
LUtuvcs 
Načionalnė 
M.Mažvydo 
Biblioteka

MUSU KELIAS =
LITHUANIAN NEWSPAPER „OUR WAY" + AUTHORIZED BY EUCOM HQ, CIVIL AFFAIRS DIVISION

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS Dlllingen/D., 1948 m. vasario 19 d.

Estų Nepriklausomyliės 
trisdešimtmetis

Prieš trisdešimt metų prie Balti
jos jūros beveik vienu metu sužibo 
dviejų tautų laisvės žibintai. 1918 m. 
Vasario 16-ją atgimė istorinė Lie
tuva, o viena savaite vėliau, Va
sario 24 dieną, pasiskelbė Estija 
nepriklausoma demokratine respubli
ka. Šios datos abiem tautom kiek
vienais metais tapo didžiausiomis 
šventėmis, Laisvės Šventėmis, kurios 
apvainikavo visą šimtmetį nusitęsu
sias tų tautų kovas, siekiant laisvės.

Ir paskutiniaisiais metais šios 
istorinės abiejų tautų dienos nenu
trūkstamu tradiciškumu buvo šven
čiamos, nors svetimos jėgos laisvę 
mylinčias tautas pavergė ir vertė ty
lėti. Nežiūrint priespaudos ir per
sekiojimo, nepriklausomybių paskel
bimo dienomis buvo iškeliamos tau
tinės vėliavos ir giedami tautiniai 
himnai, tikint į geresnę ateitį, į tei
sės pergalę, kuri degė pavergtų žmo
nių sielose.

Lietuvių ir estų Laisves Šventės 
laiko požiūriu stovi taip šalia viena 
antros, kaip ir šios dvi tautos, arba 
teisingiau, kaip ir šių dviejų tautų 
gyventojų santykiai. Tarp Lietuvos 
Ir Estijos draugiškų santykių susti
prinimo dėliai niekada nebuvo rei
kalinga kokių nors formalių drau
giškumo sutarčių pasirašinėti, nes 
abišaliai nuoširdūs šių tautų santy
kiai savaime egzistavo ir buvo savai
me suprantami.

Vardan šio abipusio draugiškumo 
norėtųsi estų Nepriklausomybės 
Šventės proga pabrėžti, kad nepri
klausomybė estų tautai nebuvo kie
no nors veltui dovanota. Savo istori
nes teises į laisvę ir savarankiškumą 
tiek Lietuva, tiek ir Estija pasiekė 
tik per nenuilstamas kovas. Kiek
viena kova reikalauja pastangų ir 
aukų, tačiau laikas parodė, kad au
kos ne veltui buvo sudėtos ant tė
vynės aukuro. Sovietų Sąjunga, kuri 
buvo įsiveržusi į Estijos teritoriją, 
1919 metais galutinai įsitikino, jog 
ginklu estų tautos vistiek nepajėgs 
įveikti. Tais metais Sovietų Rusija 
pasiūlė Estijai paliaubas. Savaime 
suprantama, jog Estijai nebuvo jokio 
pagrindo didžiojo kaimyno pasiūly
mą atmesti, , tačiau . ji pareikalavo, 
kad prie taikos derybų stalo būtų 
pakviestos ir kitos Pabaltijo valsty
bės. Kadangi Sovietų Sąjunga su 
šiuo pasiūlymu nesutiko, derybos iši
ro. Sovietų Rusija vėl pradėjo prieš 
Estiją niekuo nepateisinamus puoli
mus, norėdama įgyvendinti savo im
perialistines užmačias. Iki 1919 me
tų galo kitos Pabaltijo valstybės su 
Sovietų Sąjunga už taikos derybų 
stalo dar nebuvo susėdusios, bet 
Estija, kai didysis rytų kaimynas 
antrukart pasiūlė pasirašyti taikos 
sutartį, tą pasiūlymą priėmė.

