulyje 
žmogų, kuris gera valia savo tėvų 
žemės atsisakytų ir nenorėtų į ją 
grįžti, kur jo visi giminės, kur jo vi
sas turtas ir būsimas gyvenimas.

, Reikia žinoti, kad jei liga atsiran
da, tai reikia ieškoti ir jos užkrėtėjų, 
Infekcijos židinių. Tik panaikinus 
Infekcinius židinius, liga sustoja 
plėstis, Reikia atstatyti sulaužytas 
Maskvos ir Lietuvos vyriausybių pa
sirašytas sutartis, pabėgėlių proble
ma akimirksniu pranyks.

Suprantama, mes, maži skaičiumi 
Ir dideli teisėje, negalime įtikinti tų 
žmonių, kurių negalėjo įtikinti nei p. 
Byrnes nei p. Bevinas. Įtikinimą at
neš pats laikas, kaip kad jis daug yra 
padaręs.

D. Britanijos užs. reik, ministeris 
p. Bevinas aiškiai pasisakė, kad trem
tinių jėga nevers grįžti namo. O 
Amerikos užs. reik, ministeris p. G. 
C. Marshallls labai trumpai pasakė, 
kad JTautų plenume DP ir pabėgė
lių reikalas yra pavestas IRO ir to
dėl šiuo klausimu čia nėra ko ir kal
bėti. Prancūzijos užs. reik, ministeris 
Bidault pasiūlė iškraustyti tremtinius 
iš Vokietijos dėl ūkinių sunkumų. 
Kaip šis klausimas baigsis, dar ne- 
bjvo aišku. I

Kovo 12 d. JAV prezidentas Tru
manas Kongreso ir Senato nariams 
pasakė istorinę kalbą, kurioje nu
brėžė JAV užsienio politikos princi
pus, paremtus Jungtinių Tautų char
ts. Savo kalbą jis pradėjo šiais žo
džiais: „Padėties rimtumas, kuris 
šiandien iškyla pasaulyje, verčia 
mane atvykti į jungtinę Kongreso 
sesiją, nes tai liečia mūšų krašto sau
gumą ir užsienio politiką...“ <

JAV UŽDAVINIAI
„Vienas svarbiausių JAV užsienių 

politikos uždavinių yra sudaryti to
kias sąlygas, kuriose mes ir kitos tau
tos galėtų nusistatyti gyvenimo bū
dą, laisvą nuo prie'vartos. Tatai ir

Daugeliui pasaulio kraštų totali
tariniai režimai buvo primesti prieš 
jų pačių valią. JAV vyriausybė daug 
kartų protestavo prieš prievartą ir 
bauginimą bei prieš Jaltos nutarimu 
pažeidimą Lenkijoje, Rumanijoje ir 
Bulgarijoje. Aš privalau taip pat kon
statuoti, kad daugelyje kitų kraštų 
yra panašūs veiksniai.

Dabartinio momento pasaulinėje 
istorijoje beveik kiekviena tauta turi 
pasirinkti vieną iš dviejų gyvenimo 
būdų, tačiau pasiri ikimas per dažnai 
nebūna laisvas.

Pirmasis gyvenimo būdas remiasi 
daugumos valia ir apsprendžiamas 
laisvų ins'Uncijų, reprezentatyvios

Aš manau, kad JAV politika turi 
būti tokia, kuri paremtų laLvus 
žmones, besipriešinančius išoriniam 
spaudiniui ar ginkluotoms mažu
moms, mėginančioms išsikariauti do
minas _’mą.

Aš manau, kad mes turime padėti 
laisviems žmonėuts kurti savo sa
vaimingą likimą ir jų pačių pasi
rinktu būdu.

Pasaulis nėra staVnis ir stylus quo 
nėra nepakeičiama šver :n? i:ė, bet 
mes negalime leisti, kad status quo 
keistųsi pažeidžiant Jungtinių Tautų 
chartą, panaudojant prievartos meto
dą ar politinės infiltracijos priedan
gą. JAV, paremdamos laisvas Ir

išplisti visuose Viduriniuosiuose Ry
tuose.

GRAIKIJOS SVARBA
Graikijos, kaip nepriklausomos 

valstybės, dingimas turėtų, be to, 
stiprų poveikį tiems Europos kraš
tams, kurių žmonės dideliu sunkumu 
kovoja dėl savo laisvės ir nepriklau
somybės išlaikymo ir karo žaizdų iš
gydymo.

Būtų neapsakoma tragedija, jei šie 
kraštai, kurie taip ilgai kovojo su 
slegiančiais sunkumais, netektų tos 
pergalės, dėl kurios jie tiek daug 
aukojosi. Laisvų institucijų pairimas 
ir nepriklausomybės netekimas būtų 
nelaimė ne tik jiems patiems, bet ir 
likusiam pasauliui. Nugąsdinimas ar 
galimas nepasisekimas greitai taptų 
kaimynininių žmonių, besistengian
čių palaikyti laisvę ir nepriklauso
mybę, likimu.

Jei mes nepadėtume Graikijai ir 
Turkijai jų likiminėje valandoje, tas 
atsilieptų toli Vakaruose ir Rytuose.

Mes turime tuojau imtis spren
džiamos akcijos. Ir todėl pašau Kon
gresą suteikti įgaliojimus padėti 
Graikijai ir Turkijai...“ .

Nubrėžęs politinę ir ekonominę 
būklę Graikijoje ir Turkijoje, prez. 
Trumanas paprašė Kongresą, kad jii 
Graikijai ir Turkijai suteiktų finan
sinę paramą ir pasiųstų į jas civilius 
’ i- karinius patarėjus. Jis pabrėžė, 
Kad Graikija ir Turkija reikalaujan
čios 400 mil. dol. paskolos, nes D. 
Britanija nepajėgianti tų uždavinių 
atlikti, nors ji paskyrė tam tikrą 
kiekį lėšų.

Savo istorinę kalbą prez. Truma
nas baigė žodžiais:

. Totalitarinių režimų sėklos 
vystosi per skurdą ir nepriteklius. 
Jos plinta ir auga neturto ir kovų 
blogio žemėje. Jos ima augti tik ta
da, kai žmonėse miršta geresnio gy-

buvo pagrindinis uždavinys Vokieti
jos ir Japonijos karo metu. Mūsų 
laimėjimas nugalėjo tuos kraštus, 
kurie siekė primesti savo valią ir 
savo gyvenimo būdą kitoms tautoms.
KELIAS Į JUNGTINES TAUTAS
JAValstybės, norėdamos užtikrinti 

taikingą tautų bendradarbiavimą, 
laisvą nuo prievartos, ėmėsi vadova
vimo bekuriant Jungtines Tautas.’ JT 
nesprendė padaryti tai, kad pastovi 
laisvė ir neprieklausomybė būtų ga
lima visiems jų nariams.

Mes ųsįvykdytume savo uždavi
nių, jeigu nenorėtume padėti lais
viems žmonėms išlaikyti laisvas savo 
Institucijas ir savo tautinį integralu
mą, kuris priešinasi agresyvioms už
mačioms, siekiančioms primesti tota
litarinius režimus.

Tai yra ne daugiau, kaip atviras 
pripažinimas, kad totalitariniai reži
mai, primesti laisviems žmonėms tie
siogine ar netiesiogine agresija, su
griauna tarptautinės taikos pagrindus 
ir JAValstybių saugumą.

vyriausybės ir laisvų rinkimų, ga
rantuojant individualią laisvę, žodžio 
ir religijos laisvę ii1 laisvę nuo prie
spaudos.

LAISVES SUVARŽYMAS
Antrasis gyvenimo būdas remiasi 

mažumos valia, jėga primesta dau
gumai. Jis remiasi teroru ir priespau
da, kontroliuojama spauda ir tokiu 
pat radiju, iš anksto apspręstais rin
kimais ir asmens laisvės varžymu.

nepriklausomas tautas, kad jos iš
laikytų savo laisvę, — suteiks efek
tingumą Jungtinių Tautų chartos 
principams.

Pakanka tik žvilgterėti į žemėlapį, 
kad pastebėjus, jog Graikijos tautos 
integralumas ir jos išlikimas yra la
bai svarbūs daug platesne prasme. 
Graikijos atsidūrimas ginkluotos ma
žumos kontrolėn tiesiogį ir rimtą 
efektą sudarytų kaimynui Turkijai. 
Suirutė ir netvarka puikiai galėtų

venimo viltis. Mes turime viltį pa
laikyti gyvą.

Laisvieji pasaulio žmonės ieško 
pas mus paramos ir jų laisvių pa
laikymo. Jei mes suklystume beva- 
dovaudami, mes galėtume pasaulio 
talką įstumti pavojun ir tikrai iš- 
statytume pavojun savo tautos ge
rovę.

Skubūs momento įvykiai uždeda 
mums didelę atsakomybę. Aš esu 
įsitikinęs, kad Kongresas šią atsako
mybę teisingai supras.“

Prez. Trumano kalbos
Prezidento Trumano kalba, apskri

tai imant, padare tokį įspūdį, kaip 
kad 1945 m. atominės bombos pasi
rodymas ant Hiroshimos miesto. N. 
Y. Herald Tribune vedamajame rašo, 
kad prez. Trumanas paprastose, bet 
stipriose frazėse pareiškė kongresui 
ir pasauliui tai, ką didžioji dauguma 
amerikiečių dabar galvoja ir sako.

Pabaltijiečių streikas - protestas prieš aneksijų
Frankfurtas, kovo 9 d. UP. Heidelbergo UNRRA pareigūnai pranešė 

penktadienį, kad 190.000 pabaltijiečių DP amerikiečių zonoje kovo 10 die
ną suplanavę bendrą „Europos masto“ bado streiką, kad galėtų protes
tuoti prieš bet kurį galimą sovietų įvykdytos Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos aneksijos pripažinimą Maskvos konferencijoje.

Pareigūnai pareiškė, kad streikas 
suorganizuotas Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos egzilivius vyriausybių, kurios 
yra tremtiniais Šveicarijoje.

Kalbėtojas pranešė, kad pabalti
jiečiai buvo svarstę taip pat organi
zuoti darbo streiką, pabrėžiant jų 
reikalavimus, bet kariuomenė papra
šiusi, kad jie savo darbą tęstų.

Pabaltijiečių vadai, buvo praneš
ta, užtikrinę kariuomenę ir UNRRA,

kad streikas nukreiptas tik prieš jų 
tėvynių aneksiją, bet ne prieš ka
riuomenę ar UNRRA. Vadovai pa
reiškė, kad jų demonstracija yra su
derinta su viso pasaulio pabaltijie
čiais, kurie taip pat vieną dieną pas
ninkaus.

Pareigūnai nurodė, kad nei kariuo
menė nei UNRRA „nesiims jokių žy
gių prieš demonstracijas, jeigu jos 
nekels sukilimų ar kitokių taikos 
trukdymų.“ (S&S)

Toliau sakoma, kad „jis nepaskelbė 
kryžiaus karo komunizmui. Jis pas
kelbęs karą prieš tolimesnę „prie
vartą“, kuri būtų vykdoma jėga ar 
infiltracija...

... Jis tikisi, kad Amerikos siste
ma yra pakankamai stipri, kad Grai
kijai suteiktų kai ką geriau negu mo
narchija ar Kremlius...“

Amerikos garsus radijo komenta
torius dėl p. Trumano kalbos šitaip 
pareiškė: mūsų namai dar nedega ir 
mes galime dar suspėti apsiauti ba
tus, bet kaimyno namai jau liepsno
ja. Jei nenorime, kad mūsų namas 
sudegtų, turime kaimyno namo gais
rą užgesyti. Tai ryškus situacijos api
būdinimas.

Britų užsienių reikalų įstaigos 
bendrai Trumanb kalbą sveikina. Jo 
kalba, sakoma, be abejonės „praskai
drinsianti orą“ tarptautinių santykių 
lauke. Britų, ypač konservatorių, 
spauda labai palankiai komentuoja 
Trumano kalbą.

Daily Maily prezidento kalbą pri
lygina bombos šuviui. Sovietai esą 
realistai ir tuojau nereaguosią. Ži
noma, sako D. M., jie interpretuos 
kaip priešišką veiksmą, bet, žiūrint 
objektyviai, jie negali daugiau va-

atgarsiai
dinti priešiškumu, nes Sovietų Są
junga pilnai dominuoja visą C. Euro
pa, Baltijos Valstybes ir Balkanus, 
išskyrus Graikiją ir Turkiją.

New York Times rašo, kad „ši 
kalba sulyginama su prez. Roosevel- 
to žymia karantine kalba prieš agre
sorius, pasakyta 1937 m. anologinėse 
aplinkybėse. ... Jis aiškiai pareiškė, 
kad komunistinis režimas yra tota
litarinis režimas ir kviete padaryti 
galą, tokiems režimams, kurie užde
dami tiesiogine ar netiesiogine agre
sija.. .“

Apskritai, amerikiečių spauda, iš
skyrus komunistų laikraščius ir vie
ną kitą kairiųjų, kurie nėra paten
kinti šiąja kalba, reiškia pritarimą. 
Senatorius Vandenbergas siūlo prez. 
pasiūlymą remti. Prie prezidento kal
bos teks dar ne karta grįžti, nės ji 
pasidarė neišsemiama. Am.

Bulgarijoje senieji pinigai išima
mi iš apyvartos ir išleidžiami nauji. 
Bus iškeista į naujus tik po 200 levų. 
Užsienių atstovybės — misijos buvo 
policijos užblokuotas ir todėl 7 už
sienio valstybės įteikė protesto noias 
Bulgarijos vyriausybei. Dėl blolflte 
dos kilo nesusipratimų.
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Aplink Stuiigarlq
Stuttgarto lietuvių kolonija garsi 

tuo, kad — negarsi, mažai apie ją 
kas rašo. Kartais ir geriau taip. O 
jei jau sukeliamos dulkės — kad 
liktų savo tarpe, netemdytų kitų ko
lonijų nuotaikų. Keičiasi ir čia ko
mitetai, komendantai ir pirmininkai 
(bendruomenės pirmininku dabar 
Luizės gatvės campe yra p. Jakubo
nis), bet demokratiniame gyvenime 
tai įprasta. Toks jau gyvenimas, kad 
be vėjų ir skersvėjų neapsieinama.' 
Gerokai plunksnų beteko kolonija 
per skryningo skersvėjį. Išskrynin- 
guotuosius nuvežė į netolimą Waib
lingen, iš ten juos paskirstė į mažus 
miestelius ir bažnytkaimius netoli 
Stuttgarto (Fellbach, Schorndorf, 
Waiblingen ir kt.). Gavo kambarė
lius privačiuose butuose — pas gerus 
arba pas blogus švabus, žiūrint kam 
laimė. Jei švabai jau savo pačių vo
kiečius atbėgėlius kartais šuns vieto
je laiko, ką jau didelio prielankumo 
reikalauti svetimšalių atžvilgiu. Na, 
yra visokių ir švabų. Yra ir tokių, 
kurie mieliau mūsiškį priims, apie 
kurį mano, kad visvien čia ilgai ne
bus, negu vokietį, kurio juk sekan
čiais dešimtmečiais neatsikratysi. 
Apskritai ėmus, mūsiškiai ir prašomi 
ilgai čia nebenorėtų būti.

Per Stuttgart ą — tikriau per ame
rikiečių konsulatą — pastaraisiais mė
nesiais plaukia gan tirštos emigrantų 
srovės į Bremeną ir toliau j Ameriką. 
Transportai iš surinkimo punkto 
Fellbache eina šimtinių sudėtyje, 
nors lietuvių tik dešimtimis. Kiek 
stambesnis lietuvių transportas išvy
ko iš Fellbacho sausio 21 d. ir tuo 
tarpu jau pasiekė Ameriką. (Kaip 
jau iš dalies pranešta, išvyko rašy
tojo Zobaąsko, prof. Salio, Svilo, 
Bertulaičio, Birmanto, Krasicko, Ša- 
banio, ir kelios kitos šeimos, vėliau 
dar ponia Šliūpienė ir kt.). Išvyki
mo tvarka būna tokia: Konsulatas 
praneša išvykstančiam, kad reikia 
kraustytis į emigrantinę" stovyklą 
Fellbache, kur tenka išbūti kartais 
tik keletą dienų, o kartais išlaukia
ma transporto į Bremeną savaites ir 
mėnesiu^. Dieną prieš išvykimą ati
duodamas sunkusis bagažas, patikri-
namas lengvasis, cenzūruojami raš
tai. Tikrinimas atliekamas, humaniš
kai. Iš anksto pasakoma, kas nelei
džiama vežtis. Į Bremeną nugabena 
dabar jau šildytais keleiviniais trau
kiniais, ne prekiniais, kaip būta pra
džioje. Sako, kad ir aprūpinimas 
maistu paskutiniu laiku pagerėjęs. 
Bremene iškeliaujantiems leidžiama 
išsikeisti markių į dolerius (kiekvie
nam šeimos nariui po 10 dolerių), kad 
būtų smulkioms išlaidoms laive. 
Amerikos konsulatas pastaruoju lai
ku iššaukia formalumų atlikti ne 
maža mūsų tautiečių iš šios konsula- 
rinės apygardos, pirmoje eilėje tu
rinčius affidavitus. Apskritai, mū
siškiams patartina: rūpinkitės ir rū
pinkitės afidavitus gauti! Visus, kas 
turės afidavitus, konsulatas išveš be 
abejonės (išimtys gali būti tik retos). 
„Mes laikome pareiga juos išgaben
ti“ — pareiškiama konsulato sluog- 
sniuose.

Fellbache (netoli Stuttgarto) yra 
ne tik emigrantų stovykla, bet ir ne- 
emigruojančių mūsų tautiečių kolo
nija. Maža, rami, darbšti kolonija. 
Neseniai bendruomenės visuotinis

Skautai - mūsu spalva reprezentantai
— Vasario 22 d. 16 vai. UNRRA- 

os fojė įvyko visų Ravensburge esan
čių tautybių skautų pasirodymas, į 
kurį atsilankyti buvo kviečiami visi 
skautų bičiuliai. Įėjimas buvo nemo
kamas. Salė susirnko pilnutėlė. At
vyko ir UNRRA-os pareigūnai, kurie 
šį skautų pasirodymą globojo.

Ši popietė buvo skirta Skautų še
fo Lordo Baden Pawellio gimimo 
dienai paminėti. Skautai savo myli
mam Šefui pagerbti parengė visai 
neblogą programėlę, kurioje dalyva
vo lietuvių, latviu, rusų-apatridų ir 
lenkų skautai. Buvo pašokti tauti
niai šokiai, padeklamuota, paskaity
ta kukli tai progai skirta paskaitėlė, 
armonikų duetas, choras kiekvienos 
tautybės ir bendras, davęs po vieną 
anglų, lietuvių, latvių, lenkų ir rusų 
lieaudies dainą,- Iškrėsta linksmų 
Skautiškų išdaigų.

Pažymėtina, kad visa tai vyko 
linksmoj skautiškoj nuotaikoj, ben
draujant visų tautybių skautams. At
rodė, kad tai viena didžiulė skautų 
šeima, sujungta bendromis skauty- 
bės tradicijomis. Jaunimas atrodo 

susirinkimas, tikrai demokratiškai 
pravestas, perrinko ir komitetą. 
Energingas, kolonijos reikalams atsi
davęs pirmininkas Brazys vėl iš
rinktas. Malonu buvo žiūrėti, kaip 
susirinkime ginčytasi, tartum UNO 
parlamente. Kai geros valios tautie
čiai gerų tikslų siekią, lojalūs ginčai 
gali tik dar labiau išryškinti tikrąjį 
kelią. Tad ir mano kuklus, nekuklus 
patarimas: Vyrai padoriai pasiginčy
kite, tai veda į gerą kelią.

Pranašas savo kaime negarsus. 
Tai sena tiesa. Kas jau kalba Fell
bache apie dailininką Viktorą Pe
travičių? Jis yra toks pat kuklus 
(per kuklus!) kolonijos gyventojas, 
kaip ir kiti. Tik iš pasaulio spaudos 
fellbachiečiai išskaito, kad „lietuvis 
dailininkas Petravičius yra europie- 
jiškiausias iš visų“ (šitaip buvo pa
reikšta svetimtaučio kritiko ryšium 
su jo dalyvavimu Freiburgo paro
doje). Tiesa, jis toks savotiškas, ne
paprastai savotiškas. Bet jei Europa 
prieš jį kepurę kelia, kaip tai nega
lėtų daryti fellbachiečiai!? — Nese
niai gauta žinia iš Amerikos, kad Pe
travičius jau ir ten pragarsėjęs, kai 
tik pateko j ten jo kūrinių repro
dukcijos.' Gal kaip tik dėl to, kad jis 
toks savotiškas. Atrodo, jog po tam 
tikro laiko ir Petravičiui ateis įsaky
mas: Įvyniok savo raižininką, plauk 
per vandenyną! Tik tuomet, Įsai juo
daplaukis bukietas su žmona ir duk- 
teraitė sės traukinin į Bremeną, fell- 
bachiečiai bus pastebėję, kad tarp jų 
gyveno europiejinip garso dailinin
kas Viktoras Petravičius...

Moderniški knygnešiai ne per ža
lią sieną žingsniuoja, bet licencijuotu 
automobiliu važinėja. Kas jau iš 
fellbachiečių turi galvoje, kad kaip 
tik čia, prie Stuttgarto, bendruome
nėje gyvena patsai stambiausias mū
sų tremtyje knygų leidėjas, leidyklos 
„Patriąy savininkas Jonas Lenk
tai t is su žmona iš tradicinės Vi
leišių šeimos? Kiek tūkstančių, de
šimčių, šimtų tūkstančių egzempliorių 
lietuviško „druko“ pasklido iš tos 
„Patrios“ leidyklos (kurios buveinė, 

Šv. Kazimiero garbei
EICHSTAET^AS

Šių metų kovo 4 <1. studentų ir 
moksleivių iniciatyva buvo suruošta 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero aka
demija, kurios programą atliko stu
dentų ir moksleivių pajėgos,

Paralelišku lyginimu „Šv. Kazi
mieras ir Vytautas Didysis“ davė 
paskaitą stud. kl. F. Jurevičius. VI. 
kl. mok. R. Stuopytė skaitė J. Augu- 
stinavičiūtės-Vaičiūnienės eilėr. „Sv. 
Kazimiero vardas“. VI kl. mok. D. 
Veliavičiūtė skaitė savo kūrybos ra
šinėlį „Legenda apie šv. Kazimierą".

Meniškąją dalį davė Eichstaetto 
studentų klierikų choras, atlikęs 
stud. P. Dauknio paruoštą montažą: 
dainas ir deklamacijas. Budi.

SCHEINFELDAS
Pavasarėjantis oras ir kasdien 

aukščiau kylanti saulė, skautiško pa
siryžimo ir darbo nuotaikas atnešė 
„Panerių" tuntan. Tiesa, per tą 
trumpą pasyvaus laikymosi laikotar
pį jaunieji broliai ir sesės ruošėsi

bendrą idėją, kurią pasėjo a. a. gar
bingasis Lordas Baden-Powellis, ge
riausiai išreiškęs jaunimo bendra
darbiavimą per visų tautų jaunimo 
organizaciją — skautus. Linkėtina 
mūsų Ravensburgo skautams dažniau 
pabendrauti vieni su kitais, kad tuo 
būdu būtų suprantamesni vienų ir 
kitų mūsų siekimai ir kad geriau 
vieni kitus pažintume!