1919 m. gruodžio pradžioje Estija 
pirmoji Pabaltijo valstybių pradėjo 
taikos pasitarimus su Sovietų Sąjun
ga. Priešas, norėdamas primesti sa
vo sąlygas ir palaužti estų pasiprieši
nimą, sustiprino savo veiklą fronte. 
Tokiu būdu susidarė du frontai: estų 
armija kovojo su ginklu kovos lau
ke, o diplomatai Tartu mieste už de
rybų stalo. Abiejuose frontuose prie
šas neįstengė stipraus estų pasiprie
šinimo palaužti, todėl 1919 m. gruo
džio 31 d. Sovietų delegacija pasi
rašė paliaubų sutartį, o 1920 m. va
sario 2d. — ir taikos sutartį. Estijos 
pavyzdžiu greitai pasekė ir kitos Pa
baltijo valstybės, kurių nepriklauso
mybės de jure jau buvo pripažintos 
daugelio Europos valstybių.

Sekantieji dešimtmečiai, kaip ki
tose Pabaltijo valstybėse, taip ir Esti
joje, pasižymėjo ypatingu gajumu 
kultūriniame, ūkiniame ir valstybi
niame gyvenime. Žemės reforma pa
dėjo sveikus pagrindus estų žemės 
ūkiui, o žemės turtai, kaip fosforitas 
ir skalūnas, suteikė plačių galimybių 
estų pramonei išplisti. Kartu su eko
nominiu kilimu, lygiagrečiai teigia
ma linkme plito ir socialinė darbo 
žmonių globa: buvo baigiama ruošti 
Valstybiniai draudos įstatymai nuo

Padėtis turi būti pakeista
Yra pareiškęs JAV užsienių reikalų minisieris G. C. Marshallis

JAV užsienių reikalų ministeris 
p. G. Marshallis, tik ką grįžęs iš Lon
dono konferencijos, įvykusios 1947 
m. rudenį, pareiškė, kad „turi būti 
padėtis pakeista“, jei norime susi
tarti su Sovietų Sąjunga. Šis p. G. 
Marshallio imperatyvinis pareiški
mas iššaukė tarptautinėje politikoje 
staigią evoliuciją, tiesiog metamorfo
zę, kuri ir sudarė pagrindą naujiems 
tarptautiniams žygiams organizuoti 
prieš laukiamą agresiją iš Rytų. (Šia 
proga tenka pridurti, kad šis pavo
jus nėra praėjęs ir kad JAV imasi 
organizuoti tautinę civilinę gynybos 
organizaciją, praneša Reuteris.)

Gresiant pavojui V. Europai, D. 
Britanija tuojau paskelbia, jog ji 
nori organizuoti Vakarų Europą į 
politinę, ūkinę ir, esant reikalui, į 
karinę Sąjungą, ar, kaip bolševikai 
sako, į Vakarų bloką, kuris būtų pa
statytas prieš jau sudarytą Rytų ka
rinį ir ūkinį bloką.

P. Marshallis, neseniai kalbėda
mas apie pagalbą Europai Dės Me
nes, Iowa, priminė, iš kur kyla pa
vojus. Jis nurodė, kad iki šiol rūs 
pintas! smulkiais klausimais, o di
džiosios problemos buvo paliekamos 
nuošaly. Jis pasakė, kad „jei stabili 
ir sveika Vakarų Europa bus reali
zuota, Sovietų vadai — būdami di
deli realistai ■— bus daugiau linkę 
susitarti dėl taikos sutarties“. Tuo 
būdu, p. Marshallis paskatino imtis 
konkrečių ir efektyvių priemonių, 
kurios įneštų Europoje pusiausvyrą. 
Marshallio pareiškimu, pasaulis yra 

Vaizdas iš dažnų čiurlioniečių pasirodymų

nedarbo, senatvės ir invalidumo. Pi
liečių sveikatingumu buvo taip pat 
rūpinamasi valstybiniu mastu.

Į Estijos laimėjimus švietimo sri
tyje reikia įskaityti privalomo moks
lo įvedimą šešių klasių (skyrių) pra
džios mokyklose ir platus vidurinių 
mokyklų bei gimnazijų tiklas, kuris 
kiekvieną norintį įgalino pasiekti 
aukštesnį išsilavinimą. Tartu uni
versitetas, Talino technikos aukštoji 
mokykla ir kitos aukštesnio mokslo 
įstaigos daugeliui teikė galimybės 
siekti aukštojo mokslo. Profesinės 
mokyklos paruošė kvalifikuotus dar
bininkus ir technikus. Visus Estijos 
švietimo laimėjimus apvainikavo 
Aukštųjų Mokslų Akademijos įstei
gimas.

Per Kultūros Fondą ir kitomis 
priemenėmis valstybė skatino ir rė
mė kiekvieną kultūrinio gyvenimo 
pasireiškimą, kaip literatūrą, meną, 
teatrą, kūno kultūrą ir 1.1. Valsty
binė parama įgalino pasišventusias

atsidūręs kryžkelėje. Esą du keliai, 
kuriai tautos galėtų važiuoti. Jis 
nurodė, kad Europai pagalbos pro
gramos vykdymas esąs sunkus ir ri
zikingas. Esą galima mėginti sutikti 
padėtį pusiau pasiruošus ir su nepa
kankama parama, bet tuo atveju ge
riau būtų nieko nedaryti, nes ta pa
galba pareikalautų perdaug išlaidų. 
Bet dar tragiškiau būtų psichologine 
prasme negu materialine, jei Ameri
ka atsisakytų vadovauti.

Marshallis toliau pabrėžė, kad 
•toks sprendimas būtų pražūtingas 
Europai. „Jei mes padarytume tokį 
sprendimą, mes turėtume laukti", 
kad Vakarų Europa patektų tokios 
valdžios rankose, kurios dabar šei
mininkauja Rytų Europos sateliti
niuose kraštuose. Procesas nebūtų 
atskirose valstybėse vienodas. Vie
nur jis būtų greitesnis, kitur lėtes
nis, bet pavyzdys ir rezultatai būtų 
vienodi.

Tokiomis sąlygomis laisvos insti
tucijos neegzistuotų Europos konti
nente“.

Tur būt, aiškiau nieks ir nega
lėtų pasakyti, kaip išdėstė JAV už
sienių reikalų ministeris. Šios pa
stabos turėjo gerą atgarsį visoje Va
karų Europoje. Vakarų Europos vie
nybės sąjūdis tapo realiu faktorių. 
Benelux kraštai tai idėjai pritarė, 
Skandinavų valstybės, nors ir labai 
norėtų, pasisako tik už bendradar
biavimą ekonominėje srityje, nes ki
toks mėginimas susilieti su Europa 
iššauktų nemalonų priekaištą iš So
vietų Sąjungos.

kūrybines pajėgas visiškai pasiaukoti 
savajai kūrybinei profesijai. Ypatin
gai paskutiniaisiais nepriklausomo 
gyvenimo metais, kada tautos ūkio 
pajamos buvo pasiekusios aukščiau
sią savo laipsnį, įvairiose gyvenimo 
srityse estų tautos laimėjimai išsi
skleidė žiedais. Ryškiausiai tatai bu
vo pastebima statybos sektoriuje.

Veltui stengtumėmės keliais žo
džiais pavaizduoti tai, kas nepriklau
somybės laikotarpyje buvo pasiekta. 
Mūsų laimėjimus liudija visi tie 
neužmirštami tėvynės vaizdai, kurie 
visada mūsų, pabėgėlių, akyse stovi 
lyg gyvi ir neišdildomi. Viskas, kas 
mūsų tėvynėse — Lietuvoj, Latvijoj 
ar Estijoj — gero buvo pasiekta, bu
vo sukurta mūsų pačių rankomis, 
mūsų pačių pastangomis.

Mes, visos trys kaimyninės Pa
baltijo tautos, savo darbu atkūrėme 
vienodai žydinčias savo tėvynes ir 
taip pat vienodai pergyvenome sa

vųjų tėvynių pavergimą, įvykdytą to
talitarinės jėgos.