Norėtųsi atkreipti akį į popietėje 
dalyvavusius mūsų skautus. Jie pa
sirodė drausmingi, pavyzdingi savo 
tautos reprezentantai, meniškai atli
kę programa ir skoningai dekoravę 
savo skyrių atskirose patalpose. Ne- 
paslaptis, kad mūsų skautai pasirodė 
geriausiai šiame mišriame sambūryje 
ir, jei ne jie, atvirai sakant, progra
ma būtų labai ir labai menkutė. Jie 
įnešė jumoro, buvo stipriai pasirengę, 
tuo tarpu kai kitų tautybių skautai, 
atrodo, ar tai dėl laiko stokos, ar tai 
dėl kitokių priežasčių, neparodė tai, 
kas būdingiausia jų tautiniam cha
rakteriui. Lietuviams viso šito pri
kišti būtų negalima: jie puikiai ir tai 
patį pirmąjį kartą.

Ravensburgiensls

tikrai sakant, Tuebingene)! Bet bū
na kurijozų: Tam, kurio dėka tūks
tančiai tautiečių galėjo įsigyti lietu
višką knygą, vienas vienintelis kny
gos egzempliorius pakišo koją, kai 
ėjo reikalas išgabenti šeimą į sau
giąją Ameriką! Būna ir taip. O ta
čiau: „Patriai“ gero vėjo!

Kirchheimas, Nuertingenas, Neuf- 
fenas netoli nuo Stuttgarto. Kirch- 
heime iš didelio debesio mažas lie
tus: vertė komendantą, bet išėjo 
šimtaprocentinis (!) veto už senąjį 
(jaunąjį) komendantą Žemaitį. 
Nežinau, ar jis žemaitis, bet šitas 
Žemaitis yra savo vietoje, kaip sau 
norite. Mačiau savo akimis, kaip’ į 
jo kabinetą įėjo badaująs tautietis ir 
jis jam išrašė orderį duonos kąsniui 
gauti. Kokia gali būti šiandien di
desnė dorybė, kaip savo tautiniam 
solidarumui praktiškai pareikšti?

Nuertingenas grasus savo techni
kos mokykla, gimnazija ir kita kuo. 
Net iš Kirchheimo, Stuttgarto, Fell
bacho ir kitur atvyksta mokytojai ir 
mokiniai. Tai darbšti kolonija, o toji 
charakteristika, atrodo, šiais laikais 
ir pakankama. Naujasis Nuertingeno 
lietuvių bendruomenės komendantas 
Vincas Oškinis neseniai toms pa
reigoms išrinktas ir patvirtintas. Ar 
reikia jį dar charakterizuoti? Hu
maniškas demokratas! Nepyks jis, 
kai viešai paskelbsiu jo privatišką 
paslaptį: jis savo galva ir savo ran
komis neseniai baigė pasidaryti pen
kių, šešių ar septynių lempų radijo 
aparatą. Kai jis nuvyks į Ameriką, 
gal būt, nieks nesidomės faktu, jog 
jis buvė campo komendantu, bet lįad 
jis savo galva ir rankomis sukombi
navo ir pasidarė moderniškiausią ra
dijo aparatą, tatai, gal būt, bus įdo
mu net tokiai „General Elektric 
Company" ar panašiai.

Neuffeno dar nepasiekiau. Tik 
tiek žinau, kad tai yra rami, kultū
ringa lietuvių kolonija. Sako, ten 
obuolių lengviau ir pigiau gauti, ne
gu Kirchheime ar Nuertingene. Bet 
tegu atleidžia man Neuffenas, kad 
ten dar nebuvau. V. Girlanda 

įvairiems patyrimo laipsnių egzami
nams, kuriuos sėkmingai išlaikė Va
sario 16 proga.

Lietuvos skaptų Globėjo Šv. Ka
zimiero šventes proga vyresni skautai 
davė įžodį su visomis skautų vyčių 
įžodžio tradicijomis miške. Tos pat 
šventės proga vyčiai išleido rotatori
nį leidinį „Tėviškė“ Nr. 1.

Šv. Kazimiero dieną sušaukta 
tunto sueiga, šia proga, kuklios aka
demijos apipavidalinime, paskaita ir 
eilėraščiais buvo apibūdinta dienos

Heidelbergo akademikų kova dėl laisvės
JĄ PAREMIA IR SVETIMOJI SPAUDA

Mūsų laikraščiuose kartojasi nu
siskundimai, kad vokiečių spauda 
kai kuriose vietose neigiamai atsilie
pia apie tremtinius. Taip buvo ir 
Heidelberge. Pavyzdžiui, nusikalti
mų kronikose retai pasitaikančių 
užsieniečių pavardės būdavo pilnai 
minimos ir pabrėžiama jų tautybė,
o vokiečių — ne. Tada buvo nutarta 
daryti žygių: kviesti redakcijų atsto
vus į tremtinių parengimus bei dis
kusijas ir pateikti patiems straipsnių 
apie savo gyvenimą. Šiandien gali
me pasakyti, kad savo tikslą pasie
kėme. Miesto spaudoje pasirodo tik 
teigiami atsiliepimai apie tremtinius. 
Vokiečių redakcijos, neturėdamos 
pateiktų autentiškų žinių iš pačių 
tremtinių, tremtinių problemos vi
siškai apeiti nenorėdamos, talpina 
savo skiltyse pirma pasitaikiusius 
straipsnius, kurių autoriais dažnai 
būna asmenys, turintieji intencijos 
mums pakenkti. Mūsų uždavinys yra 
bendradarbiauti ir svetimojoje spau
doje. Atsimindami šių laikų spaudos 
galybę, tokiu bendradarbiavimu daug 
pasitarnausime savo reikalams.

UZ GERO SUGYVENIMO IDĖJĄ
Tokio antrašte 1947. III. 6 d. 

„Rhein-Neckar-Zeitung“ Heidelbergo 
miesto laidos 28 nr. pateikė autoriaus 
K.H.P. straipsnį. Jo vertimą paduo
dame:

„Pirmą kartą po karo susitiko 
studentai vokiečiai ir užsieniečiai 
bendrųjų diskusijų Heidelbergo Žur
nalistikos Institute. Sueigos inicia
torius. yra Instituto Vedėjas prof. 
Hans von Eckardt. Atskirų aktualių 
komentarų, kuriuos skaitė patys įval-

Gražioji Nemuno šalis
(23) VYŽUONOS-SVEDASAI

Kaip visas Lietuvos Šveicarijos 
kraštas, taip ir Vyžuonos yra 
gražioje gamtos aplinkoje, kurią puo
šia Vyžuonos upė, Balčio bei Lydekio 
ežerai, kalnai kalneliai, šilai, kloniai, 
pušynai.

Be gamtos grožybių, Vyžuonų 
miestelis dar žinomas ir garsus kaip 
gyvas senovės Lietuvos pagonystės 
laikų liudininkas, nes ir pats vieto
vės vardas yra kilęs iš tų romantiškų 
istorijos laikų, kada mūsų prosenoliai 
garbino stabus, o tos apylinkės gy
ventojai savo dievaičiu laikė žaltį 
Vižą. Jie turėjo iš akmens iškaltą 
žalčio galvą, kurią garbino ir jai sa
vo maldas aukojo. Ta žalčio galva ir 
dabar dar yra užsilikusi iš pagonys
tės laikų ir, kai 1891 metais kapita
liniai remontavo seną 1406 metais 
statytą bažnyčią, ją paėmė iš jos rū
sio (kur ji buvo laikoma nuo senų 
laikų) ir įmūrijo į bažnyčios sieną. 
Salia tos žalčio galvos yra įmūrytas 
ir akmeninis apskritas sviedinys, ku
ris yra išlikęs iš švedų-lietuvių karų 
laikotarpio.

Apie žaltį dievaitį Vižą vietos gy
ventojai pasakoja daug legendų, ku
rios visos pinasi apie jos gerus dar
bus, ypatingai padedant žmonėms 
įvairių nelaimių, atsitikimais. Ir dar 
tais laikais, kai bažnyčiose skambėjo 
varpai ir žmonės meldėsi tikrajam 
Gėrio, Grožio ir Artimo Dievui, žal
čiai buvo laikomi didelėje pagarboje 
ir buvo laukiami bei mylimi svečiai, 
su kuriais ypatingai mielai žaisdavo 
vaikai.

Pasakojama, kad kartuvių kalne, 
ūkininko Saladžiaus žemėje, buvęs 
dievaičio Vižo aukuras, kur smilkusi 
vaidilučių globojama ir kūrenama 
amžinoji ugnis.

Apie šį kartuvių kalną (jis mini
mas ir mūsų Nepriklausomybės kovų 
istorijoje, nes čia kovėsi 1 pėstininkų 
pulkas su raudonaisiais) dar pasako
jama, kad jis senovėje buvęs kaip 
kovų išeities taškas ir čia rinkdavosi 
priešų užpulti žmonės saugoti die
vaičio Vižo maldyklos ir kartu apsi
ginti nuo jų. Susirinkę kalne jie nai
kindavo priešus ginklais, kartu pa
leisdami į juos rąstus, akmenis. Tie 
priešai, kurie dar likdavo gyvi, be
bėgdami pasikardavo ant pušų šakų. 
Todėl ir tą kalną žmonės vadina kar
tuvių kalnu.

Šiuo metu ant to kalno yra pasta
tytas Vytauto Didžiojo, paminklas, 
skirtas ir tiems lietuviams savano
riams, kurie žuvo savo krašto Nepri
klausomybės kovose. To paminklo 
atsiradimo istorija yra gana įdomi. 
Trys apylinkės kaimo jaunuoliai, no

reikšmė. Užsibrėžta maldomis kreip
tis į savo Globėją prašant užtarimo 
ir laisvės pavergtai Tėvynei. S. M.

rių tautybių studentai, vedamoji 
mintis buvo pasiūlijimuose, kaip iš
vengti politinio, rasinio ir religinio 
diskriminavimo ateityje. Ypatingo 
supratimo klausytojų tarpe susilaukė 
tremtinių problema. Buvo pritarta 
laikinai emigracijai. Žydų atstovas, 
remdamasis daviniais, įrodė, kad žy-
dai jau 2.000 metų yra persekiojami. 
Vienas kalbėtojas, nurodydamas i 
„Stars and Stripes" vasario 25 d. 
straipsnį („Nenumatyta imti tremti
nius US zonoje priverstiniams dar
bams“), pritarė USFET potvarkiui 
šiais žodžiais: „Tremtiniai niekados 
nebus priverstiniais darbininkais! 
Negalima iš vienos pusės pasmerkti 
praėjusios sistemos niekšybių, o iš 
kitos pusės jas po nauja priedanga 
vėl pavartoti!“

PABALTIJIEČIŲ STUDENTŲ 
BADO STREIKAS

Tokia antrašte „Rhein-Neckar- 
Zeitfing" Heidelbergo miesto 1947. 
III. 11 d. 30 nr. atspausdino šį straip
snį:

„Estų, latvių ir lietuvių studentai, 
einantieji mokslus Heidelbergo Uni
versitete, mums praneša, kad jie 
Maskvos taikos konferencijos pra
džios proga pradėjo bado streiką. Jie 
tuo būdu nori protestuoti priėš rusų 
okupaciją savo gimtinėse ir atkreipti 
pasaulio viešosios opinijos dėmesį į 
tą faktą.“

Bado streikas buvo pravestas lie
tuvių studentų iniciatyva. Tik sek
madienį. Kovo 10 d. išvakarėse, mū
sų organizatoriams po didelių pas
tangų buvo pavykę estų ir latvių 

rėdami pagerbti Vytautą Didįjį ir dėl 
jo garbingų idealų žuvusių brolių sa
vanorių atminimą, su kuriais jie dėl 
amžiaus negalėjo dalyvauti Nepri
klausomybės karuose, nutarė savo 
lėšomis ir darbu pastatyti paminklą. 
Patys parengę projektą, laisvu nuo 
ūkio darbų laiku, paminklo statybą 
jie pradėjo 1927 metais ir baigė tik 
po kelių metų intensyvaus darbo. 
1931 metais ant šio kalno išaugo tri
kampio ieties pavidalo, per 6 m aukš
čio turįs paminklas, kuris buvo iš
kilmingai atidengtas ir pašventintas.

Lankantis Vyžuonose vietos gy
ventojai pasakoja, kad miestelio lau
kuose senovėje buvęs kunigaikščio 
Radvilo dvaras/ Mes tą vietą apžiū
rėjome,- bet jokių liekanų, kad tai 
būtų galima patvirtinti, neradome.

Iš Vyžuonų vykome toliau (Svė
dasų miestelį, kuris, remiantis įsi
kūrimo istorija, spėjama bus įkurtas 
tais laikais, kai Lietuvoj gyveno šve
dai. Tą faktą patvirtina dar ir tai, 
kad dar dabar tebestovinčios katali
kų mūrinės bažnyčios statybos dalį 
atliko švedai. Be to, netoli nuo mies
telio yra užsilikęs švedų supiltas 
Taurakalnio piliakalnis (be jo, apy
linkėje dar yra Juodkakiio pilikal- 
nis).

Be to, Svėdasai dar yra garsūs 
tuo, kad šioje apylinkėje gimė kan. 
Juozas Tumas - Vaižgantas. Šiame 
miestelyje, gražioje vietoje, pastaty
tas jo paminklas. Mes lankėmės ir 
jo gimtame kaime, kur jis praleido 
vaikstytės dienas, ir Kunigiškiuos, 
kur jis lankė pradžios mokyklą (čia 
dabar yra jo vardo pradžios moky
kla).

Svėdasų apylinkėje yra Alaušo ir 
Beragio ežerai, kurie aprašyti ir Vaiž
ganto kūryboje. Iš kiekvieno Vaiž
ganto raštų puslapio trykšta didi sa
vo tėvynės meilė, gilus jautimas savo 
tautos dvasios: „Miela, malonu Lie
tuvoje ne tik dėl to, kad įvairu; dar 
ir dėl to, kad įdomu, slėpininga, — 
sako Vaižgantas. — Visa jos gamta 
tai vienas ištisas geriausias senovės 
dokumentas: tik mokėk jo raides pa
skaityti; Niekur kitur nerasi, — tai 
visi žinovai pasako, — tiek geografi
nių vardų, kaip Lietuvoje. Čia kiek
vienas kalnelis, kiekvienas pievokš- 
lis, ką besakyti apie upelius ir ežerė
lius, kalba mums tokiais senoviniais 
vardais, kurių reikšmės nė neatpėsi. 
(Pragiedruliai, 113 p. — Vaižganto 
raštai, IX t.).

Šiais Vaižganto žodžiais baigėme 
kelionę per Lietuvos Šveicariją. To
liau keliausime į Lietuvos pajūrį, o 
iš ten į Žemaitiją. -vk-

studentiją prikalbinti ir įtikinti, kd-' 
kia didelė bado streiko reikšmė.

STUDENTAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
PABALTIJO TAUTŲ OKUPACIJĄ

Tokia antrašte „Stars and Stri
pes“, amerikiečių okupacijės kariuo
menės Europoje laikraštis, 1947. III. 
12 d. 96 nr. įsidėjo savo Heidelbergo 
žinių agentūros pateiktą straipsnį:

„Apie 300 estų, latvių ir lietuvių 
studentų, einančių mokslus Heidel
bergo Universitete, užvakar vienin
gai pravedė bado streiką, tuo pro
testuodami prieš Pabaltijo okupaciją 
ir tų tautų prievartinį Inkorporavi
mą į Sovietų Sąjungą.

Streikas, kuris laiko atžvilgiu su
tapo su Maskvos konferencijos ati
darymu, buvo nukreiptas kaip atsi
šaukimas į Užsienių Ministerių Ta
rybą, kad ji nepripažintų rusų veik
smų.

DP studentai, kurie pareiškė, kad 
jie veikia kooperuodami su kitomis 
baltų grupėmis, nutarusiomis pra
vesti vienos dienos bado streiką vi
same pasaulyje, Šioje vietoje nuo de
monstracijų susilaikė.

Oficialioje rezolucijoje jie pareiš
kė: „Mes apeliuojame į pasaulio po
litinio ir kultūrinio gyvenimo vado
vų sąžinę ir primename, kad Pabal
tijo valstybėse teisė ir teisingumas 
dar nėra įgyvendinti."

Tie atsiliepimai svetimtaučių spau
doje aiškūs be komentarų. Jie visu 
ryškumu nusako, kaip mūsų akade
mikai Heidelberge kovoja dėl lai
svės. Dar daugiau, svetimtaučių 
spauda toje kovoje mums padeda.

Jonas Juškaitis

Mūsų bendradarbei Birutei 
MAKSVYTYTEI, jos asylimam 
broliui mina, reiškiame gilią 
užuojautą.
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Aukos taikai ar agresijai?
Ms'fl&'oa konferencija prasidėjo 

ir ba. Jos tikslas užkarsti kelią 
ag. ai visiems laikams ir sukurti 
amžiną taiką ne tik Europoje, bet ir 
Visame pasaulyje. Panaudoję šiek 
tiek fantazijos, galėtume sudaryti 
chirurginės operacinės laukiamojo 
prieškambario vaizdą. Ten operaci
nėje (konferencijoje) užsidarę, kau
kėmis (politinėmis) apsikarstę chirur
gai raižo ligonį (taiką), o prieškam
baryje susigrūdę ir susijaudinę gi
minės težino tilt vieną klausimą: „pa
siseks ar nepasiseks?“ Užgirdus 
trumpą pranešimą „operacija pavy
ko“, giminių nervai atslūgsta ir visi 
jie su puikiausiomis viltimis skir
stosi į namus. Jie nežino, kad ope
raciją darant galėjo įvykti klaidų, 
kurios ligonį vėliau visvien nugabens 
į kapus. Arba jie nekreipia dėmesio 
į faktą, kad ligonio gyvenimas ar 
mirtis priklauso ne vien nuo pavy- 
kusios ar nepavykusios operacijos, 
bet ir nuo tolimesnio jo gydymo. Ar
gi mums nežinomas chirurgijos išsi
reiškimas „operacija pavyko — pa
cientas mirė.“ Tad ir atrodo, kad 
mes, būdami, vaizdžiai tariant, Mas
kvos operacinės prieškambaryje, 
neužmiršime tų galimumų, perdaug 
ir be pagrindo nesisielosime ar ne
sidžiaugsime dėl to, koks bus prane
šimas: „pavyko“ ar „nepavyko“. Juo 
labiau, kad geri chirurgai pasitiki 
savimi ir nemėgsta gimines gąsdinti 

. neigiamais pranešimais... Taip nu
sistatę, be abejonės, mes nė per 
krislą nesumažinsime operacijos 
reikšmės, bet, kita vertus; nelauksime 
iš jos tai, ko ji duoti negali. Bent 
teoretiškai imant, atrodo, kad 
amžinos taikos perspektyvos silpnos. 
Mat, tokių amžinos taikos bandymų 
buvo gan daug ir seniau. .Juk Vienos 
kongresas dėl amžinos taikos buvo 
gan „kietai" nusistatęs. Buvo nutar
ta anų laikų „didžiųjų“ (visais lai
kais, mat, esti didžiųjų) viską pasi
dalinti taip, kaip jiems patinka, ir 
ateityje niekam nebeleisti nei ka
riauti, nei revoliucijų kelti, nei lais
vės siekti. Viskas turėjo būti ramu, 
anot jų žodžių „šventa“. Bet gi nuo 
Vienos taikos iki 1914 metų įvyko 
mažiausiai 35 karai ir įvairios revo
liucijos. O kariavo jau nebe.NapSt 
leonas,-ne Prancūzija, bet tie, kurie 
„šventai“ siekė amžinos taikos. Jų 
tarpe rusai, prūsai, anglai ir daugybė 
kitų. Iš to išvada, kad sunaikinus ar 
neutralizavus vieną agresorių (šiuo 
atveju anų laikų Prancūziją), nėra 
jokios garantijos, jog neatsiras kitas 
ar net daug kitų.

1918 metais taip pat siekta „visu 
griežtumu“ amžinos ■ taikos. Bet nuo

1918 metų iki 1939 metų buvo ma
žiausiai 10 karų ir įvairiu kruvinų 
susidūrimų. Nagi dabar dar nė ne
pasirašyta amžina taika, o amžini 
karai vyksta įvairiose pasaulio ša
lyse. Suprantama, kad tokių faktų 
akivaizdoje optimizmas dėl amžinos 
taikos gali būti menkas.

Bet kur gi
karų pavojaus šaknys?

Argi niekas tų pavojų, numatyti ir 
iš anksta pašalinti negali? Žinoma, 
karų pavojų, karu priežasčių buvo 
labai daug ir labai įvairių. Bet yra 
viena, bent šiems laikams labai bu
dinga karų priežastis. Ją galima taip 
apibūdinti: • '

karo baimė kelia karas.
Tvirtinimas, iš pažiūros, atrodo, gan 
absurdiškas. Bet gi daug nevargdami 
pažiūrėkime, kas ir kurios sąlygos 
atvedė Vokietiją iš Versallio i Mas
kvą, ir palyginkime, kas dabar nuo 
1945 metų gegužės 7 d. (t. y., nuo Vo
kietijos kapituliacijos) darosi pasaulio 
politikoje. Ar nerasime tuose įvy
kiuose esminio panašumo, kuris taip 
pat patvirtintų, kad karo baimė yra 
tikras kelias į karą.

Visų pirma turime atsiminti, kad 
nė vienas tikras ir įgudęs agresorius 
šiais laikais savo tikrų tikslų nesako. 
Kiekvienas savo agresiją motyvuoja, 
dviem trafaretiniais argumentais. Bū
tent: 1) jis tik ginasi nuo kitų, 2) jis 
gelbėdamas save neša visam pasau
liui laimę. Štai 1933 m. vasario 3 d. 
anglų ir prancūzų žurnalistams

Hitleris iškilmingai pareiškė:
„Aš pats puikiai žinau, kad karas 
yra žiauriausias žmonių ir energijos 
naikintojas. Todėl niekas kitas taip 
netrokšta taikos ir ramybės, kaip 
aš“ ... Tai Hitlerio žodžiai. Jis tada 
dar nebuvo padaręs tai, ką jis vėliau 
padarė. Tad koks gi galėjo būti pag
rindas tada juo netikėti? O vis dėlto 
ir anais laikais buvo žmonių, kurie 
tvirtino, kad Hitleris kalba ne apie tai
ką, bet organizuoja karą. Tokie žmo
nės buvo ne tik Hitlerio, bet ir tųjų, 
kurie vėliau prieš Hitlerį narsiai ka
riavo — išjuokti, paniekinti ir pas
merkti, kaip nenuoramos, karo kur
stytojai. Prisiminkime, ar šių dienų 
politiniame gyvenime panašių vaizdų 
nesurasime.

Mintys Maskvos laukiamajame. — Amžinos taikos perspektyvos. — Agre
sorių kaukės. — Baimės pasėkos.'— Mažųjų tautų pareiga. — Bado strei

kas ir Maskva.