Istorija rodo, kad totalitarinės ga
lybės nepripažįsta nei pasižadėjimų 
nei sutarčių šventumo. Kaip vieną iš 
nesuskaitomų pavyzdžių šia proga 
galime prisiminti 1920 metais Tartu 
mieste pasirašytą taikos sutartį, ku
rią Sovietų Sąjunga, be pripažinimo 
Estijos nepriklausoma demokratine 
respublika, dar pasižadėjo šventai 
gerbti kiekviena jos suvereninę teisę. 
Nežiūrint to, be jokios priežasties 
1940 metais birželio mėnesį užplūdo 
Estiją svetima armija, o tų pat metų 
vasarą paskelbti antikonstituciniai 
„rinkimai“ galutinai sugriovė valsty
binius pagrindus.

Geležinė uždanga skiria mūsų tė
vynes nuo demokratinio pasaulio. 
Maža trijų Pabaltijo tautų dalis ka
ro audros metu atsidūrė šiapus, bet 
visa šių tautų masė pasiliko anapus 
geležinės uždangos. Nepriklausomy
bių švenčių minėjimo progomis mes

A. MIKULSKIS

Minint Lietuvos Ne
priklausomybės akto 
30-slas metines, lietu
viškoji daina skam
bėjo per Stuttgarto 
(II. 16) ir Mūncheno 
(II. 17 ir 18) radiją. 
Tai čiurlloniečlų ir jų 
vadovo muz. Alf. Mi
kulskio nuopelnas. Jų 
dainą dainuojančią 
lietuvių tautos skau
smą, tėvynės ilgėsi ir 
laisvės kovos ryžtą, 
Išgirdo pasaulis — 
girdėjo ir kenčihntl 
Lietuva. ’

i

Ar Skandinavams pasiseks išlikti 
nuošalyje balansuojant sumą visų jė
gų Europoje, sunku pasakyti. Tačiau 
turi jie apsispręsti greitai, nes jau 
Suomijai pasiliko nedidelis pasirin
kimas. :

W. Churchillis priekaištauja D. 
Britanijos darbiečių partijai, kad ji

siekianti sujungti Europą socialisti
niais principais, t. y., pagal darbie
čių samprotavimą Vakarų Europos 
vienybės sąjūdyje turį dalyvauti tik 
socialistinės partijos, kai Churchillis • 
reikalauja įtraukti visas partijas, iš
skyrus komunistus.

Paskutiniu metu pradedama dau
giau kalbėti ir apie Ispanijos įtrau
kimą į Europos atstatymo planą. 
Nors Britų vyriausybė ir pasisako 
prieš Ispanijos Franco, bet atskiri 
kraštai jau yra sudarę prekybines 
sutartis su Ispanija. Iki šiol jau su
daryta sutartys su Švedija, Airija, 
Turkija, Olandija, ir Šveicarija. 
Prancūzija ir Britanija taip pat nori 
tai sudaryti. Su Portugalija Ispani
jos santykiai yra puikūs.

JAV Charge d’Affaires Paul Cul
bertson kalbėjo su Ispanijos ministe- 
riu dėl kaikurių klausimų, būtent, 
atpalaiduoti ūkį, politinį gyvenimą ir 
spaudą,- kad vėliau galėtų būti įtrau
kta ir Europos ats. planą. Ar tai 
pavyks pritraukti oficialiai Ispaniją 
į M. planą — dar per anksti tvir
tinti, nors privatūs asmenys jau tei
kę paskolą. Neseniai Ispanijoje lan
kėsi ir JAV admirolas, tačiau jis esąs 
privataus pabūdžio.