Rašo Kazys Veržikas
Toliau. Kaip gi tas talkusis Hitle

ris užpuolė Lenkiją? Pasirodo, kad 
Hitleris Lenkijos visai nepuolė, jis 
„tik gynėsi“. Štai 1939 m. rugpiūčio 
1 d. vyriausias vokiečių kariuomenės 
vadovybės įsakymas, užvardintas

„Pradėjome priešpuolį“:
... „vykdydama Fuehrerio įsaky

mą sulaikyti Lenkijos pajėgas, vo
kiečių kariuomenė šiandien anksti 
rytą peržengė visas lenkų — vokie
čių sienas ir pradėjo priešpuolį.“ 
Taigi, „tik gynėsi“. Tol „gynėsi“, 
kol dabar visas reikalas atsidūrė 
Maskvoje. Bet argi negalėtum atsi
minti dar kurios vienos valstybės, 
kuri, „besigindama“ nuo mažesnių 
valstybių, turėjo jas okupuoti. ,_.

Bet, žinoma, vien tik. gintis tai 
dar dalykas per menkas. Tikras agre
sorius būtinai turi Ir kitus ginti ir, 
jei tik galima, tai visą pasaulį nuo 
kurio nors baisiausio pavojaus gel
bėti. Hitleris tokį pavojų pasauliui 
tuoj surado. Jis šoko

gelbėti Europą nuo bolševikų 
ir žydų.

Daug kam atrodė „misija" neprasta. 
Kaip patys bolševikai į šitą Hitlerio 
„misiją“ žiūrėjo, rodo tas faktas, kad 
sovietai iš pat pradžių sudarė sutartį 
(slaptą) su Hitleriu ir labai gausiai jį 
rėmė. O vis dėlto „misijonieriaus“ ti
tulas Hitleriui daug žmonių padėjo 
suklaidinti. O dabar ar nėra Europo
je valstybės, kuriai nuolatinis pavo
jus gresia kaip tik iš mažųjų valsty
bių pusės, kuri nori visą Europą ga
lutinai nuo fašizmo išvaduoti? Ar 
daug yra žmonių, kurie tikrąją tų 
argumentų prasmę supranta ir daro 
reikiamas išvadas?

Bet, žinoma, kiekvienas agreso
rius būtų bejėgis, jeigu jam nepadė
tų kaip tik tie* kurie agresijos bijo 
ir taikos labui daug ką (pirmoje eilė
je svetimus ir mažus kraštus) aukoja. 
Čia vėl gi’ geras pavyzdys Vokietija 
tarp 1918 ir 1939 metų, o labiausiai 
— hitleriškoji Vokietija.

Versallis, tiesa, Vokietiją nubau
dė. Uždėjo jai astronomiškas repa
racijas, kurių dydžio n^t patys nu
galėtojai nemokėjo apskaičiuoti, nes 
jos turėjo būti begalinės. Užtat ir 
rezultatas buvo be galo juokingas. 
Vokiečiai reparacijų nesumokėjo, o

jų vietoje gavo gausias paskolas iš 
nugalėtojų, kurių taip pat negrąžino, 
bet užtat puikiai iš jų apsiginklavo. 
Kodėl gi taip? Mat, gi reikėjo ūkiš
kai atstatyti Vokietiją ir turėti bau
bą prieš bolševikų pavojų Europai. 
O dabar, kaip žinome, pasauliui vis 
dar tebegresia fašizmas ir reikalinga 
finansuoti baubą prieš fašizmą. Tai 
vis auksas taikos išlaikymui. Kiek 
jos iš tikrųjų tarnauja taikai išlaikyti 
ir kiek skatina agresiją, nelabai sun
ku kiekvienam susivokti.

Bet tai dar ne visos aukos Hitle
riui ir Vokietijai. Versaillis Vokie
tiją nuginklavo, demilitarizavo ir už
draudė Vokietijai bet kokį militari-. 
zavimąsi. Kas gi buvo iš tikrųjų?

Vokietijos ginklavimuisi niekas 
nesipriešino,

niekas nė piršto nepajudino. Niekas 
nesipriešino nei Austrijos nei Su
detų prarijimui. Čekoslovakija, pati 
didžiausioji tvirtovė prieš Hitlerį, bu
vo jam atiduota. Kodėl? Todėl, kad 
nebūtų karo, kad tik Hitleris neka
riautų. Atsirado net rimtų politikų, 
kurie visai rimtai, nė nemirkčiodami 
taip filosofavo: „Nieko nepadarysi. 
Vokietija galinga valstybė. Iš tikrų
jų, juk negalima reikalauti, kad Vo
kietija leistų savo kaimyninėms ma
žoms valstybėms būti jai nedraugiš
kai nusitęikusiomis. Pagaliau, jei 
reikia gelbėti pasaulio taiką, tai rei
kia tam ir aukų... nors tų aukų iš 
principo paėmus ir labai gaila bū
tų ...“ Šitokius samprotavimus visi 
gerai atsimename. Dėl jų čekai laužė 
savo kardui ir žudėsi, kad tik gyvi 
nepasiduotų vokiečiams. Bet ne daug 
kas tatai matė ir girdėjo. Reikėjo1 
gelbėti taiką ir dėti jai aukas.

Buvo valstybių, kurios slaptomis 
sutartimis garantavo Hatlėriui „vie
no fronto“ karą (dviejų frontų Hit
leris bijojo ir vargiai būtų rizikavęs) 
ir gausiai jį medžiagiškai rėmė. Ko
dėl? Todėl, kad nukreiptų karą nuo 
savęs ir pakreiptų jį prieš kitus. Tad 
ir gavosi paradoksali, tragikomiška 
padėtis.

Iš baimės visi rėmė savo priešą.
Kokie buvo viso to rezultatai, visi 
žinome, kartoti nereikia. Bet gi ne 
vienas pasakys: kam čia tos visos 
Vokietijos šunybės primenamos. Visi

gerai jas žino. Užtat didieji ir nebe
nori daryti Versaillio klaidų, nebe
nori, kad Vokietija galėtų užkurti 
trečiąją pasaulio audrą. Dabar visi 
rūpinasi, kaip Vokietiją „pribaigti“. 
Nebėra reikalo dar daugiau siundyti 
prieš Vokietiją. Tatai iš dalies tiesa. 
Bet gi dabar kalbama ne tiek apie 
Vo’';etiją, kiek apie ateities pasaulio 
ai\... ną taiką, apie užkirtimą kelio 
bet kuriai naujai agresijai. O gi iš 
jau minėtų istorijos faktų matome, 
kad vieną agresorių vienu ar ke
liais kartais sunaikinus atsiranda ki
tas agresorius. Juk sunaikinus Na
poleono I ir Napoleono III (t. y., 
Prancūzijos) agresiją, išaugo dar pa
vojingesnė Prūsijos agresija. Taigi 
jokia fantazija klausti, ar sunaikinus 
Wilhelmo II ir Hitlerio agresiją, ne
gali Europoje atsirasti kitas agreso
rius, kuriam iš baimės būtų pritaU 
kinti panašiai ;aip Hitleriui pataika
vimo metodai. Žinoma, konkrečių 
pavyzdžių gal ir.negalima būtų nu
rodyti, bet taikos, ypačiai amžinos 
taikos (tokios dabar, kaip , ir visada, 
siekiama) konferencijos metu, tokias 
mintis reikia kelti. Šias mintis turi 
teisę ir privalo kelti

mažosios tautos,
nes, kaip matome, ne kas kitas, bet 
jos yra dažniausiai aukojamos tiems 
amžinos taikos idealams ir visvien 
iš to gaunasi ne taika, o tik pagrei
tinta, palengvintomis sąlygomis su
stiprinta agresija. Mažųjų tautų pa
reiga atkreipti visų „didžiųjų“ dė
mesį, kad šita amžiais daroma klaida 
visada davė, duoda ir duos karus, 
o ne taiką.

Juk ypačiai pastaraisiais laikais 
iki įkyrumo ir begėdiškumo kartoja
mos nuvalkiotos teorijos apie būtiną 
reikalą kai kam turėti savo

įtakos ar galios sferas, saugumo
zonas

ir pan. Tais sumetimais leidžiama, 
sutinkama ar tyliai nesipriešinama 
tam, kad didžiulės valstybės imtų į 
savo „globą" mažas valstybes. Mat, 
tos valstybės sudaro tų didžiųjų val
stybių „saugumo zonas“. Bet iš kurgi 
tas „nesaugumas“ gresia toms dide
lėms valstybėms? Iš tų mažiukių? 
Juokingas klausimas. Tik vienai di
delei iš kitos tokios pat didelės. Va
dinasi, viena didelė, norėdama apsi
saugoti nuo kitos tokios pat didelės, 
ima sau saugumo zonas. Bet čia vėl 
prieisime iki absurdo. Vienos dide
lės valstybės saugumo zona stovės 
prieš kitos didelės valstybės tokia pat 
saugumo zoną. Taigi praktiškai išei
na ne saugumo zonų sudarymas, o

(Pabaiga 7 pusi.)

Vyt. Alantas

Gyvenimas miniatiūroje
(Ziūr. 11/71 Nr.)

— Ar aš galėčiau pasikalbėti su Stulgai- 
člu? — paklausė policijos vadą teisėjas.

— Tamsta žinai, kad su nusikaltėliais pa
šaliniams kalbėtis draudžiama, bet tamstai, 
kaip teisėjui, aš padarysiu išimtį, — jis pa
šaukė policininką ir liepė Gulbiną nuvesti į 
Stovyklos daboklę.

Stulgaitis sėdėjo rankomis susiėmęs galvą 
ir, rodėsi, visai nepastebėjo įėjusiųjų. Tik kai 
pareigūnas, atvedęs Gulbiną, išėjo, suimtasis 
Staiga pašoko nuo kėdės ir puolė prie teisėjo, 
bet, kažin ką prisiminęs, kaip įbestas sustojo 
pasiaukelyje, tik ištiesdamas į atėjusįjį pankas 
sušuko:

— Gelbėk, ponas teisėjau, pražuvau.
— Bet kodėl tamsta tai padarei?
— Jie mano, kad aš šoviau į Gimžiūną dėl 

kortų. Juokai, aš norėjau nušauti savo žmo
nos meilužį.

— Meilužį! — lyg per sapną pakartojo Gul
binas.
. — Taip. Mes su žmona ne kaip sugyveno

me, tas tiesa, bet vis dėlto buvo galima šiaip 
taip kęsti. Bet jau kelios savaitės žmona man 
Visai atšalo. Ji pati man vakar pasakė, kad 
aš jai pasidaręs priklus. Aš jos nebeklausiau 
kodėl: man buvo aišku. Jei vyras pasidaro 
žmonai priklus, vadinasi, yra kitas, kuris jai 
meilesnis...

— Tamsta žinojai, kad ji turi kitą?
— Aišku, žinojau, jei nebūčiau žinojęs, ne

būčiau šovęs. Aš pats mačiau keletą kartų, 
kaip ji ėjo per rajoną susiglaudusi su Gim- 
Hūnu. Tas vyrukas kišo prie jps nosį, o ji 
patenkinta kikeno. Porą kartų ji buvo išėjusi 
BU juo už miesto. Man draugai pasakojo.

— Pasiuto, argi ji dar vieną būtų turėjusi?
— mušė mintis į galvą Gulbinui.

— Tiesa, mes susiginčijome, lošdami kor
tomis, bet aš tai tyčia padariau: aš norėjau 
nukreipti aids. Nors meno žmona valkata, bet 

aš nenoriu painioti jos vardo į tą nešvarią 
istoriją.

— Tamsta taip labai ją myli?
— Labai. Daugiau man nieko nebeliko pa

saulyje, — atsakė jis tyliai.
— Kodėl tamsta būdavai su ja toks šiurkštus?

— Et, šeimyniniame gyvenime visaip būna. 
Nėra grįčios be dūmų. Gal aš ir iš natūros 
šiurkštokas bet, sakau, gyventi buvo galima. 
Aš dažnai nepareidavau naktimis, bet tamsta 
žinai kodėl? Aš norėjau sukalti pinigo, kad 
galėčiau jai šį tą nupirkti. Ji labai mėgsta 
kvepalus ir gražesnį škurlį, kaip ir visos pa
saulio moterys. Kas su manimi bus, ponas 
teisėjau?

— Kažin ar teismas ras pateisinamų aplin
kybių. Juk tamsta neturi jokių konkrečių įro
dymų, kad tamstos žmona buvo neištikima.

— Kaip tat? Kodėl ji man atšalo? Aš pats 
mačiau su Gimžiūnu...

— Jei tamsta matei ją kalbantis su tuo vy
ruku, teismui tai nėra joks įrodymas. O be 
to, tamsta sakaisi nepainiosiąs jos vardo į tą 
bylą.

— Tai kas bus? Gal geriau sakytį tiesą?
•— Kaip tamsta gali sakyti tiesą, kad jos 

nežinai... \
— Nežinau? Tai tamsta manai, kad aš tą 

žmogų...
— Tuo tarpu aš dar nesu tikras, bet man 

rodos, tas vyrukas nekaltas.
— Nekaltas? Negali būti... ~
— Sakau: tuo tarpu aš dar nežinau. Jei jis 

mirs, tamstos padėtis bus nepavydėtina ...
— Bet kodėl tamsta manai, kad jis nekal

tas? — staiga paklausė Stulgaitis, atsidėjęs 
žiūrėdamas jam į veidą.

— Kiek aš jį pažįstu, jis nepanašus į di
delį moterių... — mikčiojo teisėjas. Stulgai
tis piktai nusijuokė:

— Rami kiaulė gilią šaknį knisa... Bet jei 
Gimžiūnas nemirs?

— Tuomet gal pavyktų tamstos bylos ne
perduoti amerikiečių teismui: tamsta teistų 
bendruomenės teismas. Bet tai būtų labai 
sunku padaryti.

— Ponas teisėjau, padėkite man, patarkite, 
kas daryti. Tamsta man visada buvai toks 
draugiškas... — jis vėl puolė prie Gulbino, 
norėdamas pagriebti jo ranką, bet šį kartą 
teisėjas atšoko atgal. — Ak, tiesa, juk žmog
žudys neturi teisės paspausti doro žmogaus 
rankos, — pasakė jis nusiminęs.

— Ne tamsta, bet aš neturiu teisės pas
pausti tamstai rankos, — suriko Gulbinas ir 
išbėgo iš kameros. Stulgaitis palydėjo jį pri
trenktu žvilgsniu.

Gulbinas perbėgo namo. Kambaryje nieko 
nebuvo, tik Stulgaitienė verkšleno sukniubusi 
ant lovos.

Jis pakėlė ją, suėmė abiem rankomis jos 
galvą ir atgręžė į save. Ji žiūrėjo, tartum už
guitas žvėrelis, apsiašarojusi.

— Sakyk tu man, kaip ten buvo su tuo 
Gimžiūnu? Tavo vyras mano, kad tu buvai 
jo meilužė...

— Nieko su juo nebuvo, visai nieko... Kai 
aš išgirdau, kad bobos jau ima plepėti apie 
mus, tave ir mane, aš nutariau suvaidinti, kad 
man tas pusbernėlis patinka... Aš norėjau 
ir savo vyro akis nukreipti nuo mūsų. Mane 
ėmė baimė dėl tavęs: juk jei jis būtų sužino
jęs...

— Aš dabar gulėčiau ligoninėje su peršau
ta krūtine vietoje Gimžiūno. Tada kulka būtų 
pataikiusi į tikrą taikinį, o dabar žmogus mirš
ta nekaltai. Tu taip gerai suvaidinai komedi
ją su Gimžiūnu, kad dabar mumsf visiems svy
la padai.

— Aš tai dariau dėl mūsų abiejų ramybės, 
aš nežinojau, kad taip atsitiks... Kas dabar 
bus?

Gulbinas priėjo prie lango. Diena buvo pa
niurusi, linojo. Slogutis, sušvelnėjęs paskuti
nėmis savaitėmis, dar labiau sugniaužė jam 
krūtinę. Bet jo smegenys dirbo mašinos tik
slumu. Kas dabar bus? Tą klausimą jis gir
dėjo iš Stulgaičio daboklėje, jį stato ta verkš
lenanti moterėlė ir jis pats klausia: kas dabar 
bus? Bet ne visi vienodai jį supranta; Stul-

gaičiui tai reiškia: ar aš išgelbėsiu savo kailį? 
Stulgaitienė verkia, bet kažin ar už tų ašarų 
nesislepia viltis vėl tapti laisva ir pradėti gy
venimą iš naujo su kitu. Ji bijo, kad ta sva
jonė gali neįvykti. O kas dabar bus su juo? 
Juk viskas, kas atsitiko, atsitiko dėl jo kaltės. 
Gali teisintis, gali kiek nori kaltinti likimą, 
gyvenimo sąlygas, aplinkybių sutapimą, o vis 
dėlto vienas atsidūrė mirties patale, o kitam 
gresia kilpa tik dėl to, kad jis pradėjo meilės 
žaidimėlį su ta nereikšminga moterėle. Jis 
nepajėgė išsilaikyti ant paviršiaus: kasdieny
bės dumblynėlis jį įtraukė, ir jis jautėsi ne- 
riąsis vis gilyn ir gilyn... Ar galima dar kas 
atitaisyti? Jei Gimžiūnas nemirtų, jis pada
rytų viską, kad Stulgaitis būtų atiduotas ben
druomenės teismui, atseit, jis pats turėtų jį 
teisti. Bet kaip jis galėtų teisti, jei jis pats 
prisipažįsta esąs svarbiausias nusikaltėlis? Jį 
nupurtė šiurpas, kai jis įsivaizdavo sėdįs už 
teismo stalo. Jis pats turi stoti prieš teismą... 
Bet tai būtų kvaila ir juokinga. O jei Gim
žiūnas mirs? Jei tas vyriukas mirs, jis turės 
ant savo sąžinės pasiimti du sunaikintus gy
venimus ... )

— Ka tu galvoji? — tykiai priėjusi, prisi-, 
glaudė priėjo jauna moteris. Jis krūptelėjo ir 
pasitraukė į šalį, tartum būtų palietęs kokį 
nemalonų daiktą.

— Aš galvoju, kad mes abu atrišome mai
šą ir paleidome siautėti visas piktąsias dva
sias. Jos nugalabino Gimžiūną, nusiuntė į ka
lėjimą tavo vyrą, jos nugalabins, tur būt, ir 
mane. Aš šaipiausi iš jų, o dabar jos šaiposi 
iš manęs. Ir tegul rodo grimasas: man taip 
ir reikia. Privirėmė košės, dabar turime ją 
iškabinti, nors ji’ ir labai dvokia. Aš tavęs 
nekaltinu: tu akla, tu nemoki galvoti, tu gy
veni savo pataitiškais instinktais, apie kuriuos 
tu net nieko nežinai, bet aš?... Aš panašus 
į komedijantą, kuris pradėjo vaidinti banalų 
farsą su moterimi, o turi baigti su giltine prie 
kartuvių! Gerai sakė man tada sąžinės bal
sas, kad nėra mažų aistrelių, o tik didelės 
aistros ... Viskas be galo kvaila, bet būtų dar 
kvailiau dabar imtis gailėtis. Kas įvyko, įvy
ko, ir velnio vardo iš giesmės neišmesi. Tu 
spoksai į mane išplėtusi savo kvailas akis, ži-
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Darbininko 
gyvenimas prieš karą ir dabar

(3) Rašo: inž. Keliautojas
guliariai gaudavo bulvių, retais atsi
tikimais, išpildęs valdžios nustatytą 
duoklę, kolchozas dalindavo kiek 
pieno; mėsos dalinimo praktiškai 
niekad nebūdavo. Pinigai dažniausiai 
buvo dalinami, bet kadangi valdžia 
už visa ką mokėjo pačius niekus ir 
kadangi iš kitur kolchozas pajamų 
neturėdavo, o reikalų atsirasdavo, 
padalinti likdavo tik kapeikos: daž
niausia už 1 darbo dieną kolchozi
ninkas gaudavo 12-13 kap. ar pana
šia ubagišką sumą ir tai tik valsty
binėm obligacijom.

Suprantama, kad iš to, ką kolcho
zininkai gaudavo iš kolchozo, pragy
venti negalima. Kyla tad klausimas, 
iš ko gi jie gyyeno? Didelę paramą 
jie gaudavo iš Va hektaro žemės, ku
rios jiems kolchozas duodavo prie 
gyv. namelio. Bet ir su šia žeme ne
buvo taip gerai, kaip kai kam gali 
atrodyti. Visų pirma tos žemės jie 
gaudavo per mažai: lietuviškų dvarų

Po atidavimo valdžiai pyliavų eina 
atsiskaitymas (būtinai grūdais!) su 
mašinų-traktorių stotimi už laukų 
suarlmą, už nuplovimą mašinomis, 
už kūlimus ir kt. Vėliau atpilama 
sėklai, gyvuliams, pilama i „magazi
nus“ nederliaus metui, o kas lieka, 
padalinama kolchozininkams, žiūrint, 
kiek jie yra išdirbę „darbo dienų“. 
Visa nelaimė, kad paprastai labai 
maža telieka padalinti šiems pasta
riesiems. Turėjau progos išklausinėti 
šimtus kolchozininkų iš įvairiausių 
Sov. Rusijos sričių ir patyriau, kad 
daugumai už „darbo dieną“ išeina 
po kelis šimtus gramų. Jei jiems išei- 
-na po 2-3 kg, tai jau laikoma labai 
gerai; jei retkarčiais turtingame kol
choze išdalinama po 5 kg už „darbo 
dieną“, apie tai kalba visa apskritis 
(„rajonas"), nes tai negirdėtai didelis 
uždarbis.

Pažiūrėkime, ko vertas toks už
darbis? Iš 0,5 kg grūdų už „darbo 
dieną“ per metus išeina apie 3 centn., 
kas lietuviui atrodo negirdėtai ma
žai. Iš 2-jų kg dienai per visus me
tus pasidaro apie 12 centn., kas taip 
pat labai mažai. „Negirdėtai aukštas“ 
kolchozininko uždarbis - 5 kg už die-

Rūpinamasi tremtinių maitinimosi pagerinimu
BALTŲ MEMORANDUMAS H. HOOVERIUI. PAVAIZDUOTAS 

PAVOJUS SVEIKATINGUMUI.

Kaip jau neseniai buvo trumpai 
pranešta, Europoje lankėsi buv. JAV 
prezidentas H. Hooweris. Jo kelionės 
tikslas buvo specialiai ištirti maiti
nimosi būklę Vokietijoje ir kituose 
šio karo paliestuose Europos kraš
tuose. Apvažiavęs daugelį valstybių 
ir susirinkęs išsamią medžiagą, pa
vaizduojančią sunkią, o daugelyje 
kraštų net katastrofišką maitinimosi 
būklę, buv. JAV prezidentas grįžo 
Amerikon. Ten jo parsivežtas paty
rimas, reikia manyti, paveiks, kad 
amerikiečių teikiama pagalba varg
stantiems europiečiams būtų pagrei
tinta ir padidinta.

Tenka pastebėti, kad šio nepa
prasto vizito proga buvo atkreiptas 
dėmesys ir į nepakankamą DP mai
tinimą stovyklose. Tuo tikslu pabal
tijiečių centriniai komitetai įteikė 
Vokietijoje besilankančiam H. Hoo- 
tneriui memorandumą dėl tremtinių 
maitinimo padėties amerikiečių zo
noje.

ną - per metus sudaro apie 30 centn., 
t y., ne pilnai tiek, kiek Lietuvoje 
grūdais gaudavo dvaro kumetis. Bet 
mūsų kumetis, be to, gaudavo pinin
gų, pieno arba teisę laikyti karvę, 
linų pasisėti ir 1.1. Šitų dalykų kol
chozininkas paprastai negaudavo, va
dinasi, ir geriausiai apmokamo kol
chozininko atlyginimas nesiekė vi
dutinio lietuviško kumečio algos.

Kolchozininkai teisingai galvojo, 
kad jie turi tris priešus, kurie atima 
jų duoną: valdžia, mašinų-traktorių 
stotis ir kiaulės. Prieš valdžią kol
chozininkas buvo nepajėgus ką nors 
pasakyti, juo labiau padaryti, bet 
nuo pastarųjų dviejų gynėsi, kiek 
galėjo: stengėsi patys susiarti ir nu
siplauti laukus, kad nereikėtų daug 
grūdais mokėti maš.-traktorių sto
tims. Kiaulių jie labai nenorėjo, nes 
jos „ėdė iš vieno bliūdo su kolcho- 
zinlnku“, t. y., kur jų daugiau kol
chozas jsiveisdavo, reikėdavo joms 
palikti nemažai grūdų, ir to išdavoje 
mažai kas palikdavo padalinti kol
chozininkams. Bet ir prieš kiaules 
nelabai ką vargšai galėjo padaryti.

Be grūdų, metų pradžioje bulvin- 
guose raojnuose kolchozininkai nere-

Memorandume pastebėta, kad DP 
maitinimas paskutiniuoju metu ypa
čiai sublogėjo. Pats maistas ne tik 
sumažėjęs, bet ir suprastėjęs. Per 
ilgėlesnį laiką patirta, kad dieninis 
davinys nebesiekia nustatytų normų, 
o dažnai yra 300-400 kalorijų die
nai mažesnis. Daugelį vertesnių pro
duktų stengiamasi pakeisti miltais, 
žirniais ir bulvėmis. Tokiu atveju 
nebegaunama organizmui reikalingų 
ir būtinų vitaminų, kuriuos vokiečiai 
pasipildo iš savo ūkio, o jis trem
tiniams neprieinamas. Tai, kas trem
tiniams teikiama iš vokiečių ūkio, 
pvz., mėsa ir bulvės, dažniausiai pū
na blogiausios kokybės.

Ta pačia proga atkreiptas ypatin
gas dėmesys į tai, kad nepakankamas 
ir neįvairus maistas neigiamai vei
kia tremtinių sveikatingumą, ypačiai 
vaikų ir ligonių, kurių skaičius nuo
lat didėja. Tam pavaizduoti prie me
morandumo pridėtas 3-jo dlstrikto 
gydytojo raportas apie sveikatos pa
dėtį.

LTSR Aukšč. Tarybos deputatai
Prieš Maskvos konferenciją So

vietų Sąjunga Lietuvoje pravedė 
rinkimus į LTS Aukščiausiąją Tary
bą. Ta rinkimine komedija Sovietų 
Sąjunga, be kitko, norėjo pademon
struoti ir lietuvių tautos „nusitei
kimą“ Sovietų Sąjungos atžvilgiu. Ta
tai matyti ir iš centrinės rinkiminės 
komisijos rinkimams į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą pranešimo apie 
1947 m. vasario 9 d. rinkimų rezulta
tus. Šis pranešimas išspausdintas 
šių metų vasario 13 d. „Tiesos“ Nr. 
Šiame pranešime rašoma:

„Visose 180 rinkiminių apygardų 
už. komunistų ir nepartinių bloko 
kandidatus balsavo 1. 449. 686 rinkė
jai — tai sudaro 98,05 % bendrojo 
skaičiaus rinkėjų, dalyvavusių balsa
vime. Prieš kandidatus į deputatus 
balsavo 24.138 žmonės — tai sudaro 
1,68% bendrojo skaičiaus rinkėjų, 
dalyvavusių balsaylme,"

Kaip rinkimuose j liaudies seimą, 
taip ir rinkimuose j Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Taryba lietuvių tautos 
valia buvo įvairiausiomis priemonė
mis suklastota. Jeigu būtų buvę 
laisvi rinkimai, tai vargu ar už įsta
tytus kandidatus būtų balsavę ir 
tiek, kiek dabar balsavo prieš juos.

Mūs negali nedominti, kas tokie 
J Lietuvos TSR Aukščiausią Tarybą 
Išrinkti. Tad čia ir duodame tų de

kumetis gaudavo apie 'Ii ha bulvėms, 
linams ir daržui; be to, viską dvari
ninkas .savo jėga turėjo jdirbti ir 
įtręšti. Kolchozininkai gaudavo ma
žiau žemės ir, be to, patys turėdavo 
pasirūpinti įdirbimu ir (tręšimu. Tik 
retais atsitikimais kolchozas pasko
lindavo arklius kolchozininkų žemei 
suarti. Paprastai jie turėdavo ją su
kasti kaštuvais arba sukibę keli 
traukti plūgą.

Kolchozininkas turėjo teisę lai
kyti karvę, o avių, kiaulių, vištų, 
žąsų, kiek nori. Visa nelaimė, kad 
šiems gyvuliams jie negaudavo pa
šaro/ Karvei jie pasišienaudavo šieno 
pagrioviais, miškeliuose, bet kada 
daug žmonių kibdavo | tuos pačius 
pievokšlius, kažin klek nepelnydavo. 
Su tais gyvuliais, kuriems reikia grū
dų, būdavo liūdniausia: jų kolcho
zininkai beveik negalėdavo laikyti. 
Patys jie į duoninius miltus neretai 
maišė pelų, rinkdavo miškuose šak
neles ir pan. Ką jau bekalbėti apie 
grūdus gyvuliams?

Neretas reiškinys kolchozuose bū
davo toks: rytą prieš arklidės atida
rymą sustodavo eilė moterų su kibi
rėliais, kad tvartą atidarius jos galė
tų prisirinkti arklių mėšlo, kurį vė
liau jos merkė į didesnius indus („ce- 

putatų sąrašą, paimtą iš š. m. vasa
rio 13 d. „Tiesos“.

Vilniaus mieste išrinkti šie depu
tatai: Stalinas Josifas Visarionovi- 
čius, Bieliauskas Feliksas, Butkevi- 
čiūtė Bronislava, Cijūnėlis Juozas, 
Cistiakovas Aleksiejus, Ivaškevičius 
Adolfas, Sargautis Maksimilijonas, 
Sniečkus Antanas, Sviščiovas Jako
vas, Ščerbakovas Vladimiras, Tijū- 
nėlytė Jadvyga, Urbanavičius Bro
nislovas, Žemaitis Zigmas.

Kauno mieste: Molotovas Viačesla
vas Michailovičius, Gabdankas Kon
stantinas, Gedvilas Mečys, Grybau
skas Kazys, Janušauskaitė Eleono
ra, Kelbauskas Bronius, Krasauskas 
Bronius, Majauskaitė Veronika, Mi
kėnas Juozas, Ozarskis Eduardas, 
Tarnauskas Sergiejus, Teriošinas 
Fiodoras.

Klaipėdos mieste: Zdanovas An
driejus Aleksandrovičius, Cibas Al
bertas, Kuzminas Dimitrijus, Smir
novas Aleksandras.

Šiaulių mieste: Baltramaitis Ka
zys, Fedaravičius Petras, Filipavičiū- 
tė Bronė, Koševojus Petras, Paleckis 
Justas.

Panevėžio mieste: Eigirdaitė Sta
sė, Juozaitytė Adelė, Preikšas Ka
zys, Sorokinas Michailas.

Alytaus apskr.: Bagočienė Ona, 
Raguckas Jurgis, Šumauskas Motie
jus, Totorius Stasys, Žmuidzinavičius 
Antanas.

Biržų apskr,: Dauguvietis Borisas 
Gražinis Adomas, Kairys Jonas, 

berus“), maišė su paplovomis ir kt. ir 
tokiu pašaru girdė karves, kiaules 
ir kt.

Bet tai dar ne viskas: blogiausia 
tai, kad kolchozininkas iš to savo 
tikrai ubagiško krepšelio turėjo dar 
daug duoti valdžiai, būtent: 32 kg 
mėsos, 180 litrų pieno ir Įvairiausių 
mokesčių pinigais 1.200-1.500 ir net 
iki 2.000 rublių per metus. Tai nepa
prastai sunkūs mokesčiall Kol buvo 
visokį „kujokai“, valdžia plėšė tuos; 
kolchozininkai buvo mažiau piešiami. 
Prieš karą pirmųjų neliko, todėl ji 
visu svoriu užgulė ant pastarųjų. 
Mokesčiai buvo išplėšiami tikrai „so
vietiškai“: kas neatiduodavo nusta
tytų produktų ar pinigų, tas papras
tai iš kolchozo išnykdavo. Kur jis 
dingdavo, dažniausiai tiksliai žinojo 
tik vienas Dievas.

Taip gyveno Sov. Rusijos kolcho
zininkai prieš karą. Jų padėtis buvo 
baisi; gyventojų mirtingumas negir
dėtai didelis. Jei lietuviai patektų į 
tokias pat sąlygas, neabejotinai pra
sidėtų tautos išmirimas. Bet kol kas 
Lietuva dar ne pilnai „pasivijo“ kitas 
sovietiškas respublikas“, todėl Lie
tuvoje padėtis sunki, bet ne tiek 
sunki, kaip „sukolcbozintose“ Sov. 
Sąjungos respublikose. (Bus daugiau)

Liaudis Kazimieras, Valiūnas Jonas, 
Vosylius Povilas.

Joniškio apskr.: Bakutis Jonas, 
Korsakas Kostas, Rynius Adolfas.

Kaišiadorių apskr.: Kasiliauskienė 
Melanija, Maksimavičius Vacys, Tru- 
bickas Kazys.

Kauno apskr.: Banaitis Juozas, 
Goštautas Bronius, Juozėnas-Baltu- 
šis Albertas-Juozas, Kunickas Jur
gis, Ponomariovas Aleksandras, Ra
manauskienė Stasė.

Kėdainių apskr.: Gergelytė Adelė, 
Mažylis Pranas, Mickis Matas, Pili
grimas Juozas, Valdavičius Adolfas..

Klaipėdos apskr.: Kenevičius Ma
rijonas, Rimkutė Antanina.

Kretingos apskr.: Gestautienė Do
micėlė, Kocius Kostas, Salytė Domi
cėlė, Supronas Vaclovas, Šimkus Jo
nas, Vildžiūnas Vladas.

Kupiškio apskr.: Petronis Pranas, 
Skupienė Sofija, Tilvytis Teofilis.

Lazdijų apskr.: GražuleviČienė 
Marija, Grigonis Jurgis, Ščebeda An
drius.

Marijampolės apskr.: Bakevičius 
Steponas, Laukaitis Tomas, Paškevi
čius Vitalis, Rutkauskas’ Benys.

Mažeikių apskr.: Pundzienė Kazė, 
Sakalauskas Vincas, Sultienė Morta, 
Vėrikas. Antanas.

Pagėgių apskr.: Tranas Feliksas, 
Varašinskas Juozas.

Panevėžio apskr.: Augustinaitis 
Vladislovas, Balėnienė Veronika, La- 
dauskienė Genovaitė, Petraitis Vla
dislovas,'Pranevičius Petras, Radau
skas Juozas. (Nukelta į 6 psl.)

— O tu, ką tu darysi? — suvaitojo ji, ties
dama į jį rankas.

— Pažiūrėsiu...
Jis paliko ją susmukusią ant lovos, o pats, 

be skrybėlės ir apsiausto, išėjo pro duris. Kur 
jis turėjo eiti, jam buvo aišku: į ligoninę.

Sutikęs koridoriuje pažįstamą daktarą, jis 
paklausė, kaip Gimžiūno sveikata.

— Jis ką tik mirė... Bet kas tamstai, po
nas teisėjau?

— Vadinasi, mirė, — pakartojo jis daktaro 
žodžius, tartum jie jam būtų buvę sunkiai 
įkandama mįslė. — Tai labai didelė nelaimė...

— Taip, labai nemalonus dalykas. Bet kas 
tamstai, ponas teisėjau? Tamsta pats atfodai 
sergąs.

— Sakote, mirė... — jis staigiu judesiu 
išsitraukė iš kišenės cigaretę ir paprašė dak
tarą ugnies. Daktaras nusišypsojo:

— Teisybė, ligoninėje nerūkoma. Dovano
kite. — Jis nevikriai apsigręžė ir, sunkiai 
kaukšėdamas parkietu, vėl išėjo į kiemą.

Gydytojas trūktelėjo pečiais ir nuėjo į pa
latą.

Kieme teisėjas paprašė pirmą sutiktą pra
eivį ugnies. Užsidegęs cigaretę, jis dar jį pa
klausė:

— Šiandie, tur būt, kokios iškilmės, kad 
varpai skambina?

Praeivis pasiklausė ir nustebęs atsakė:
— Aš negirdžiu jokių varpų.
— Ak, taip, — burbtelėjo teisėjas ir nuėjo 

tolyn, galvodamas, kad esama nemaža ir kur
čių pasaulyje.

Godžiai užsitraukdamas cigaretę, jis ėjo 
tolyn, kaip žmogus, kuriam niekas nerūpi, ku
rio vienintėlis’tikslas truputį atsigaivinti gry
nu oru. Jį tik erzino tas varpų skambėjimas, 
kuris vis ėjo artyn, tartum jis būtų artinęsis 
prie kokios bažnyčios.

— Bet čia jokios bažnyčios nebuvo, iš kur 
ji dabar galėjo atsirasti? — pagalvojo Gulbi
nas apsidairydamas.

Jis jau buvo išėjęs iš stovyklos rajono ir 
ėjo pažįstama sugriauto miesto gatve. Tolu
moje, rūkuose, matėsi neaiškus sugriautos 
bažnyčios siluetas. Du susikraipę bokštai stie
bėsi į dangų, tartum šaukdamėsi pagalbos.

noma, nieko nesupranti iš mano kalbos, ir 
galvoji, kad aš kvaktelėjau. Nebijok, tokie 
įvykėliai mano proto nepalauš, jis per daug 
tvirtai subudavotas, kad aistrų sūkurėliai jį 
sukrėstų, bet ar mano valia tęsti toliau tokį 
šuns gyvenimą nenueis velniop, to aš neži
nau ... Aš mušuos į krūtine save kaltindamas, 
bet kuo aš kaltas, tu man pasakyk? Jei aš 
dabar kaltas, tai aš kaitas, kad buvau išguitas 
iš tėvynės, kad mano žūvanti šeima kažin kur 
šaukiasi pagalbos, o gal ji jau žuvo, kad mes 
visi čia mirkstame skurde, kaip škurliai iš
mesti į šiukšlyną. Nebejaučiu jokio pagrindo 
po kojomis, nebežinau ko stvertis. Viskas at
rodo taip klaikiai kvaila, kad kvailesnio nieko 
nebegalima sukurti. O juk netrūksta idijotų, 
kurie susiriesdami kryžiavojasi, kad pasaulyje 
viskas ko gražiausiai...

— Argi tu manęs iš tikrųjų nebemyli? — 
sušnabždėjo Stulgaitienė pamėlynavusiomis 
lūpomis.

— Štai, kas jai rūpi, aš sakiau! — nusikva
tojo Gulbinas. — Tegul Gimžiūnas galą gaus, 
tegul po kartuvėmis pakibs arba 20 metų su 
pančiais ant rankų vaikščios tavo vyras, tau 
viskas tik nusispjauti, kad tik tavo meilė iš 
tos pelkės išbristų sausomis kojomis! Juk mei
lė galingesnė už mirtį, cha, cha, cha! Ne, ma
no mažyte, aš truput; kitaip galvoju. Paka
ruokliška meilė ne mano skoniui. Juk tikrai 
būtų žavinga, jei dviejų susiburkavusių ir su- 
sibankrotavusių balandėlių meilę per visą gy
venimą lydėtų tavo vyras su užnerta ant kaklo 
kilpa ir Gimžiūnas su trimis kulkomis krūti
nėje! Jie būtų verti mūsų meilės palydovai! 
Pagaliau, apie kokią meilę mes čia kalbame? 
Tu įsivaizduoji, kad aš tave mylėjau? Klysti, 
mano mažyte, slėptis nebėra ko: tu buvai man 
tik pramogėlė, maloni pauza nuobodžioje kas
dienėje programoje, mažutė išvykėlė į gamtos 
prieglobstį, daugiau nieko. Aš nesu nedėkin
gas: už tuos malonius meilės trupinėlius aš 
tau dėkoju, bet turiu pasakyti, kad man jie 
buvo tik tol malonūs, kol nebuvo pamirkyti J 
kraują... Tu man dovanok, bet toliau aš jų 
su tokiu padažu nebegaliu praryti. Jei tu nori 
paklausyti mano paskutinio patarimo, tai štai 
jis: eik pas savo vyrą ir nuramink jį

— Tur būt, jie vėl įkėlė varpus ir dabar 
juos bando, — nusprendė Gulbinas, pasuk
damas į kitą gatvę ir pagreitindamas žingsnį, 
kad greičiau nutoltų nuo bažnyčios.

Gatvė jam buvo nepažįstama, bet ar ne 
vistiek kuria gatve eiti pasivaikščioti? Kad 
tik tas varpų skambėjimas nutiltų. Jis žing
sniavo dideliais žingsniai ir varpų skambėji
mas ėmė tolti. Kai jis sušilęs atsisėdo ant griu
vėsių pasilsėti, viskas nurimo. Bažnyčios ne
besimatė, išmirusiame mieste žmonių nebuvo, 
aplink rūkuose skendėjo tik griuvėsiai. Pirma 
jis pro juos praeidavo nekreipdamas dėmesio, 
bet dabar jie jį sudomino. Jis paėmė cemento 
gabalą ir į jį įsižiūrėjo. Juk kadaise tas gaba
las buvo reikalingas, jis laikė sąsajas, tos są
sajos laikė stogą, o po stogu gyveno, mylėjosi 
ir nekentė žmonės. O gal tas gabalas buvo 
įmūrytas į miegamojo kambario sieną, ir jis 
kaito nuo dviejų žmonių meilės aistros ir vir
pėjo nuo jų neapykantos žodžių? O gal jis 
buvo įmūrytas į kambario grindis, ir vaikai jį 
mindžiodami kiykštavo iš džiaugsmo? O gal 
jis laikė sienoje kokio žymaus dailininko pa
veikslą, kuris amžinai džiugino J jį žiūrinčiųjų 
akį? Jis turėjo savo buvimo prasmę, nes be 
jo namas būtų griuvęs. Kiek inžinierių sme
genų ir meistrų rankų jį kūrė, įdėdami į jį 
savo darbą, žinojimą ir mokėjimą! O dabar 
jis mėtosi po kojomis niekam nebereikalingas 
ir nebeįdomus. Ir daug čia tokių gabalų: jų 
čia ištisas kapinynas. Ir jis jų tarpe, jų bro
lis, taip pat niekam nebereikal igas ir spar
domas, kaip ir visi tie griuvėsiai. Pasaulis jo 
nebesupranta, bet tas gabalas jį supranta. 
Griuvėsiai aplink, griuvėsiai jo dvasioje, griu
vėsiai tėvynėje ir visur teisybės griuvėsiai, vi
sas žemės rutulys apdulkėjęs nuo miestų ir 
idealų griuvėsių...

— Ir vėl! — pašoko Gulbinas, tartum vie
sulo bangos pagautas.

Varpų skambėjimas pasigirdo dar arčiau. 
Ir jie skambėjo taip, kaip neskamba jokios 
pasaulio bažnyčios varpai. Jie skambėjo lėtai, 
tingiai; Gulbinui rodėsi, kad vienas dūžis su
skamba vienoje horizonto pusėje, kitas — ki
toje. Visa padangė virpėjo nuo to skambėji
mo. Gulbinas stovėjo kaip apglušintaa, Bega

lėdamas pajudėti iš vietos. Jam pasirodė, kad 
migla ima banguoti pagal' varpo skambėjimo 
ritmą. Bangos pakyla ir atslūgsta. Dūžiai da
rėsi vis skaudesni ir įkyresni. Atrodė, kad 
padangės skliautų varpininkas vis labiau at
leidžia virvę ir varpas leidžiasi vis žemyn. 
Banguojančios miglos siūbavo vis piečiau ir 
savo sūkuriais ėmė jaudinti griuvėsius. Dar 
visai nesugriuvę namai pradėjo linguoti, lyg 
sudužę laivai ant banguojančio okeano. Gul
binas negirdėjo jokio garso, jokio suskilusių 
griuvėsių triukšmo: tik varpo dūžiai trankėsi 
tarp dviejų horizontų. Kai dūžis nuskambė
davo vienoje, pusėje, Gulbinui rodėsi, kad jis 
girdi miglotoje padangėje šnypštimą varpo 
širdies, skriejančios į kitą horizonto kraštą. 
O griuvėsiai, tartum iš proto išėjusios būty
bės, šoko pagal varpo širdies balsą, sukeldami 
debesis dulkių, kurios maišėsi su miglomis ir 
tamsią padangę dar labiau temdė. Vieną aki
mirką Gulbiniui pasirodė, kad atūžiančią var
po širdį atseka sugriautos bažnyčios bokštai ir 
griūvą ant jo...

Jis" nebeištūrėjo, atsiplėšė nuo griuvėsių ir 
ėmė bėgti. O varpas, rodėsi, vijosi paskui jį 
siūbuodamas vis žemiau ir žemiau ir vos ne
paliesdamas jo vienplaukės galvos. Kur jis 
bėgo, nežinojo,' tik staiga pasijuto besąs ant 
tilto, kurį jis mėgo lankyti. Jis pamatė tik 
vieną tilto galą: kitas galas skendėjo kažin 
kur miglose. Ir vandens paviršiaus nesimatė. 
Tiltas jam pasirodė kaip perkeltas iš Čiurlio
nio vizijų. Jis kabėjo miglotoje erdvėje, tarp 
dviejų pasaulių, kurie neaiškiai draikėsi tar
tum sapnai abejuose kraštuose. Iškilusiame 
iš rūkų juodame bokšte žibtelėjo skaisti 
žvaigždė ir vėl staiga užgeso. Kitoje pusėje 
iš lėto, kaip vaikų balionas, leidosi saulė, bet 
atūžiančios varpo širdies buvo ištaškyta kaip 
fejerverkas. Tame blikstelėjime jte pamatė 
atlekiančią iš platybių galingą varpo širdį ap
link kurią, tartum gyvatė, buvo apsivyniojusi 
Giltinė, atkreipusi į jį savo begalybe dvel
kiantį tuščią žvilgsnį ir taikydama jom į širdį 
savo dalgio smailiagalį...

Gulbinas suklykė ne savo balau ir puolė į 
šoną...

Paskum užstojo mirties tyla.
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M KUtrUElKIS GYVEKUOS m
Mūsų dramos teatras pavojuje

Vienas svarbiausių mūsų kultūri
nio gyvenimo pasireiškimų — scenos 
menas — išgyvena sunkią krizę. Jei 
nebus surasta kokių nors konkrečių 
priemonių kovoti su iškilusiais sun
kumais, mūsų scenos meną tremtyje 
gali ištikti nebepataisoma katastrofa.

Po išlaisvinimo lietuvių scenos pa
jėgos ėmė telktis Augsburge. Mes vy
lėmės, kad Augsburge susiformuos 
pajėgus mūsų dramos darbuotojų 
branduolys, kuris apjungs jei ne vi
sus, tai bent daugumą mūsų scenos 
pajėgų, kurios galės tinkamai ne tik 
reprezentuoti lietuvių scenos meną, 
bet ir, kiek galint, neleisti užgęsti 
nepriklausomybės metais ugdytoms 
mūsų teatro tradicijoms.

Deja, reikia pasakyti, kad tos mū
sų viltys nepasiteisino. Nenagrinėsi
me čia kodėl taip įvyko: gal čia kalta 
bendra rūsti mūsų tremties dalia, gal 
buvo stoka organizacijos, gal teatra
lai susilaukė per maža paramos iš 
vadovaujamų organų; gana bus pas
tebėjus, kad po dviejų metų Augs
burgo kolektyvas, užuot stlprėjęs, ei
na silpnyn. Teko patirti, kad pasku
tiniuoju laiku vėl keletas narių iš 
kolektyvo . pasitraukė. Būtų labai 
liūdna, jei kolektyvas visai subirėtų.

Paskum mūsų akys nukrypo į 
Detmoldą. Ten susiorganizavo kitas 
mūsų dramos kolektyvas ir labai įti
kinamai užsirekomendavo savo pir
mais pastatymais. Mes visi jam lin
kėjome sėkmės ir gaivinome viltį, 
kad naujasis židinys, pritraukdamas 
naujų pajėgų, vis labiau stiprės ir 
našiai puoselės mūsų scenos meną 
tremtyje. Bet ir vėl teko patirti skau
dų smūgį: vos pakilus uždangai, ji 
tuojau turėjo nusileisti, nes Detmoldo 
lietuvių kolonija buvo iškelta ir ap
gyvendinta miške barakuose, kur jo
kių sąlygų darbui nebėra. Kokia ten 
dabar susidarė padėtis galima spręsti 
kad ir iš to, jog mūsų scenos vetera-
nas, Henrikas Kačinskas, turėjo pa
sidaryti pradžios mokyklos mokyto
ju, nes kitaip jam grėsė malkų kirti
mo prievolė...

Kalbos kampelis
f 19. Ar vartotinas būdvardis skait

lingas?
Dėl darybos šis žodis galėtų dar 

būti pateisinamas mūsų kalboje, t. y. 
skaitlingas turėtų būti „turįs daug 
skaitlių“; plg. mėšlingas tvartas (ku
riame yra daug mėšlo), sultingas 
obuolys (kuris turi daug sulčių), ža
linga pieva (kur yra daug žolės) ir 
kt. Taip pat ir dėl reikšmės iš bėdos 
galėtų šis būdvardis reikšti tai, ką 
reiškia vok. zahlreich, rusų mnogo- 
čislennyj. Bet šiai vartosenai atsi
randa kitokesnių sunkenybių. Visų 
pirma skaitlingas yra sudarytas ne iš 
skaičius, kuris dabartinėje bendrinė
je kalboje jau visuotinai yra įsigalė
jęs, bet iš skaitlius, kurio daugelis 
lietuvių visai nepažįsta. Antra ver
tus, šis būdvardis iš gyvosios žmonių 
kalbos yra nepažįstamas, o tėra tik 
spaudos kalbos padaras. Todėl jo
vietoje pirmiausia yra vartotinas se
nas mūsų kalbos žodis gausus arba 
gausingas. Pačioj žmonių kalboj jis 
visų pirma reiškia „talpus, viel in 
sich fassend, geraumig“, toliau yra 
„apstus, reichlich“, pvz.: gausūs (t. y. 
pakulūs) rugiai, gausi obelis (kuri 
veda daug obuolių), gausi (t. y. naši, 
derlinga) žemė ir kt. Toliau iš šių 
reikšmių jau lengvai galėjo atsirasti 
ir „zahlreich, (anglų) numerous, (pre.) 
nombreux". Šalia gausus vartojama
sis gausingas yra tuo pat būdu at
siradęs, kaip pvz. balsingas, garsin
gas, laimingas, vargingas šalia bal
sus, garsus, laimus, vargus ir balsas, 
garsas, laimas, vargas. Savo reikšme 
šie būdvardžiai daug kur visai nesi
skiria, tik vietomis priesaga -ingas 
čia žymi daugiau sutvirtintą ypaty
bę; pvz. Kuršaitis skiria godus „gob
šus“ ir godingas „labai godus“. Eti
mologiškai gausos yra jungtinas su 
gauti, todėl savo daryba jis niekuo 
nesiskiria nuo garsus iš gard-sus ša
lia gerdas „žinia“, girdėti, taip pat 
narsus iš nart-sus šalia nartinti, ner
tėti, niršti ir kt. Taigi turėdami savo 
labai gražių ir būdingų darinių, mes 
visai nebesame reikalingi dirbtinio 
būdvardžio skaitlingas, kiuris knygi
nėje kalboje veikiausiai yra atsiradęs 
ne be svetimų kalbų atitikmenų įta
kos.

Vyt. Alantas

Augsburgo ir Detmoldo kolekty
vai buvo pajėgiausi. Dabar vienas jų 
merdi, kitas sužlugdytas.

Gan gyvai buvo pradėję reikštis 
mūsų mėgėjų grupės. Jų tarpe ne
blogą vardą buvo susidaręs Wuerz- 
burgo kolektyvas, bet, persikėlus jam 
J Stuttgartą, nieko apie jį nebegirdėti. 
Iš spaudos sužinome, kad vienur ki
tur stovyklose su mažesniu ar di
desniu pasisekimu dirba mėgėjų gru
pės, bet jos, žinoma, negali preten
duoti į mūsų scenos meno atstova
vimą.

Mums šį kartą nerūpi, kas ką ku
rioje parapijoje dirba, bet mes nega
lime nesidomėti mūsų profesinio sce
nos meno likimu. Iš aukščiau iškeltų 
faktų aiškėja, kad mūsų dramos tea
tras tremtyje yra atsidūręs ties be
dugne. Mums prieš akis visai nedvi
prasmiškai atsistoja klausimas: ar 
mes ramiai leisime jam nuskęsti, ar 
ieškosime kokio inkaro jam gelbėti? 
Pasikalbėkite ne tik su mūsų visuo
menės veikėjais, bet ir su eiliniu 
tremtiniu, ir jūs išgirsite vieningą 
nuomonę: mūsų dramos teatro žlu
gimas būtų didelis nuostolis mūsų 
kultūrai! Pagaliau ir be kalbų aišku, 
kaip mūsų bendruomenė yra ištroš
kusi dramos spektaklių.' Nė vienas 
kolektyvas nėra nusiskundęs, kad 
jam trūktų žiūrovų. Ansamblių pa-

Lietuvių Tautinio Ansamblio keliais
Pasunkėjusios gyvenimo sąlygos 

apskritai, stovyklų kilnojimas, scree
nings!, darbo prievolės ir p. pakeitė 
esamą padėtį tiek, kad daug kur kul
tūrinėje veikloje atsitiktinis entu
ziazmas turėjo užleisti vietą atsineš
tiniam ar išsiugdytam subrendimui 
ir įtemptam bei patvariam darbui. 
Kur to pritrūko ar kur tebuvo tik 

„Nemunas žydi“: Muzikontų atvykimas į vestuves

organizacinė nuovoka, bet ne giles
nis patyrimas, ten šiandien, pvz., 
užuot reprezentavusia plačiu mastu, 
dažnai pasigendama paprasčiausio 
choro, kuris pagiedotų sekmadieniais 
per pamaldas bažnyčioje ar būtų 
naudingas stovyklai kur kitur.

Todėl tokiu tai metu ypatingai iš
kyla vaidmuo tikrųjų mūsų tautinio 
meno reprezentantų, savo buvimą 
pateisinusių kolektyvų, kurie kad ir 
sunkiomis sąlygomis, o kartais ir pa
prasčiausių priemonių (net nuosavų 
drabužių į sceną išeiti!) stokodami, 
sugeba be priekaišto, deja, ir be žy
mesnės paramos iš mūsų visuomeni- 
ninių organizacijų pusės vykdyti 
mūsų tautinio meno (dainų ir šokių) 
reprezentavimo uždavinį. Jeigu ne 
per daugiausia tokių sambūrių turiz
me, tai vienas tokių yra vadinamasis 
Lietuvių Tautinis Ansamblis.

Šio kolektyvo varoma vaga mūsų 
kultūrinio darbo bare yra labai žy
mi. Ansamblis viešumai rodosi, pa
prastai, koncertine dalimi — vyrų ir 
mišras choras, solistai vokalistai, 
moterų oktetas; suscenintais liaudies 
dainų ir tautinių šokių montažais — 
„Joninių vakaras" ir „Nemunas žy
di"; bažnytiniu giedojimu ir religi
niais koncertais. Per nepilnus dvejis 
metus parengtame repertuare pri- 
skaitoma per 400 paskirų pasaulie- 

sirodymai, žinoma, gerai, bet dramos 
spektakliai dar geriau.

KAS DARYTINA?
Pasikalbėjus su scenos žmonėmis, 

išgirsti dvi nuomones. Vieni mano, 
kad pirmiausia turėtų imtis inicia
tyvos patys teatro žmonės ir ieškoti 
būdų susiburti kur nors amerikiečių 
zonoje J didesnį kolektyvą. Dabarti
nėmis aplinkybėmis iš tikrųjų atrodo, 
kad svarbiausia kliūtis, dėl kurios 
mūsų dramos teatras žlunga, yra 
scenos darbininkų išsiblaškymas po 
visą vakarinę Vokietiją. Tik jas su
būrus ir suradus kur bent pakenčia
mas darbui sąlygas, mūsų dramos 
teatras vėl galėtų lengviau atsikvėpti.

Kitų nuomone, tos iniciatyvos tu
rėtų imtis bendruomenės vadovybė, 
įsisteigdama atskirą sekciją, kuriai 
būtų pavesta rūpintis teatro reika
lais.

Tos mintys nėra naujos: jos buvo 
keliamos nuo pat išlaisvinimo meto, 
bet pasiliko tik kalbomis. Mūsų dra
mos teatras, teisingiau sakant, tea
trai, organizavosi spontaniškai be jo
kios vadovaujančios minties. Po dvie
jų metų patyrimo matome rezultatus. 
Mūsų gyvenamomis sąlygomis, kada 
mes visą laiką esame vėtomi ir mė
tomi, žinoma, niekas negali tvirtinti, 
kad suburtas kolektyvas būtų išsila- 

tiškų ir religinių kūrinių. Tremtyje 
ligi š. m. kovo pradžios, neįskaitant 
dabar vykdomų gastrolių, ansamblis 
davė ■ 41 religinį koncertą, 86 kartus 
rodėsi scenoje su koncertine dalimi, 
68 kartus — su „Joninių vakaru“, 37 
kartus — su „Nemunas žydi“. Prie 
visa tai dar priskaitytina 16 pasiro
dymų įvairiomis kitomis progomis

(Wiesbadene atvykusiai p. Eleonorai 
Roosevelt; toliau — arkiv. Chiarlo, 
BALF pirm. kun. Dr. Končiui, Dr. 
Vydūnui ir p.), be to, 93 kartus gie
dota įvairiose bažnyčiose. Bažnyti
niame giedojime ansamblis, jeigu 
taip būtų galima pasakyti, neturi sau 
konkurentų: be paskirų tos rūšies 
kūrinių, jis turi parengęs net trejas 
ištisas mišias. Šie, viešųjų pasirody
mų skaičiai nuolat auga, nes ansam
blis nuolat būna kelionėje ir į na
mus ilgesniam laikui tegrįžta nebent 
tada, kai pasiryžta turimąjį reper
tuarą kiek praplėsti. Štai ir šiomis 
dienomis skaitėme spaudoje, kad iš 
paskutiniosios kelionės prieš Velykas 
grįžęs ansamblis ruošiasi atsidėti 
naujam pastatymui — „Šienapjūtės“ 
montažui.

Jeigu, anot Stp. Vykinto, kiek
vienas medis savaip auga ir kiekvie
na gėlė savaip žydi, tai šnekant apie 
Lietuvių Tautinį Ansamblį tenka pa
sidžiaugti, kad šis vienetas tą savo 
originalumą yra ne tik suradęs, bet 
ir visiškai išryškinęs. Neliečiant jo 
bažnytinio repertuaro, šio ansamblio 
originalumas, pasakyčiau, glūdi gal 
ne tiek repertuaro platume ir aukšto 
lygio atlikime (už tai pakankamai 
įtikinamai kalba jo vadovų asmeny
bės), kiek to repertuaro parinkime ir 
jo pateikime žiūrovams patrauklia

pajėgus kurti naujus savo srities da
lykus. Todėl ansamblio užsimojimai 
neturi keistis, jeigu, pvz., prisireikta 
sunkiai gaunamų gaidų, žodinio 
teksto ar dainos nuotaiką atitin
kančio šokio aprašymo, — visa, kas 
tuo atžvilgiu reikalinga, ten pat ir 
susikuriama. Ir tai atliekama taip, 
kad ansamblio duodamą montažą 
scenoje matydamas gauna kuo pasi
džiaugti bei pasigrožėti ir tasai eilinis 
žiūrovas, kuriam, paprastai, tautinis 
šokis ar liaudies daina atrodo pasenę 
ir nusibodę. Manyčiau, kad šia kryp
timi Sodeikos-Veličkos ansamblis, 
kaip neturėdamas pavyzdžio ir antri
ninko, turėtų ir toliau-kreipti savo 
ypatingą dėmesį. Tuo keliu einant, 
būtų galima kaip tik daugiausia pa
sitarnauti ir tremtinių bendruomenės 
labui ir visam lietuviškam reikalui.

Ir čia kyla paprasčiausias klausi
mas: jeigu mūsų vardas toliau už 
stovyklos ribų kai kieno išsijuosus 
juodinamas ir mūsų pajėgumas nie
kinamas, kodėl mūsiškiai patys vis 
delsia ir nesiima ansamblio pasiek
tais laimėjimais pasinaudoti, kad 
prasklaidytų priešiškos propagandos 
miglas? Net ir ten, kur ansamblis 
negali pats atsirasti, būtų galima pa
našų įspūdį sudaryti, tam reikalui 
panaudojus kitas priemones. Ar yra 
kas daroma, sakysim, bet katram jo

kęs. Nereikia užmiršti, kad ir akto
rius, kaip kiekvienas tremtinys, ieško 
kur jam geriau įsikurti. Tačiau vis 
dėlto atrodo aišku, kad jei iš pradžios 
būtų nueita vienijimosi, o ne sklai- 
dymosi linkme, šiandie mūsų dramos 
teatro reikalai nebūtų taip pašliję.

Taigi, šiandien, nors ir pavėluotai, 
tenka pradėti darbas nuo tos vietos, 
nuo kurios jis turėjo būti gradėtas 
prieš porą metų. Dramos teatras yra 
mūsų visų bendras reikalas. Nesvar
bu kas imsis iniciatyvos, svarbu, kad 
Jos būtų imamasi ir kad ji iš pusių 
ir visokeriopai būtų remiama. Kol 
mūsų dramos kolektyvai galėjo nors 
šiaip taip gyvuoti, tos vienijančios 
politikos stoka gal ir nebuvo taip 
skaudžiai jaučiama; bet šiandien, kai 
mūsų scenos menas atsidūrė ties 
hamletišku: būti ar nebūti, jėgų tel
kimas į vieną vietą yra vienintėlė 
išeitis. Mūsų bendruomenės vadovy
bė lig šiol nėra nė pirštu pajudinusi 
tam klausimui spręsti vienaip ar ki
taip. Atrodo, lyg kad to klausimo ir' 
visai nebūtų. Bet ar tai tikslu? Ar 
mūsų vadovaują organai tiki galį vi
sai nusikratyti atsakomybe nesirū
pinti šia mūsų kultūros šaka? Juk 
švietimo reikalais vis dėlto rūpina
masi.

Mūsų dramos teatras tremtyje 
šaukiasi S.O.S. Jam reikalinga neati
dėliotina pagalba. Leisdami jam su
nykti, mes leisime nudžiūti vienai 
mūsų kultūros šakai, kuri mums ne
gali būti nebrangi

suldėjinto montažo forma. Čia susi
derina visas vadovybės trejetukas, 
vienas kitą gražiai papildydamas: 
muz. Stp. Sodeikos muzikinė pusė, 
akt. G. Veličkos vaidybinis apipavi
dalinimas ir p. Ličkūnaitės tautiniai 
šokiai. Neužmirštinas ir ansambliui 
labai vertingas dalykas yra tas, 
kad vadovybės trejeto kiekvienas yra

M. Vaitkus

Ir atskrido netikėtai 
kaip sesutė mielas vėjas 
ir sušildė glostelėjęs 
mūsų klonį užkerėtąjį: 
ir sužydo, sulapojo 
žemė, tartum grožio rojuj, 
džiaugsmo mėnesiui atėjus.

•
Atsisėdžlu, užsimerkiu 
ir tiesiuos lepūno mostu ... 
A! švelniai vėjelis glosto. 
Girioje gegulė verkia.
Medžiai siaudžia. Pieva kvepia. 
Paukščiai čiulba dainą trapią. 
Saulė man bučiuoja skruostą..

*
A! kaip gera, tartum vaikui, 
pasiduot gamtos glamonei, 
spindulių ištirpt svajonėj, 
nerimą užmiršus klaikųjį, 
vien tik jausti laimę kuklią, 
kad esu... Esu! stebuklai! — 
kaip žiogai, kaip anemonai, 
kaip žvaigždynų milijonai...

montažui įsukti į filmą? Tokias fil
mas su užtikrintu pasisekimu ir na 
mažesne nauda galėtume paskleisti 
užjūrio tautiečių kolonijose, imigra
ciją planuojančiuose kraštuose ar net 
toje pat vakarinėje Europoje. Lai
kas nestovi vietoje — turėtume pa
skubėti. Lėšų klausimas? Pradžiai, 
tinkamai organizuojant, būtų pakakę 
tų lėšų, kurias su abejotinu tikslin
gumu LTB Vyr. Komitetas skyrė ar 
skiria spaudai ir propagandai, pir
moje eilėje savam laikraščiui — LTB 
organui, nors jo buvimas, esant ki
tiems keturiems laikraščiams toje pat 
zonoje, gal ir ne taip reikalingas. 
Aukščiau minėta konkreti propagan
dos priemonė neabejotinai reikalin
gesnė: savieji ir artimieji jau Ir taip 
pasiekiami, kodėl tad išleisti iš akių 
didesnes platumas ir šiaip nepasie
kiamas tolumas. Tam tikslui iki šio
lei arba labai mažai pasiekta arba iš 
viso nieko nepadaryta. Antra vertus, 
jeigu ne iš “vienur, tai iš kitur — lėšų 
vistiek atsirastų: jos neturėtų pasi
likti neįveikiama kliūtimi. Laukti, 
kad pats ansamblis tatai padarytų, 
būtų pernelyg didelis vienų apkrovi
mas, o kitų nerūpestingumas. Ini
ciatyvos šiam reikalui turėtų neati
dėliojant imtis kaip tik mūsų visuo- . 
meninės organizacijos, nes tai yra 
vienas pirmeilių jų uždavinių.

Baigiant tenka ansambliečiams 
palinkėti našaus ir sėkmingo darbo, 
kad tas jų darbas vienąsyk išjudintų 
visuomenę, nuo platoniškos ansam
blio meilės pereiti prie rūpestingos 
globos ir realios paramos.

M. Zubrys

Kultūrinė kronika
Mirė kanklininkas 

PRANAS PUSKUNIGIS
Gautomis tikromis žiniomis, 1946 

m. lapkričio 28 d. Lietuvoje, Mari
jampolės apakr., Veiverių visi. 
Skriaudžių km., sulaukęs gilios se
natvės mirė Pranas Puskunigis — 
kanklių muzikos atgaivintojas, Kau
no kanklininkų mokyklos organiza
torius ir spaudos draudimo gadynės 
lietuviškųjų laikraščių platintojas.

— Danija, Švedija, Norvegija, 
Suomija ir Islandija susijungė į 
„Siaurės Valstybių Spaudos Sąjun
gą". Šios sąjungos tikslas yra keiti
masis profesinėmis informacijomis ir 
bendras Siaurės kraštuose dirbančių 
žurnalistų ūkinių interesų atstovavi
mas.

— Naujasis žinomos amerikiečių 
rašytojos Pearl S. Buck roman&s va
dinasi „Pavilion of 'Women“. Jis ne
trukus išeina iš spaudos.

— Filmų gaminimo atžvilgiu Ber
lynas kol kas pasilieka aplenktas 
Muencheno ir Vienos, kadangi jame 
iki šiolei nepavyko įrengti nė vienos 
didėlesnės atelier. Kad ir tokiose są
lygose, vis dėlto vienai Beencijuotal 
filmų gaminimo bendrovei (Defa) pa
sisekė atsukti tris įsidėmėtinas fil
mas: „Plėšikai yra tarp mūsų“, „Lai
svoji šalis“ ir „Kažkur Berlyne“.

— Zueriehe neseniai įvyko kon
certas, kuriame devynmečių! dirigen
tui Pierkio Gamba (iš Romos) diri
guojant buvo atliktos pirmoji ir 
penktoji Boetbovono simfonijos. Or
kestre dalyvavo 70 orkestrantų. Tai 
bus bene jauniausias pasaulyje tokio 
pobūdžio Inaoerte dirigentas.
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Sen. Tift reiknhnjn 
mniškinine

S*n. R. Taft, respublikonas, kovo 
19 d. paprašė oficialiai paaiškinti, ar 
Rusija galinti paskalbti karą, jeigu 
JAV teiktų finansinę ir karinę pa
galbą Graikijai ir Turkijai. Jis kal
bėjo: „Aš noriu žinoti, ką mūsų aukš
tieji kariniai pareigūnai mano apie 
Rusijos galimybes išeiti į karą, jeigu 
mes vykdysime šią programą, kaip 
mes galėtume tuojau pradėti karą, 
jeigu Rusija mėgintų primesti komu
nistų vyriausybę Kubai.“

Sen. Bourke B. Hickenlooper (res- 
publ.) užsienių reikalų komiteto na
rys, pareiškė, kad sprendimai dėl 
Graikijos ir Turkijos atsilieps kartų 
kartoms. „Aš, kalbėjo jis, nenoriu 
nieko žinoti apie Jaltos, Teherano ir 
Potsdamo susitarimus.“ (N.Y.H.T.)

SCRRKNINGŲ DAUGIAU
NEBEBUS

USFBTe estų ir latvių delegaci
joms buvo pareikšta, kad screeningų 
daugiau nebebus.

Taip pat patirta, kad repatriaci
jos vaidininkas, išleidęs antrojo 
soreeningo instrukciją, Kay Taggart, 
ir uolus tos instrukcijos vykdytojas 
Augsburgo UNRRA-os direktorius 
Wiabik yra atleisti. (E)

Venezuela suteikė 11.000 DP vi
zas. Jie galės būti pradėti gabenti 
nuo gegužės pradžios.

Taikos anatomija
(Pagal prof. EMERY REVES veikalo “The Anatomy of Peace" santrauką, tilpusią “The Readers Digest“

(6)

KELIAS I FAŠIZMĄ
Neišvengiama įvykių raida per 

paskutinius dešimtmečius privedė 
visus pramonės kraštus, tiek kapita
listinius, tiek komunistinius, prie 
visagalės tautinės valstybės. Kai ku
riuose kraštuose, kuriuose buvo 
didžiausias spaudimas, ji privedė 
prie atviro demokratinių principų 
Išrovimo su šaknimis ir įsteigimo 
naujo „credo“ — fašizmo, kuris pa
skelbė valstybę aukščiausiu, galuti
niu žmonių visuomenės tikslu.

Šis naujas fašistų padėjimas, taip 
diametraliai priešingas visiems fun
damentaliems krikščionybės princi
pams, socializmui ir demokratijai, 
paplito aplink visą žemės rutulį, lyg 
liepsna "išdžiuvusioj pievoj.

Ką reiškia fašizmas?
Mes negalime į šį klausimą atsa

kyti neatsipalaidavę nuo emocinio 
prieskonio. Mes prie nieko neprieisi
me pavadindami kiekvieną, kuris 
abejoja kapitalistinės politikos pro
tingumu, komunistu; arba pavadin
dami kiekvieną, kuris drįs pastebėti, 
kad Sovietų Rusija visai nėra ro
jus — fašistu. Mes turime nustoti 
tikėti, kad fašizmas yra kelių gang
sterių, trokštančių valdžios, politinis 
įrankis.

Fašizme rasime elementų tiek ka
pitalizmo, tiek socializmo. Bet jis,

Katras ji| imperialistas?
UP iš Washingtono praneša apie JAValstybių ir SSSR biudžetą, apie 

išlaidas kariniams reikalams, apie atlyginimus ir nurodo, kad sovietų ko
munistų spauda Ameriką vadinanti Imperialistiniu kraštu. Čia suglaustai 
patieksime duomenis, kurie duos atsakymą. Apskaičiavimai daromi ofi
cialiu kursu (5 rubliai — I dol.).

SSSR bendras biudžetas — 70.000.000.000 dol.
JAV „ „ .......................— 37.500.000.000 „

(Iš šio kiekio bus dar sumažinta 4-6 milijardai dolerių)
SSSR kar. reikalams .<>■>>. — 12.000.000.000 dol.
JAV „ „ 11.200.000.000 „
iš jų 6.000.000.000 karo departamentui ir 58% ar 3.500.000 aviacijai.
SSSR aviacijai numatyta 7.500.000.000 dol.

Be to, rusai, tikisi dar papildomų, sumų gauti aviacijos tyrinėjimų rei
kalams.

Toliau nurodoma atlyginimai, kuriems Amerika išleidžia, reiatyviai 
Imant, žymiai daugiau negu Rusija. Ypač gerai atlygina kareiviams. Štai 
duomenys:

JAV atlyg. 
mėnesiui

SSSR atlyg. 
mėnesiui

Eilinio kareivio 75 dol. 10 dol.
vyr. grandinio 90 „ 16 „
vyr. viršilai 165 „ 70 „ .
kapitonui 230 „ 150 „
5 žvaigždžių generolui 
maršalui

733,3 „
ca. 1000 „

Laikraštis nurodo, jog Amerikos kareiviai geriau valgo, geriau apsi
rengę. Berlyne rusų kareiviai netikėję, jog Amerikos, Britų ir Prancūzų 
kareiviai normaliai asą aprengti. Jie kalbėję, jog čia specialiai buvę 
aprengti, kad padarytų įspūdžio rusams. (Rusų kareiviai netikėjo ir Lie
tuvoje, kad galima šeštai pavalgyti ir nusipirkti, ko tik nori — jie neat- 

_ Skiria tikrovės nue prapagandos) (S&S)

— Kuri operacija nėra skaudi? — 
nustebs ne vienas, paskaitęs. — Ne
bent „prekybinė Operacija“ galėtų 
išimtį sudaryti.

— Ne, mielasis skaitytojau, atsi
tikimas, kuris čia bus trumpai papa
sakotas, liečia chirurginę operaciją.

Tai buvo šaltą žiemos vakarą. 
Krentą tiršti rūkai palydėjo dieną 
nakties poilsiui. Šalčiu krečianti 
drėgmė veržėsi į gatvėmis skuban
čiųjų kaulus ir sąnarius.

Chirurgo (DP) kambarėlyje degė 
šviesa.

— Gera proga apšilti — nutariau, 
grįždamas iš miesto'; — juk mano 
gyvenamosios patalpos kampas papil
domos kuro normos negauna.

Neapsirinku. Daktaro kambarė
lis šiltai pakūrentas. Seimininkas 
svetingai pasodina į savo paties su
sikaltą čiužininę sofą. Šilta patalpa, 
švelnūs radijo muzikos garsai sudaro 
dviem seniem pažįstamiem jaukią 
valandėlę išsikalbėti.

— Vistiek gera jum, daktaram 
Turite geresnes sąlygas, visais atžvil
giais- ir visur labiau užtikrinta pro
fesija, na, ir galop — laimite žmonių 
dėkingumą —"užvedu pokalbį.

Daktaras tik palingavo galva. Po 
trumpos tylos prabilo:

— Na, apie žmonių dėkingumą, 
kaip matau, esate neblogos nuomo
nės. Tiesa, yra nemaža žmonių, ku
rie mūsų pagalbą geru mini. Bet pa
sitaiko ir į veidą spjaunančių.

— Kaip tai? — nustembu.

1945-6 m., spaudai parengė Dr, Br. KALVAITIS)

vis palieka gan mistiška sąvoka. Ge
riausia definicija vis dėlto yra pa
rašyta Benito Mussolini, Italų Enci
klopedijoj straipsnyje „Fascizmo“. 
Fašizmas yra reakcija prieš įvykių 
raidą per paskutiniuosius du šimtme
čius. Žmogus yra apviltas ir prablok- 
štas nesaugumo; demokratinio indi
vidualizmą bankroto besiginčijančių 
tautinių valstybių amžiuje. Kad įti
kintų jį (žmogų) atsisakyti individua
lumo ir pasiduoti visiškai valstybės 
subordinacijai mainais už saugumą. 
Mussolini apvilko fašizmo idėją 
misticizmu ir sofizmu. „Fašistui“ 
rašė jie, „viskas yra valstybė“, jam 
neegzistuoja nieko žmogiško ar dva
siško ir dar mažiau vertingo už vals
tybės ribų. Šita prasme fašizmas 
yra totalitarinis... Valstybė, faktiš
kai, kaip visuotinė etinė valia, yra 
teisės kūrėjas...“

Šitie pareiškimai rodo, kad fašiz
mas yra ne ekonominė koncepcija. 
Tai yra esmėje politikiškai socialinė 
doktrina. Jos tikslas yra pilnas indi
vido gyvenimo reguliavimas, redu
kavimas individo į baudžiauninką.

Tarp 1917 ir 1942 metų nė vienas 
demokratiškai kapitalistinis kraštas 
nepasidarė komunistiniu, bet apie du 
tuzinai pasidarė fašistiniais. Rusijoj, 
kuri įsivedė komunistinę santvarką 
revoliucijos keliu, niekad nebuvo ka
pitalistinės demokratiškos visuome

Skaudi operacija
— Ne dažnai, bet pasitaiko — tę

sė daktaras. — Sitai galėtų charak
teringai jum paryškinti kad ir nese
niai įvykęs atsitikimas su vienu li
goniu. Baigus tyrimus, buvo aišku, 
kad tas ligonis po vienos kitos sa
vaitės turėjo atsisveikinti su šiuo pa
sauliu: mat, prie pat širdies, kraujo 
induose, buvo įsisegęs vėžys. Diena 
iš dienos vis augą piktybiniai augliai 
būtų netrukę ligonį pagraužti. Te
buvo du keliai: arba ligonį palikti jo 
paties likimui, arba dar pabandyti 
gelbėti, darant labai rizikingą ope
raciją. Nųsispręsta eiti antruoju ke
liu. Vienas mano kolegų sutiko tal
kininkauti. Padarėm reikalingą piū- 
vį, ir su didžiausiu" atsargumu buvo 
imtasi pavojingo kraujo indų „apdro- 
žinėjimo“.

Operacija užtruko ketvertą va
landų, pareikalavusių didžiausio su
sikaupimo Ir kruopštumo. Kada ją 
baigėm, mes patys buvom panašūs į 
lavonus. Dėkui Dievui, mūsų rizi
kingas darbas nebuvo be naudos: po 
kelių dienų ligonis pradėjo taisytis. 
Ir štai, vieno kasdieninio vizito metu 
(jis ilgai neišdils iš mano atminties) 
teko -vėl man drauge su kolega ap
lankyti operuotąjį.

— Kaip jaučiatės? — paklausiau, 
arčiau priėjęs prie ligonio galvūgalio.

— Tfu — spiovė šisai mūsų link.
— Kaip dar jūs drįstate žiūrėti į 

akis, jūs — žmogžudžiai, kankinto
jai, kuriem vien pjaustinėjimas ir 
terūpi, o ne žmogus... — pylė ope

nės; visada tai buvo feodališkas že
mės ūkio kraštas, įvairių tautų miši
nys, valdomas autokratinės dinasti
jos. Bet nuo pat komunistinės revo
liucijos pradžios pasireiškė tie patys 
fenomenai, kaip ir kapitalistiniuose 
kraštuose — tas pats nesulaikomas 
veržimasis į centralizuotos biurokra
tijos valstybės administraciją. Tad 
aišku, kad dabartinėse sąlygose ko
munizmas eina ta pačia kryptimi, 
kaip ir kapitalizmas; tai yra link pil
no totalitarizmo.

Savo gyvenamam laikotarpyje 
mes jau matėme, kad tiek kapitaliz
mas, tiek socializmas veda prie vals
tybės dominavimo — prie fašizmo. Iš 
to mes turime padaryti išvadą, kad 
fašizmas neturi nieko bendra su eko
nominės sistemos forma (kapitalizmu 
arba socializmu), o tik su jos turiniu
— industralizmu.

Tikrasis mūsų amžiaus konfliktas 
yra ne tarp individualizmo ir kolek
tyvizmo, ir ne tarp kapitalizmo ir 
komunizmo, bet tarp industrializmo
— ir nacionalizmo.

Kuriam galui tas nepasitikėjimas, 
neapykanta ir kova tarp socialistų 
ir kapitalistų? Juk yra tiesa, kad abu 
pavirsta fašistai ir totalitarinės san
tvarkos šalininkais. Yra pats laikas 
tai suprasti ir pradėti bendrą kovą 
dėl žmonių laisvės ir gerovės prieš 
bendrą ir tikrąjį priešą — tautinę 
valstybę.

Abi pusės yra užhipnotizuotos fa
šistų išvedžiojimų, jog negali būti in
dividualinės laisvės be valstybės 
„laisvės“. Iš tikrųjų, pagal fašistų 
teoriją valstybės jėga yra vienintelis 
tautinio- suverenumo kriterijus. Ši
taip galvojant modemiškojo In
dustrializmo reikalai yra visiškai pa
vergiami visa galia nacionalizmo 
reikalavimams.

Žmonės demokratiškuose kraš
tuose, kurie stengiasi suvokti, kur 
glūdi pavojus — ar iš komunizmo ar 
iš fašizmo pusės, svajoja apie spren
dimo laisvę, kurios jie nebeturi. Pa
sirinkimo nebėra. Mes judame tie
siai fašizmo link. Didele dalimi jau 
mes- esame ten. Net jeigu komu
nistų revolucija pavyktų vienam ar 
kitam krašte, tai nieko nebepakeistų 
mūsų progresavime link totalitarinės 
santvarkos. Komunistiniai kraštai, 
jei jų būtų daugiau, greitai prisijung
tų prie minios vedamos, nesustab
domos, suverininės tautinės valsty
bės idėjos.

Nei individualistinis kapitalizmas 
nei kolektivistinls socializmas negali 
veikti tautinėje valstybės struktūro
je. Abudu tam tikrose sąlygose su
kuria fašizmą, sąlygose, kurias vei
kla nacionalizmas. Nesvarbu, kurį 
kelią pasirinksime. Jeigu tai bus 
„tautinis“, jis ves į fašizmą. (Bus 
daugiau.)

ruotasis visą seriją burnojimų mūsų 
adresu.

— Ir ką-gi, — tęsė chirurgas slavo 
pasakojimą, — argi būtų buvę pra
sminga ką tuo atveju įrodinėt! ar 
aiškintis. Ligonis palieka ligoniu! 
Taigi, apsisukę išėjom ...

Po dviejų savaičių mūsų operuo
tasis pasveiko ir išėjo iš ligoninės 
naujam gyvenimui. Dieve, jam pa-

Australija pakeičia apsigynimo sistema
Canberra, kovo T d. Daugelis pranešimų iš Australijos sostinės nuro

do, kaip Australija ketina ateityje organizuoti savo krašto gynimą. Pa
gal tai, numatoma atsisakyti ligšiolinės sausumos, jūrų ir oro karinių 
pajėgų bei visuotinės karo prievolės sistemos, nes ji laikoma pasenusia. 
Kariniai kreditai būsią panaudoti moksliškai rakietoms, radaro įtaisams 
ir tokiems šoviniams studijuoti, kurie bepiločiais lėktuvais greičiau negu 
garsas galį pasiekti taikinius.

Tam tikslui būsią milžiniški ne
naudingos žemės plotai pietinėje 
Australijoje paversti bandymų lau
kais. Užsienių reikalų ministeris dr. 
Evett parlamente pareiškė, kad nau
jųjų saugumo priemonių tyrimo dar
bai esą atliekami didžiausioje pas
laptyje. „Tiksliausios saugtimo prie
monės panaudojamos prieš užsienio 
agentus, kurie bandytų išgauti bet 
kurių žinių apie Australijos krašto 
gynimo planus. Visi asmens, kurie 
dalyvauja tyrimo darbuose, yra bu
driai sekami.“

Australijos gynimo ministeris at
skleidė keletą praktinių smulkmenų 
apie planuojamą darbą’ Mont Eva 
srityje įrengiama maždaug 500 km 
ilgio šaudykla. Ši vietovė apjuosia
ma stebėjimo punktų žiedo, kuris 
būsiąs išplėstas, kiek tatai pareika
laus atliekami šaudymo pratimai.
Krašto gynimo ministeris užtikrino 
parlamentą, kad pratimai būsią at
liekami veikiant griežtai kontrolei ir 
kad šaudyklos kaimynystėje esan
tiems gyventojams ir pastatams ne- 
gresiąs joks pavojus.

Stuttgarto Aukštosios Tech
nikos Mokyklos studentą 

coli. Mečislovą BRUŽĄ, 
mirus jo motutei, liūdesio va
landoje giliai užjaučiame. 

8tuttgarto lietuviai 
studentai

Dėl jos mylimo brolio mir
ties liūdinčiai

p. Birutei MAKSVYTYTEI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

K. ir Al. Laikūnai

BRAZILIJA TESUTINKA PRIIMTI 
TIK 1.000 DP

UP iš Frankfurto praneša, kad 
Tarpvyriausybinio Komiteto Pabėgė
lių Reikalams pareigūnai pareiškė, 
jog Brazilijos vyriausybė sutikusi 
priimti iš Vokietijos DP apie 1.000 
kvalifikuotų asmenų į Braziliją dar
bams. Seimų nariai bus priimti kaip 
imigrantai. Iš bendro skaičiaus 275

LTSR Aukšč. Tarybos deputatai
' (Atkelta iš 4 psl.)

Prienų apskr.: Lapinskas Kostas, 
Naimavičlus Stasys, Žiugžda Juozas.

Raseinių apskr.: Brašiškis Stasys, 
čiulada Jonas, Dubinskas Kazys, 
Juodžiukynaitė-Saltanienė Ona, Ma
tulis Juozas, Mončiunskas Teofilis, 
Tverkus Zigmas.

Rokiškio apskr.: Kairelis Jonas, 
Klimkienė Ona, Motuzienė Juzefą, 
Niunka Vladas.

Sakių apskr.: Baukus Valentinas, 
Damijonaitis Juozas, Jančaitytė Tat
jana, Meškauskienė Michalina.

Šiaulių apskr.: Baranauskas Bo
leslovas, Gaška Ignas, Glamazdinas 
Semionas, Jankutė Pranė, Kauklienė 
Brone, Kožuchovskis Antanas, Ku
činskas Leonas, Zibaitis Martynas.

Šilutės apskr.: Karpavičienė Li
dija. Olšauskas Antanas.

Švenčionių apskr.: Baušys Jonas, 
Kapralovas Petras, Kazimianecas Ni
kolajus, Micevičius Vladas, Pisarevas 
Vasilijus, Traškinąs Varfolomlejus. 
. Tauragės apskr.: Didžiulis Anta
nas, Junčas-Kučinskas Mykolas, Juo
zapavičius Stasys, Kvedarienė Ona, 
Pušinis Bronislovas, Rotomskis Po
vilas, Simašius Pranas.

Telšių apskr.: Jankevičius Bron- 
silovas, Kumpis-Kompikevičius Jo
nas, Nikienė Marija, Ruibis Justinas, 
Stimburys Juozas, Venckus Jonas.

Trakų apskr.: Divonienė Marija, 
Perovas Michailas, Tračenko Ivanas, 
Trofimovas Aleksandras, Zimanas 
Genrikas.

Ukmergės apskr.: Blieka Jurgis, 

dėk! — palinkėjo daktaras ir susi
mąstęs priėjo prie lango.

Jutau, kad tuo momentu chirurgo 
žvilgsnis skverbėsi į ūkanoto vakaro 
tamsumą už lango. Kai po kelių ty
los minučių jis vėl atsisuko į mane, 
dar savo pasakojimui baigti pridėjo:

— Tai buvo sunkiausia mano gy
venime operacija.

Man nieko kito nebeliko, kaip tik 
palinguoti galva.

A. Lūšnaitis

bus priimti iš amerikiečių tonos Vo
kietijoje.

Brazilijos įgaliotiniai pareiškė, 
kad jei pirmoji darbininkų grupė pa
sirodysianti patenkinamai, vėliau bū
sianti svarstoma tolimesnė emigra
cija.

Brazilijos misija, susidedanti iš 5 
asmenų, dabar atrenkanti Austrijoje 
DP, vėliau atvyks į amerikiečių zoną.

SSSR mokslininkai sako, kad 
SSSR mokslas ne tik pasivijęs už
sienio mokslą, bet jį pralenkęs. (AP)

KIEK KAINUOJA VALGYMAS 
AMERIKOJE

Š. — Atitinkamos Amerikos įstai
gos apskaičiavo, kad 1946 metais vi- 
durkiškai imant valgiui ir gėrimui 
per metus išleido 330 dolerių, 1945 
metais — 305 dolerius, o 1941 metais
— 170 dolerių. Taigi amerikiečiai 
kasmet vis daugiau dolerių išleidžia 
maistui. Bendrai suėmus 1946 metais 
visi amerikiečiai sumokėjo už savo 
valgymus ir gėrimus 46 milijardus 
dolerių. Tatai sudaro 35% visų kitų 
išlaidų, kurias Amerikos pilietis turi 
daryti kitiems vartojimo ar naudoji
mo dalykams apmokėti.

kodėl didėja išlaidos valgiui ir 
gėrimui? Visų pirma dėl to,. kad 
bendrai didėja gyventojų pajamos 
(1945 m. visų gyventojų pajamos bu
vo 161 milijardas dolerių, o 1946 m.
— 164 milijardai). Be to, auga mais
to ir gėrimo kainos. Apskritai, Ame
rikoje yra pakankamos maisto atsar
gos — taigi visko galima gauti, jei 
tik turi pinigų. Karo metu labai daug 
amerikiečių valgydavo restoranuose. 
Mat, nemažai šeimų buvo išskirta. 
Vyrai kariuomenėje, o moterys taip 
pat tarnavo. Dabar šeimos vėl susi
jungia — vyrai grįžta, moterys meta 
tarnybas. Tuo būdu vėl atsiranda di
delė tendencija gaminti ir valgyti val
gius namuose — šeimose.

— Londono televizijos stotis pir
mą kartą transliavo ištisą operą ii 
londoniškio Cambridge teatro. Buvo 
transliuota Puccini opera „Bohema“.

— Hamburge įsteigta filmų ga
mintojų sąjunga. Ji apima gaminto
jus ir įmones visoje britų zonoje, 
įskiriant ir britų sektorių Berlyne.

Cvirka Petras, Jadogalvis Jonas, 
Liutkienė Brone, Pupeikis Stasys, 
Raguotis Antanas, Užkurnys Juozas, 
Voverienė Elena.

Utenos apskr.: Didžiulis 'Karolis, 
Gogelienė Zozė, Kutka Petras, Liut
kevičius Vincas, Mamajevas Dmitri- 
jus, Vienuolis-Zukauskas Antanas.

Varėnos apskr.: Akstinienė Pau
lina, Drobnys Aleksandras, Leškevi- 
čius Bolius.

Vilkaviškio apskr.: Ivaškevičius 
Adolfas, Jarmuševičius Vaclovas, 
Noreika Liudas.

Vilniaus apskr.: Anuškinas Alek
sandras, Cerniševas Aleksiejus, 
Chlebnikovas Nikolojus, Pervenis 
Bronislova, Rudzinskaitė Valerija, 
Smirnovas Aleksiejus, Supikovas 
Danilas, Vasilenko Tichonas.

Zarasų apskr.: Jasiūnas Juozas, 
Jefimovas Dmitrijus, Kasnauskaitė 
Eugenija, Milaševičienė Bronė.

Iš šio deputatų sąrašo matome, 
kad jame gana daug rusų ir net to
kių, kurie niekad Lietuvoje nėra bu
vę ir jos matę. Daug taip pat ir to
kių žmonių, kurie yra visiškai neži
nomi. Propagandiniais sumetimais 
į deputatų sąrašą įtraukta ir kiek 
mūsų žymesniųjų kultūrininkų. Ta
čiau ar jie kada nors nepasielgs taip, 
kaip savo laiku pasielgė kai kurie 
žymūs mūsų kulūrininkai, buvę 
liaudies seimo deputatai, kurie buvo 
net jiems nežinant į liaudies seimų 
deputatus įtrauktu

6
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Emigraciniai reikalai pranc. zonoje
FREIBURGAS

Vietos apatridų (be pilietybės) ko
mitetas, Tarpvyriausybinio Komiteto 
Rastatte (prancūzų zonai) pavestas, 
paskelbė, kad iki š. m. kovo 15 d. re
gistruos norinčius emigruoti į Bra
ziliją.

Šiame rajone numatoma suregis
truoti ne daugiau kaip ,100 asmenų, 
jų 70% žemės ūkio ir 30% pramonės 
darbininkų. Žemės ūkio darbininkų 
tarpe turi būti 80% žemdirbių dar
bininkų, T4/* miškų darbininkų, 7% 
traktoristų ir specialistų žemės ūkio 
mašinoms aptarnauti ir 7% pieninių 
ir sandėlių vedimui. Pramonės dar
bininkų tarpe turi būti: traktorių 
vadovai, mechanikai ir visokių rūšių 
darbininkai — tekstilininkai, meta
listai, elektrikai, šveisuotojai, staliai, 
instaliatoriai, mūrininkai, popieriaus 
ir stiklo pramonės specialistai. Že
mės ūkiui pageidaujami baltai, lenkai 
ir ukrainiečiai, pramonei — apatridai 
ir baltai. Amžius 20-50 metų. Emi
gruoti gali šeimos ir pavieniai as
menys. Komitetas apsiima padengti 
kelionės ir išlaikymo išlaidas, iki 
emigrantas pasieks paskyrimo ir dar
bo vietą.

Apatridų komitetas registruoja 
norinčius išvykti Pracūzijon geležies 
apdirbimo darbams. Tam tikrų gru
pių asmens gali savo lėšomis vykti ir 
Pietų Afrikon.

Dėl neaiškių gyvenimo ir darbo 
ląlygų, norinčių emigruoti į minėtas 
šalis kol kas yra, palyginti, nedaug.

— Vasario 16 d. šventės proga išklĮ-

UNRRA-os informacija
UNRRA

Viešosios Informacijos Įstaiga 
U.S. Zonos Vyriausioji Būstinė

Heidelbergas, Telef. 6283
1947 m. vasario 14 d.
HEJ 39 MF

Tiesiogiai realizuoti latvių, 
estų, lietuvių ir ukrainiečių 
DP laikraščiams.

Straipsnio vertimas iš „Pravdos" 
(„Tiesos“) Nr. 255 (10.337) 1944 m. spa
lių 26 d.
"REPATRIJUOTI SOVIETŲ. PILIE

ČIAI YRA APRŪPINTI DARBU
Prieš dvejus metus sovietų vy

riausybė nusprendė repatrijuoti so
vietų piliečius, kurie vokiečių — fa
šistinių agresorių buvo jėga atgaben
ti. SSSR repatriacijos įstaigos ir visi 
užsienio kraštai, kur mūsų žmonės 
buvo jėgą nugabenti, turi atlikti di
delį uždavinį. Milijonai sovietų pi
liečių buvo sugrąžinti iš vokiškos 
vergijos.

Sovietų vyriausybė išleido daugelį 
direktyvų ir taisyklių, kad garan
tuotų repatrijuotų asmenų teises ir 
privilegijas. Jie atgauna visas so
vietų piliečių teises ir aktyviai daly
vauja darbe, viešame ir politiniame 
mūsų krašto gyvenime. Atvykę jie į 
repatriacijos surinkimo centrus gau
na kariuomenės davinį tol, kol jie 
pasiekia savo paskyrimo vietas. Visi 
repatrijuoti žmonės gauna taip pat 
nemokamą medicinos aprūpinimą, 
reikalingieji gauna taip pat batus, 
drabužius ir baltinius. Atvykus į sa
vo gyvenamą vietą, reikalingiems 
teikiama vienkartinė finansinė pa
rama.

NEUBURGAS/D.
Š. m. vasario 18 d. UNRRA-os li

goninės džiovininkų skyriuje mirė 
Jonas KATKEVIČIUS, 24 m. am
žiaus. Velionis buvo kilęs iš Biržų 
apskr. Sveikas būdamas gyveno 
Augsburge. Ligoninėn atvyko praė
jusių metų gruodžio 20 d.

1947 m. vasario 21 d. velionies Jo
no Katkevičiaus palaikai palaidoti 
Neuburgo R. kat. kapinėse, 6 skl., 
vadovaujant vokiečių katalikų kuni
gui ir dalyvaujant būreliui tokių pat 
ligonių lietuvių, kokiu buvo ir velio
nis.

Ilsėkis, mielas lietuvi, šaltos, mū
sų dainų apdainuoto Dunojėlio kran
tų žemės priglaustas.

• ' Polekniškio Jonas

mingai atidaryta dailininkų: p. Au- 
giaus, V. Petravičiaus, V. Rato ir T. 
Valiaus grafinių kūrinių paroda. Da
lyvaujant UNRRA vadovybei p. Kri- 
vickienė prancūziškai pasakė kalbą. 
Vėliau kalbėjęs vietos vokiečių dai
lininkų sąjungos atstovas plačiai 
apibūdino kiekvieno parodoje daly
vaujančio dailininko kūrybą vokiš
komis akimis žiūrint ir pareiškė 
džiaugsmo ir padėkos, kad Freiburgo 
gyventojai turi progos vėl susipažinti 
su Lietuvos menu ir kultūra. Dides
niam pasisekimui kliudo tai, kad pa
roda vyksta dviejose vietose. Visa 
paroda daro gerą įspūdį ir tinkamai 
reprezentuoja lietuvišką grafinį me
ną. Neabejotina, kad ji turės nema
žesni pasisekimą, kaip ir anksčiau 
įvykusi prof. Jonyno ir Galdiko kū
rinių paroda. -a. č.-

MENO IR LITERATŪROS 
VAKARAS HANAU

Kovo 4 d. Hanau studentų būre
lis suruošė meno ir literatūros vaka
rą, skirtą Sv. Kazimierui pagerbti. 
Jame doc. S. Sužiedėįio paruoštą pa
skaitą „Šventas Kazimieras Vilniu
je“ skaitė inž. Brizgys: buvo paliesti 
Šventojo nuopelnai Lietuvai ir Baž
nyčiai

Literatūrinę dalį atliko jaunieji 
literatai savais kūriniais. - Čia stud. 
A. Baronas paskaitė novelę „Bėgiai“ 
ir keletą eilėraščių, stud. Alf. Gricius 
— taip pat eilėr., gi K. Veselka — 
novelę „Tyla“.

Meninėje dalyje prof. Motiekaitis, 
muz. Nomeikos palydimas piano, da-

Repatrijuotiejl žmonės, kurie pra
deda darbą, pilnai naudojasi darbo 
įstatymais ir įsigyja tas pačias teises 
bei privilegijas, kaip ir tų pačių įmo
nių darbininkai bei tarnautojai. Vy
riausybė yra įsakiusi įmonių vado
vams ir direktoriams repatrijuotus 
priimti į savo skyrius. Dirbantieji 
metalo, anglies ir miško pramonėje 
gali gauti iki 15.000 rublių paskolą 
individualiam namui pasistatyti, iš
simokant per 15 metų, be to, paskola 
iki 5.000 rublių teikiama namų apy
vokos daiktams įsigyti, atsiteisiant 
per 5 metus.

Repatrijuoti buvę karo belaisviai 
taip pat turi atleistųjų Sovietų ar
mijos kareivių privilegijas; vietos 
įstaigos turi aprūpinti juos darbu pa
gal specialybę, duoti gyvenamus bu
tus, kurą, teikti medžiagos ir paskolą 
remontui, pertaisymui ir namų sta
tybai, namų apyvokai ir t.t., mėnesio 
būvyje.

Repatrijuotos daugiavaikės moti
nos įgyja nuo repatriacijos dienos į 
SSSR teises pagalbai ir privilegijas.

Pagal Tasso agentūros pranešimą, 
SSSR repatriacijos ministerių tary
bos komisijos įstaiga paskelbė, jog 
80% repatrijuotų žmonių iš vokiečių 
vergijos yra gavę darbą. Pusė jų 
dirba žemes ūkyje, kiti — pramonėje. 
Daugelis jų vykdo ir atlieka labai 
aukštą darbo produkciją. Pavyzdžiui, 
tarp 4.500 repatrijuotų asmenų dir
bančių įvairiose Charkovo įmonėse, 
yra daugiau negu 1.000 .stachanovie- 
čių (pirmos eilės darbininkų). Daug 
tūkstančių repatrijuotų darbininkų 
dirba Donbaso anglies kasyklose, me
talurgijoje ir mašinų pramonėje, kol
chozuose ir sovehozuose Ukrainoje, 
Baltgudijoje ir kitose respublikose, 
jie dirba antro, trečio ar ketvirto 
standarto darbą.

Sovietų piliečių, atgabentų į Vo
kietiją, tarpe buvo daug mokytų 
žmonių. Dabar jie vėl dirba kaip 
specialistai. Daugelis repatrijuotų 
asmenų studijuoja. Vien Ukrainoje 
lanko aukštąsias mokyklas ir tech
niškus universitetus daugiau negu 
7.000 žmonių.

Šimtai tūkstančių vaikų kartu su 
suaugusiais nukentėjo vokiečių ver
gijoje. Išlikę išvaduoti ir sugrįžo na
mo. Daugelis jų surado savo tėvus. 
Našlaičiai įsūnyti, patalpinti vaikų 
namuose, jaunimo namuose, moky
klose ir profesinėse mokyklose. Dau
giau negu 50.000 šių vaikų tokiu bū
du yra aprūpinami. (Tass)

Sovietų misijos Regensburge adre
sas: Theodor-K6mer-Str. 18.

vė Tartini Sunatą g-mol, o sol. Au- 
gustinavičienė padainavo po vieną 
kūrinį P. Mascagni, Fr. Schuberto ir 
C. Marches!. J. J.
NUERTINGENAS

— Kovo 2 d. Dr. inž. Baublys pa
darė pranešimą apie darbo sąlygas 
Belgijos anglies kasyklose. Atrodo, 
kad entuziazmo verbuotis šios rūšies 
darbams nedaug tesama. (2)

PROF. KAIRIO ŠACHMATŲ 
SIMULTANAS

S. m. vasario 23 d. Pinneburge 
Pabaltijiečių Universiteto prof. Kai
rys sulošė simultaną prieš 13 to pa
ties u-to studentų mėgėjų šachmati
ninkų ir laimėjo pasekme 7,5:5,5.

KREPŠINIS GOETTINGENE
S. m. kovo 1 d. Universiteto spor

to salėje buvo suloštos seniai lauktos 
krepšinio rungtynės tarp vokiečių 
miesto rinktinės ir vietos lietuvių 
studentų krepšininkų. Susitikimas 
žadėjo puikią kovą, nes Goettingeno 
rinktinė laikoma dabartį:-iu metu 
pajėgia komanda, kuri savo sudėtyje 
turi gana gerų žaidėjų, kaip Going, 
Berron, Dobrinov ir kt.

Rungtynes aukšta pasekme lai
mėjo lietuviai 63:27 (32:18).

Žaidė ir taškų pelnė: Ignatavičius 
28, Paltarokas 14, Šutas 9, Grėbliau- 
skas 8, Stasiulis 4.

KITOS ŽINIOS
— Tarpvalstybinėse futbolo rung

tynėse Airija - Ispanija, kurios įvyko 
Dubline, netikėtai ir nelauktai Ai
rija pateikė staigmeną, nugalėdama 
.Ispaniją 3:2.

— Tarpvalstybines krepšinio rung
tynes Prancūzija - Šveicarija laimėjo 
Prancūzija pasekme 46:20.

— Tarpvalstybines bokso rungty
nes Lenkija - Čekoslovakija, laimėjo 
Lenkija 12:4, o Vengrijos mėgėjai 
boksininkai išplėšė pergalę prieš 
Austrijos boksininkus 13:3.

APIE FUTBOLO LAŽYBAS
Futbolo lažybų pradininkė yra 

Anglija. Prieš karą lažybos ten yra 
turėję daug mėgėjų ir darė milijo
ninę apyvartą. Lažybas Anglijoj tvar
ko privatiniai „pools" biurai. Viena
me iš tokių biurų prieš karą dirbo 
10.000 tarnautojų. Lažyboms sumos 
yra pritaikytos eiliniam piliečiam. 
Labiausia vieno 'penny lažybos, bet 
ir tokiu būdu laimimos neeilinės su
mos.

Kitaip šis reikalas yra tvarkomas 
Švedijoj. Iš 450 biurų 446 yra valsty
bės žinioje. Paskutiniais metais prieš 
karą padaryta 44 milijonų įrronų 
apyvarta. 50% pelno gauna sporti
nės organizacijos, 30% pasiima vals
tybė ir 20% skiriama sveikatos fon
dui. Ir, Švedijoj lažinamasi kuklio
mis sumomis, bet jau su 25 oere lai
mingieji yra laimėję iki 150.000 kro

Aukos taikai ar agresijai?
(Atkelta iš 3 pusi.) 

mažųjų valstybių pasidalinimas. Va
dinasi, praktiškai stovi ne zonos prieš 
zonas, bet viena didelė valstybė prieš 
kitą. Tik klausimas, kuri didesnes 
zonas gaus, kuri bus galingesnė, kuri 
pirmoji pradės nuo ko nors „gintis“ 
ir „gelbėtį pasaulį“ iš nesančio pa
vojaus. Tokiais principais amžinoji 
taika dar niekada nebuvo sukurta ir, 
žinoma, dabar nebus sukurta.

Žinoma, dar daug ką baido laisvės 
žodžiai, o dar labiau jų praktiškasis 
įgyvendinimas, nes tai reikštų įkūni
jimą posakio (tiesa, perfrazuoto) „kas 
buvo nieks, tas ir bus nieks“. Bet 
jaunosios ir mažosios tautos privalo 
atlikti dabar savo pareigas. Jos turi 
senoms tautoms padėti atsikratyti 
kumščio ir žandaro metodų, kuriant 
amžinąją taiką. Jaunųjų tautų galia 
ne ginkluose ir ne bombose, bet mo
ralėje; žmoniškume ir teisėje. Šitas 
ginklas iki šiol pasaulio dar per ma
žai išbandytas. Pakelkime jį. Lai
mėsime. Tą ginklą ima į rankas ir 
jauniausioji drauge ir galingiausioji 
tauta — amerikiečiai. Ne kas kitas, 
o jie, amerikiečiai, nesvyruodami 
pranešė visam pasauliui, kad Pabal
tijo kankiniai paskelbė bado streiką, 
kurio atgarsiai aidi ne tik Europoje, 
bet toli už vandenynų. Tegu kas mė
gina pajuokti ar bagatelizuoti ši mū
sų šauksmą į pasaulio sąžinę. Tai dar 
iki šiol negirdėta ir neįprasta prie
monė tokiems tikslams siekti. Bet 
tai priemonė, kuri jau ne kartą ir 
geležinius pančius yra nuėmusi. Pro 
tą įvykį tyliai nepraeis tie, kuriems 
rūpi pasaulio taika, kurie siekia iš
laisvinti milijonus pavergtųjų. O 
Maskva? Išgirs ir Maskva.

Rothenburg oJT. lietuvių 
stovyklos gimnazijos mkt. Fe- v 
trui. STANKEVIČIUI ir p. 
Praksėdai STANKEVIČIENEI 
liūdesio valandoje, jų sūneliui 
ARVYDUI mirus, reiškiame 
gilių užuojautą.

LTB Rothenburg o./T.
Komitetas

Mylimam vyrui ir tėveliui 
A. A. Jonui MICKEVIČIUI 

po sunkios ligos mirus, žmonai, 
dukterims, sūnums bei gimi
nėms reiškiamės nuoširdžią 
užuojautą.

Merxhauseno UNRRA-os 
ligoninės

P-lel Birutei MAKSVYTY-
TEI liūdesio valandoje, jos my
limam broliui
ANTANUI MAKSVYČIUI 
mirus, reiškiame gilią užuo
jautą.

Bielienė, Gaputytė, Nor- 
mantaitė, Valaitytė ir

Lechavičiūtė

S. m. sausio 6 d. Sibire mi
rus Augustui ŠLAKAlClUI, jo 
sūnui Edvinui, mūsų mokslo 
draugui, reiškiame gilią užuo
jautą. '

Nuertingeno Aukšt. Techn. 
Mok-los elektrotechn. ir 
mech. skyrių klausytojai

Pranešame giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, kad š. m. kovo 10 d. 
po ilgos ir komplikuotos ligos išsi
skyrė iš mūsų tarpo mylimas brolis 

med. cand. 
MAKSVYTIS ANTANAS.
Mirė Heilbronno ligoninėje, aprū

pintas Sv. Sakramentais ir ten- pat 
miesto kapinėse palaidotas.

Nuliūdę broliai ir seserys: 
Mykolas, Birutė, Juozas ir Aldona 

Maksvyčiai

Sesės ir Broliai,
LSB Tiekimo Skyrius sveikina 

Lietuvos skautų Globėjo Sv. Kazi
miero šventės proga ir linki, kad šie 
metai būtų paskutinieji šioje vargin
goje tremtyje. Prisimindami mūsų 
brangaus Patrono gyvenimą skai
drinkime ir mes savąsias dieneles ir 
sunkiausioje valandoje nepamirški
me, kad esame skautai, ir savo šūkio 
BUDĖKI psk. Myk. Manomaitis

Pranešu giminėms ir pažįsta
miems, kad

ats. itn. Jonas KRATAUSKAS, 
glm. 1900. I. 22 d. ir gyv. Švedijoje, 
1946 m! lapkričio 24 d. mirė.

Liūdinti žmona
Dora Kratauskienė

ATITAISYMAS
Praėjusiame MK Nr., Sviet. V- 

bos Knygų Leid. Komisijos skelbime 
apie atspausdintus vadovėlius, įsi
brovė klaida, būtent: vietoje „P. Jo- 
nauskienės visuotinės literatūros 
konspektas“ turi būti P. Janutienės 
„Visuotinės literatūros konspektas“. 
Šia prasme klaida ir atitaisoma.

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
nų. Prie lažybininkų priklauso Ir 
Švedijos karalius. Per 10 metų (taip 
ilgai Švedijoj lažinamasi) padaryta 
daug gero sportiniam gyvenimui ir 
tautos sveikatingumi kelti.

1938 m. futbolo lažybos pradėtos 
ir Šveicarijoj (nuo 50 rappų iki 2 
frankų) Pelnas atitenka sportiniams 
reikalams. Iš pelno įrengta daug sta
dionų, halių, baseinų. Šiemet pana
šias lažybas galvojama įvesti ir Vo
kietijoje. čk
-SPORTAS PAŠTO ŽENKLUOSE

Prieš 50 metų Graikijos paštas 
nustebino filatelistus ir sportininkus, 
išleisdamas pirmąją seriją sportiniais 
motyvais. Šiuose pašto ženkluose 
matome boksininkus (senąja prasme 
— be pirštinių), disko metiką, stadio
ną, Akropolį ir graikų dievus. Tai 
buvo 1896 m., kai buvo pašaukti į 
gyvenimą modernieji olimpiniai žai
dimai. Naujai išleistuose pašto žen
kluose prof. Gillierion panaudojo tik 
klasiškus motyvus. Šie ženklai tu
rėjo daug reikšmės propaguojant 
olimpinę idėją ir verbuojant jauni
mą taikioms žaidynėms. Ir kitų olim
piadų progomis jas rengusieji kraš
tai pasistengdavo išleisti panašių se
rijų. Tik 1928 m. olandų paštas pir
mą kartą sulaužė klasišką tradiciją 
ir Amsterdamo olimpiados proga iš
leido seriją, kur matome modernaus 
sporto vaizdelius: bėgiką, rutuliniu- 
ką, boksininką, fechtuotoją, raitelį, 
futbolininką, irkluotoją ir Lt Po to 
panašiose serijose sutinkame ir žie
mos sporto atstovų. Dabar sunku 
rasti kraštą, kuris vienokia ar kito
kia proga nebūtų išleidęs pašto žen
klų sportiniais motyvais.

Lietuvos paštas buvo atžymėjęs 
tautinę olimpiadą (1938 m.) ir III- 
sias Europos krepšinio pirmenybes 
Kaune. čk

TENISAS ANT ASFALTO?
Praeitą vasarą ypatingai stipriai 

pasireiškė JAV tenisininkai. Savo 
krašte jie įpylė švedams (Europoj 
zonos laimėtojai) 5-0; nieko nepešė 
nė prancūzų elitas, o pagaliau Wim- 
bledone amerikiečiai sugriebė ketu- 
rius titulus (iš penkių). Amerikiečiai 
žaidė labai kietai ir tai paaiškinama 
tuo, kad jie yra pratę žaisti ant ce
mento ar asfalto. Taip žaidikai, be 
kita ko, įpratinami į greitesnį žaidi
mą. O modernusis tenisas — kietas 
ir greitas. čk

Skelbimas
Buv. Wiesbaden o. Lietuvių 

Kooperatyvo Likvidacijos Komisija, 
pasiremdama visuotinojo narių susi
rinkimo, įvykusio 1947 m. vasario 
22 d., protokolu, skelbia, kad nuo 
1947 m. vasario 22 d. iki 1947 m. ge
gužės 1 d. bus išmokama buv. koo
peratyvo nariams įmokėto pajaus 
dviguba pinigų suma, kurią galima 
atsiimti iki nurodyto termino pas 
Likv. Komisijos kasininką ST. BER
NOTĄ, gyv. K a s s e 1 - Mattenberg, 
Eisenhowerio gatvė 12. Iki aukščiau 
nurodyto termino neatsiėmus pajų, 
minėti pinigai bus perduoti Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus MattenbergO 
Skyriui ir jokios vėliau pareikštos 
pretenzijos nebus svarstomos ir ten
kinamos. Likvidacijos Komisija

Pranešama mokyklų ir anglų kal
bos kursų Vadovybėms, kad jau at
spausdinta Vikt. Kamantausko „Ang
lų kalbos gramatika“, 120 psl.

Išleido „ATŽALYNAS“, Weil- 
heim-Teck, LTB Tuebinfono Apy
gardos Komiteto pavedimu.

Norintieji šį vadovėlį gauti krei
piasi į leidėją.

švist. V-bos Knygų Leid.
i Komisija

Ieškau pirkti arba pasiskolinti 
Bernoto „Vyriškų rūbų kirpimo-siu- 
vimo vadovėlį“. Vladas Klevečka, 
(24a) Lūbeek, Artillerie-Kaseme, 
Lith. Camp.

Parduodamas saksofonas firmos 
„Conn“, altas, dėvėtas, bet pilnoje 
tvarkoje. Kreiptis J. Cohauskas, 
Numberg-Langwasser ūb. Moren- 
brunn, Litauiaches Lager.

Med. Cand. Antanui MAKS
VYČIUI mirus, jo broliui Juo
zui, mūsų mokslo draugui, reiš
kiame gilią užuojautą.

Nuertingeno Aukšt. Techn.
Mok-los elektrotechn. ir 
mech. skyrių klausytojai

MICKEVIČIŲ šeimai di
džiausiame liūdesyje dėl my
limo vyro ir tėvelio mirties 
reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Jonas Kemėža
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRASTI8

Lietuva turi visas teises boti nepriklausoma
KARDINOLAS PIZZARDO APIE LIETUVĄ

(Pranešimas iš Romos)

Romoje Šventosios Lietuvos teisės 
saulė vis labiau užteka viešojoj opi
nijoj ir vis naujų galingų sąjungi
ninkų laimi kenčiančiai Tėvynei.

To ryškiausias pavyzdys yra nuo
stabiai įspūdinga vasario 16 dienos 
šventė Romoje, kuriai vadovauti sto
jo vienas iš pačių įtakingiausių Ka
talikų Bažnyčios Kunigaikščių — 
kardinolas Juozapas Pizzardo.

Jau šventės išvakarėse didieji Va
tikano ir Italijos dienraščiai paskel
bė šventės programą ir įsidėjo straip
snių apie Lietuvą ir lietuvius. Vati
kano dienraštis „L’Osservatore Ro
mano“ įsidėjo ilgą straipsnį apie di
dįjį Lietuvos poetą Milašių, prieš ka
rą mirusį Prancūzijoje. Straipsnyje 
Milašius vadinamas pačiu didžiau- 
siuoju mūsų gyvenamosis epochos 
katalikiškuoju poetu visame pasau
lyje.

Vasario 16 d. 10 vai. kardinolas 
Pizzardo atlaikė iškilmingas mišias 
už Lietuvos laisvę. Jų metu iš visų 
širdžių liejosi lietuviškosios giesmės 
„Pulkim ant kelių“, „Marija Marija" 
Ir kitos.

Mišių metu kardinolas Pizzardo 
kreipėsi į susirinkusius lietuvius ir į 
jų gausiuosius draugus ugninga kal
ba, primindamas garbingą Lietuvos 
praeiti, jos didžiuosius sūnus, jos 
brangią kalbą ir savitą meną, jos ne
paprastą pažangą/kurią ji padarė 
atgavus laisvę, jos besąlyginį ištiki
mumą Bažnyčiai ir Teisei.

Per šventės dalyvius, kurių tarpe 
šalia vyskuęp P. Bučio ir Lietuvos 
ministerių, matėsi Lenkijos ambasa
dorius prie Šv. Sosto, Romos guber
natoriaus, universitetų ir laikraščių 
atstovai, ukrainiečių, čekų, lenkų ir 
visų kitų sovietų vergija nepaten
kintų tautų atstovai, — per visus 
šiuos gausius ir įtakingus šventės 
dalyvius kardinolas Pizzardo krei
pėsi į viso pasaulio sąžinę, reikalau
damas teisingumo Lietuvai: — Neuž
mirškite, — kalbėjo kardinolas, — 
kad Lietuva turi visas teises .būti ne- 

Solidarumo 
demonstracija
Kaip ir buvo galima laukti, kovo 

10 d. pabaltijiečių solidariai įvykdy
tas bado protestas prieš jų tėvynių 
okupaciją nepraėjo be platesnio at
garsio. Nors bet kurios žinios į sve
timąją spaudą, ypačiai toliau išei
nančią, patenka, palyginti, ne taip 
greit, sugaištama vėlgi, kol ta spau
da pasiekia mus, tačiau jau ir šiame 
laikraščio nr. patelkiame skaityto
jams keletą būdingesnių pasisakymų 
apie šią vieningą pabaltijiečių pro
testo demonstraciją. Tuos svetimo
sios spaudos atsiliepimus spausdina
me atskirai. Duosime jų1 ateityje ir 
daugiau, kai tik jie vienokiu ar ki
tokiu būdu pasieks mus.

Šia proga turėtume plačiau pa
vaizduoti, kaip šis sąjūdis praėjo pa-
vienėse tremtinių pabaltijiečių kolo
nijose. Beja, per siauri laikraščio rė
mai neleidžia ties paskiromis stovy
klomis plačiau apsistoti. Kokie jau
smai vyravo tą dieną pabaįtijiečių — 
lietuvių, latvių ir estų — kolonijose, 
aiškiausiai nusako gausūs, memoran
dumai, nutarimai ir rezoliucijos, ku
rios ta proga iškilmingai deklaruotos 
Ir išsiuntinėtos į platųjį pasaulį. Pa
saulio dėmesio pažadinimas buvo 
Vienas tos demonstracijos uždavinių.

Juo gausesnės pačios kolonijos, 
tuo įspūdingesnis gavosi demonstra
cijų pobūdis. Štai Dillingene ta pro
ga įvyko reto iškilmingumo pamal
das didžiulėje Jėzuitų bažnyčioje, 
kur prel. Gislarius Stieber celebravo 
pontifikalines mišias ir pasakė die
nos minčiai pritaikintą gilų pamok
slą. Pamaldose giedojo tuo metu Dil
lingene viešėjęs Lietuvių Tautinio 
ansamblio mlšrasis choras, vedamas 
tnuz. Stp. Sodeikos.

Panašiai iškilmingai ši diena praė
jo ir kitose stovyklose: Hanau,Wuecz- 
burge, Augsburge, Kemptene, Stutt- 
garte, Freiburge, Eichstaette, Ans- 
bache, Bothenburge, Dtnkelsbuehlyje 
ir visur kitur, iš kur' suskubo ateiti 
Žinios prieš išleidžiant šį laikraščio nr. 

priklausoma valstybe h- kad šitos 
šventosios teisės gyventi nepripažini
mas būtų niekšingas nusilenkimas 
smurtui.

* Po pamaldų tautiniais rūbais ap
sitaisiusi mergytė įteikė- kardinolui 
baltų rožių puokštę, o lietuviai, iš
leidę garbinguosius svečius, susirin
ko į iškilmingą posėdį, kuriame pri
taikytas šventes rimčiai kalbas pa
sakė ministeris St. Lozoraitis ir vysk. 
P. Būčys.

Posėdį baigus buvo pasiųsta pa
dėkos telegrama popiežiui Pijui XII, 
prašant ir toliau remti teisingas lie
tuvių tautos pastangas kovoj dėl 
laisvės.

Po pietų, apie 5 vai., Lietuvos at
stovybėje buvo momento rimčiai pri
taikytas pobūvis, kuriame buvo tar
tasi apie artimiausiuosius žygius Lie
tuvai gelbėti iš prievarta primestos 
okupacijos. („Amerika“, 1947 m. va
sario 28 d.)

Robertas ir Brone Prasčiūnaį su 
sūnumis Vykintu, Vladu ir Robertu 
laikinai apsistojo pas Milukus, 101-59 
125 St., Richmond Hill, N.Y.

Dail. Povilas Puzinas laikinai ap
sistojo pas Devenius, 52 Frank St., 
Waterbury, Conn.

Jonas Stančikas, JAV pilietis, iš
vyko į Chicagą pas pažįstamus.

Alfonsas ir Birutė Svilai su sū
num Algimantu apsistojo pas seserį 
98 Forest Hills St., Jamaica Plain 30, 
Mass.

Daktarai Juozas ir Alvina-Olga 
Sabanai su sūnum Algimantu apsi- 
stojojo 74 Knox St'., Lewiston, Me.

Įvairios žinios
• Mil. Gouvernment yra nusista
čiusi vokiečių tarnautojų skaičių Ber
lyne sumažinti 76%>: iki balandžio 
15 d. atleisti 15.000, o iki birželio 30 d. 
dar 10.000.
• Prancūzijoje iškyla nauja krizė. 
Nedaug tereikėjo, kad ministeris pir
mininkas Paul Ramadier būtų atsi
statydinęs. Sunkumai iškyla dėl fi
nansų, dėl kurių sunkios padėties ne
galima išbalansuoti biudžeto.
• 'JAV užs. reik, ministeris G. C. 
Marshallis ir James Byrnes reikalau
ja greitai ratifikuoti pasirašytas va
saliniams kraštams taikos sutartis. 
Tik sutartims įsigaliojus bus galima 
atitraukti kariuomenes ir pradėti tai
kos gyvenimą. z
• Trumanas pareiškė, kad tautų 
užsienių politikos ir ekonomikos san
tykiai „yra nedalomi“. Numatytoji 
balandžio mėn. Ženevoje 18 kraštų 
tarptautinės prekybos konferencija 
turi pasisekti. „Mes esame ekonomi- 
nio pasaulio milžinai ir, ar mums pa
tinka ar ne, būsimosios ekonominės 
rezistencijos pavyzdys pareis nuo 
mūsų“, pareiškė jis.
• Lenkija pasirašė sąjungos sutartį 
su Čekoslovakija, ji taip pat pasirašė 
su Sovietų Sąjunga ir Jugoslavija. 
(AP)
• JAV ambasadorius Lenkijai su-
grįžęs į Ameriką pareiškė, jog jis 
atgal negrįžtąs. Tačiau pridūrė, kad 
jis nesitiki, jog būtų nutraukti diplo
matiniai santykiai su Lenkija. Jo gi 
misija Lenkijoje pasibaigusi. (AP)
• Prof. Izrael Halperin, buvęs Ka
ralienės Universitete, atleistas, nes jis 
įtariamas dalyvavęs špionaže ir per
davęs Rusijai slaptas žinias.
• Sovietai Leipcigo mugėje atidarė 
kavinę visiems, kurie turi užsienio 
valiutos — dolerių, svarų, šveic. fran
kų ar švedų kronų. 25 gr. kaviaro 
(ikrų) kaštuoja 4 doleriai.
• A. Einstein įrodinėja, kad at. 
bomba Amerikos negali apsaugoti 
nuo priešo, kaip Prancūzijos neap
saugojo „Maginot linija“. Jis pareiš
kė: „Jei aš būčiau žinojęs, jog vokie
čiams nepasiseks išrasti a. bombos, 
aš būčiau nieko nedirbęs dėl at. bom
bos.“ (INS)
• Prez. Trumanas pasakė: „Mes pa
siekėme naikinamąjį tašką. Jeigu ne
pasiseks taikos apsaugoti, mes tap
sime, kaip šie griuvėsiai, apleista dy
kuma.“
• Amerika ir Anglija įteikė notas 
Jugoslavijai, kad ji grąžintų paimtus 
9 italų laivus, kurių tarpe yra trans
atlantinis linijinis laivas Rex.

Inž. Jonas Vasiliauskas apsistojo 
pas seserį Sofiją Gutauskienę, 29 
Merton St., Brockton 18, Mass.

Jurgita Zimavičiūtė, JAV pilietė, 
apsistojo pas anksčiau atvykusias se
seris ir brolį, 225 Vernon St., Wor
cester, Mass. < -

Rašytojas Stepas ,Zobarskas su 
žmona Matilda ir dukra Nijole laiki
nai apsistojo pas Juozą Bačiūną, Ta
bor Farm, Sodus, Mich. („Amerika“, 
1947 m. vasario 28 d.)
VASARIO 16 VIDURY ATLANTU

Grupė lietuvių, plaukusių laivu 
„Ernie Pyle“ iš Bremeno į Jungtines 
Valstybes, suruošė vasario 16 minė
jimą.

Kun. Lechavičius atlaikė pamal
das, po to buvo specialiai pasimelstą 
už Tėvynę ir jos kovotojus. Popiet 
visi susirinko į valgyklos salę ir ten, 
dalyvaujant latvių ir estų atstovams, 
buvo jaukiai, nors ir labai’ kukliai, 
paminėta didžioji tautos šventė.

Lietuvių iš viso tuo laivu atplaukė 
28, jų tarpe du našlaičiai. („Ameri
ka“, 1947 m. vasario 28 d.)

SEN. A. VANDENBERG ATSA
KYMAS

New Yorkas. — Sen. Vandenber- 
gas pranešė gavęs rezoliuciją, kuri 
jam. buvo siųsta iš Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo New yorke.

Savo atsakyme senatorius rašo: 
„Man malonu bus pasirūpinti, kad 
tos rezoliucijos būtų pristatytos Se
nato užsienių reikalų komisijai ry
šium su mūsų laikiamu taikos sutar
čių ir Tarptautinės Tremtinių orga
nizacijos priėmimo diskutavimu“. 
(„Amerika“, 1947 m. vasario 28 d.)

• D. Britanijos ministeris pirminin
kas Attlee, balsuojant už vyriausybės 
pasitikėjimą, gavo 374 balsus, už ne
pasitikėjimą pasisakė 198 balsai.
a Mandžiūrijoje komunistų armiją 
smarkiai spaudžia, kai kur jaučia
mas pairimas. \ >

Kinijos komunistai visai nutraukė 
su Cangkaišeko vyriausybe santy
kius, nes ryšių karininkai išvyko iš 
Nankino. ,
• JTautos paprašys Jugoslaviją neį
vykdyti ekzekucijų 5 asmenims, ku
rie būsią liudininkai dabartinei ko
misijai. Vienas kovos dalyvis pareiš
kė, jog jie buvę suorganizuoti ne tik 
kovoti su vokiečiais ir italais, bet vė
liau turėjo kovoti dėl Makedonijos 
išlaisvinimo. (AP)
• Tarp Prancūzijos ir Bulgarijos 
įvyko diplomatinis skandalas, į kurį 
įvelta Bulgarijos milicija dėl veiksmų 
prieš Prancūzijos dipl. misijos parei
gūnus. Prekybos derybos, kurios ėjo 
prie galo, sąryšy su tuo staiga nu
trūko.
• Vengrijoje esą sovietai laimės, 
nes.komunistų spaudimo, kuriam tal
kininkavo SSSR okupacinės pajėgos, 
smulkiųjų savininkų partijos nariai 
vyriausybėje neatlaikė. Tuo būdu 
Vengrija tapo SSSR satelitu, kaip ir 
kiti Balkanų kraštai.

Tokia antrašte Šveicarijos sosti- 
nėjė Berne plačiai skaitomas dien
raštis „Berner Tagblatt“ paskelbė 
kovo mėn. pirmomis dienomis veda
mąjį straipsnį apie Pabaltijo valsty
bes. Straipsnyje iš pat pradžių pas
tebima, kad tos tautos yra Sovietų 
Rusijos pavergtos, tad beveik vienu 
metu su estais švenčiama Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo sukak
tis šiemet buvo gedulo diena. Nuro
dęs, kad Pabaltijo tautos buvo pag
lemžtos Stalino - Hitlerio kolaboraci- 
jos pasėkoje, laikraštis išveda, kad 
Pabaltijys esąs suaugęs su Europa. 
Todėl jo okupacija sudaro nuostolį 
visai Europai.

Visas Pabaltijo tautų dvasinis gy
venimas vyko laąiagrečiai su vyrau
jančiomis Vakarų Europos idėjomis, 
tuo tarpu kai Rusija liko tų idėjų 
nepaliesta. Pvz., reformacija Rusi
joje nerado jokio atgarsio, tuo tarpu 
kai Martyno Liuterio mokslas trum
pu laiku paplito iki Narvos ir Hel

Pirmojo suvažiavimo nutarimai
Vokietijoje, US zonoje, licencijuotos DP perijodinės spaudos licencininkų 

, ir nuolatinių bendradarbių pirmojo suvažiavimo rezollcija

Vokietijoje, US zonoje, llcenci- 
juotų DP laikraščių ir žurnalų licen- 
cininkai ir nuolatiniai bendradarbiai 
pirmajame savo suvažiavime, kuris 
(vyko 1947 m. vasario 27 d. Augsbur
ge, išsamiai ir laisvai Išdiskutavę 
ūkinius ir teisinius DP spaudos klau
simus Vokietijos US zonoje, nutarė:

1) Suvažiavimas konstatuoja, kad 
įvairių tautybių Displaced Persons 
licencijų suteikimas US zonoje Vo
kietijoje reiškia didelę pažangą šių 
asmenų spaudai ugdyti ir žodžio lai
svei vykdyti. Už šį licencijų sutei
kimą suvažiavimas reiškia padėka 
amerikiečių įstaigoms ir ypatingai 
spaudą tvarkančioms žinyboms.

2) DP spauda US zonoje Vokieti
joje, vadovaudamasi tikraisiais de
mokratijos principais, vaidina nepa
neigiamą vaidmenį, ryškinant Vokie
tijoje esančių pabėgėlių ir tremtinių , 
demokratinį galvojimą.

3) Visiems šios spaudos praktiš
kiems redakcinės, ūkinės ir teisinės 
srities klausimams ir uždaviniams 
sėkmingiau spręsti, susirinkę ameri
kiečių zonoje licencijuotų DP lai
kraščių ir žurnalų licencininkai ir 
nuolatiniai bendradarbiai vienu bal
su nutarė steigti US zondje licenci
juotos spaudos sąjungą. Si sąjunga 
tuojau pradeda veikti ir pasistengia 
įsiregistruoti amerikiečių įstaigose.

4) DP spauda tenkinasi laisvė
mis, kurios demokratinei spaudai 
pripažįstamos pasaulyje, o teisės — 
tarptautiniu mastu užtikrintos ir ga
rantuotos.

5) DP spaudai licencijų suteikimą 
suvažiavimas laiko užbaigtu pirmuo
ju etapu šiai spaudai US zonoje plė
totis. Antruoju etapu įžiūrimas šiai 
spaudai tvirtos ūkinės padėties su
darymas vokiečių ūkio sistemoje.

• Popiežius kreipėsi į Amerikos ka
talikus, kviesdamas prisidėti prie 
Vyskupų organizuojamos pagalbos 
nukentėjusiems nuo karo Europoje ir 
Azijoje.
• JAV užsienių reikalų senato ko
mitetas rekomenduoja Amerikai da
lyvauti Tarptautinėje Pabėgėlių Or
ganizacijoje. (IRD)
• Atominės energijos kontrolė ati
dedama mažiausiai pusę metų, nes 
tarp Amerikos ir SSSR atstovų įvyko 
labai aštrių nuomonių pasikeitimų. 
(UP)
• Lenkijoje dabar žydų esą apie 
100.000. Jiems padėti numatoma iš
leisti 8 mil. dolerių. Jei sąlygos lei
sią, jie greičiausiai čia ir apsigyven
sią. (AP)
• Gutenbergo biblija parduota Lon
done už 88.000 dolerių. Vienas Lon
dono kolekcionierių nupirko pirmąjį 
tomą, išleistą Hi45 m. Mainze.
• Berlyne Lenkijos karinė misija 
buvo surengusi „socialinį vakarą", 
kuriame dalyvavo Vokietijos politi
niai lyderiai. Per tą vakarą atsargiai 
buvę išsitarta, kad Lenkija padary
sianti tam tikrų nuolaidų sienų klau
simu. Tačiau Varšuvoje vis dar kal
bama apie dabartinių Lenkijbs-Vo- 
kletijos sienų nekeičlamumą. (N.Y. 
H.T.)
• Po 11-kos mėnesių prekybos de
rybos tarp Argentinos ir SSSR nu
trūko ir SSSR delegacijos pirminin
kas išvyko į Ąlaskvą. (AFP) 

„Tylėjimas reikštų bailumą"
Šveicarų laikraštis apie Pabaltijo skaudulį

sinkio. Lietuvoje Katalikų Bažnyčia 
atkovojo savo senas pozicijas, bet ten 
pasiliko ir reformatų. Biblija buvo 
išversta į latvių ir estų kalbas švedų 
karalių iniciatyvos dėka. „Karalius 
Gustavas Adolfas įsteigė 1632 metais 
Tartu (Dorpato) universitetą. Rung
tyniavimo pasėkoje tarp protestantų 
ir jėzuitų atsirado religinė literatūra. 
1579 m. jėzuitai Vilniuje įsteigė aka
demiją, kuri vėliau išaugo į univer
sitetą (ją rusai paskum uždarė). Viso 
šito dvasinio judėjimo Rusijoje ne
rasime nė žymės. Jau tatai parodo, 
kad pabaltijiečiai savo gyvenimą re
mia visiškai skirtingais pamatais. Jų 
kalba skiriasi nuo rusų, jų tikyba 
nėra ta pati, kaip rusų; jų išauklė
jimas yra kitoniškas, jų dvasinė bū
sena skirtinga. Vienu žodžiu, Pabal
tijo tautos priklauso Buropai.

Toliau laikraštis atpasakoja pa
baltijiečių kančias Rusijos okupaci
joje. Vien Iš Lietuvos 1944-1946 metais 
išdeportuota Rusijos gilumon apie

Siam antrajam plėtojimosi etapui 
suvažiavimas numato šias priemones:

a) US zonoje laikraščiai ir žurna
lai leidžiami privačių ar drau
gijinių įmonių.

b) Šios įmonės teisiniu atžvilgiu 
prilyginamos sąjungininkų įmo
nėms Vokietijoje.

c) Kol DP laikraščių teisės nėra 
užtikrintos, šios įmonės nejun
giamos į vokiškąjį ūkį.

d) Taip pat ir asmens, kurie šiose 
laikraščių leidimo įmonėse dir
ba, atleidžiami nuo prievolių 
vokiškojo ūkio naudai.

e) Laikraščių leidimo įmonės 
naudojasi UNRRA-os arba ją 
pakeičiančios tarptautinės or
ganizacijos globa net ir tais 
atvejais, kada jos savo darbą 
vykdo už stovyklų sienų. Tos 
pačios organizacijos globoja 
laikraščių leidimo įmonėse dir
bančius arsmenis net ir tada, 
kai jie gyvena už stovyklos 
ribų.

f) Pageidaujama, kad būtų įsteig
ta amerikiečių žinyba, kuri 
spręstų DP spaudos teisinius ir 
ūkinius klausimus.

6) Kad būtų sudarytos sąlygos 
spaudos uždaviniams siekti, šios 
spaudos korespondentai įleidžiami į 
visas viešąsias konferencijas.

7) Siems korespondentams lei
džiama lankytis tuose kraštuose, ku
rie pareiškia savo sutikimą priimti 
kolonistais ar darbininkais tremti
nius ar pabėgėlius. Korespondentų 
uždavinys bus painformuoti suintere
suotuosius apie gyvenimo ir darbo 
sąlygas atitinkamuose kraštuose.

8) Suvažiavimas prašo amerikie
čių įstaigas suteikti baltgudžių Dis
placed Persons licenciją laikraščiui 
leisti.

• Sovietai praneša, kad Kinijoje pi
lietinis karas plintąs ir kad, rašo Iz- 
vestija, politinė padėtis krašte blo
gėjanti. Demokratijos ir suvienijimo 
reikalu jokios pažangos nepadaryta, 
e Popiežius Pijus XII savo 8 metų 
popiežiavimo sukaktuvių išvakarėse, 
pasakė, kad jei norima turėti teisin
gą ir pastovią taiką, tautos turi at
sisakyti nuo dalies savo suverenių 
teisių. Praėjusieji metai prie taikos 
neprisidėjo. Popiežius išreiškė bai
mę, kad šios sąlygos galinčios užsi
tęsti ir toliau, jei Europos ir pasaulio 
taika bus grindžiama pagal atskirų 
valstybių saugumą. (AP)
• Praėjusiais metais SSSR siautė 
sausra, kuri labai pakenkė derliui. 
A. Andrejev, ž. ū. reikalams - polit- 
biuro narys, pareiškė, kad jei jie ne
būtų turėję kolektyvinių ūkių ir so
vietinės pajėgos, kraštą būtų ištikęs 
rimtas badas (Agronomijos mokslas 
iki šiol nežinojo, kad kolektyviniai 
ūkiai ir sovietai galėtų apsaugoti ar
ba bent sušvelninti sausros pasek
mes, red.). (AP)

PABALTIJIEČIŲ MOTERŲ 
ATSTOVIŲ SUVAŽIAVIMAS
S. m. kovo 8-9 d. Esslingene įvyko 

pirmasis Pabaltijiečių moterų atsto
vių suvažiavimas. Jame aptarti ak
tualieji pabaltijiečių moterų reikalai, 
sudaryta taryba ir kt. vadovybė. Iš
samus šio suvažaiavimo aprašymas 
bus kitame MK. nr.

150.000 žmonių. Į Lietuvos miestus 
atgabenami rusąi, dažniausia mongo
lai. Vietiniai gi gyventojai, kaipo 
priešingi bolševikiniam režimui, iš
siunčiami. Į Sibirą išvežami vis nau
ji modeminių vergų transportai. Iš- 
deportupjami ne tik vyrai, bet ir mo
terys bei vaikai Kasmet šių vergų 
miršta 35-40 nuošimčių. Kai kuriose 
vietovėse jie tegauna po vieną litrą 
vandens į dieną. Gyvendami primi- 
tyviniuose barakuose, tremtiniai dėl 
siaučiančio šalčio nenusirengia nė 
naktį. Žmonės žūsta nuo bado, šal
čio ir ligų. Ne mažesnis yra dvasinis 
skurdas.

Dar pastebėjęs, kad Pabaltijyje 
vis dar vyksta atkakli partizaninė 
kova, laikraštis stato klausimą: Už 
ką kenčia Pabaltijo tautos? Tuo tar
pu pasaulis tyli. Kai kada imama n t 
žavėtis Rusijos „laimėjimais" Kaza- 
stane, Sverdlovske ir iš viso už Ura
lo. Bet už tuos „laimėjimus“ auko
jamos žmonių gyvybės.
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