Šios pastabos rodo, kad Europa 
dar yra grėsmės pozicijoje ir kad ji 
tą pavojų įvertino. Jos žygiai kol 
kas nėra laba skubūs, tačiau realūs. 
Jau dabar „Pravda“ rašo, kad JAV 
norinčios Portugaliją taip pat ir 
Ispaniją paversti „strateginiu kari
niu tramplinu". J. A.

ta anormalumą ypatingai skaudžiai 
jaučiame, nes gerai žinome, kad mū
sų tautiečiai tėvynėse neturi nė to* 
nominalinės teisės, kuria mes čia, 
tremtyje, galime naudotis. Užtat ne
priklausomybės trisdešimtmečio trem
tyje minėjimas mums pasidaro juo 
reikšmingesnis. Tai susikaupimo die
na mūsų ateities pastangoms ieškoti 
teisybės ir teisės atstatymo. Teisybė 
vis kaskart plačiau atveria pasauliui 
akis, tad ir mūsų tikėjimas, jog Die
vo malūnas mala iš lengva, bet smul
kiai, — darosi vis tvirtesnis.

Estijos Laisvės Šventė* dieną, va
sario 24-ją, suskamba estų tauto* 
himno žodžiai „... Dieve, saugok ma
no numylėtą tėvynę...“ su ypatingu 
reikšmingumu. Vienur šie žodžiai 
skamba garsiai, gi ten, tėvynėje, ty
liai, tyliai, tik žmonių širdyse, tačiau 

'visur juose sukauptas karščiausia* 
prašymas, kad Aukščiausiasis vėl už
žiebtų estų tautai laisvės žibintą.

P. DovainI*
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Ekskursija į Vargo Mokyklą
Jurgis Janušaitls

Gražioji Nemuno šalis
(53) KRETINGA

Hanau — DP sostinėje 1945 metų 
karštomis liepos mėnesio dienomis 
vyko „naujakurių" Įsikūrimas. Iš po 
tolimų kelionių suvažiavę įvairiomis 
priemonėmis, rūpestingai žvalgėsi po 
apgriautus kareivinių mūrus tūkstan
čiai žmonių, ieškodami sau patoges- 

. nio kampelio. Tačiau tarpe tų tūk
stančių žmonių išsiskyrė negausus 
ano meto mokytojų būrelis. Jie ma
žiau kreipė dėmesio į savo asmeni
nius reikaliukus, nenorėjo iš po ke
lionių ilsėtis, bet nuostabiu atsidėji
mu sprendė mokyklų steigimo pro
blemas. Ir štai anos vasaros karštą 
liepos 4 dieną mes užsukame į tik 
ką atidarytą

V ?, i k q darželį.
Nei mokymo priemonių nei rei

kiamų baldų — o vis dėlto mūsų pa
tys mažieji jau ūžia savo darželyje, 
nors ir kukliame. Vėliau, dėka uoūų 
darželio vedėjų ir mokytojų pastan
gų, darželis didėja, gražėja. Ir šian
dien jau tame pačiame darželyje mus 
pasitinka kelios dešimtys geltonsna- 
piukų. Jie gražiai auklėjami, moko
mi žaidimų, dainelių ir darbelių. Jie 

•' gražiai praleidžia savo kūdikystės 
dienas, o juos globoja 3 mokytojos, 
dar Lietuvoje tą darbą dirbusios. 
Mokytojų gili praktika ir nuoširdus 
darbas mūsų mažuosius paruošia to
limesniam darbui — tęsti mokslą 
pradžios mokykloje.

Palikę šį nuostabiai gražų mažųjų 
pasaulį, užklyskime valandėlei į

Pradžios mokyklą.
Pastaroji gimė 5 dienomis vėliau 

už vaikų darželį, t. y., 1945 met. lie
pos 9 d. Šios mokyklos siela laiky
tinas mkt. Martynas Kleinaitis, kuris 
pasiėmė organizacinį darbą ir visa 
laiką šiai mokyklai vadovauja, eida
mas mokyklos vedėjo pareigas. Tai

Baltąjį apsiaustą užsivilkus...
Diilingeno seserims diplomų įteikimo proga

— Be Dievo ir artimo meilės žmo
gus yra bestija, — pareiškė U.S. zo
nos sveikatos skyriaus vedėjas Dr. 
A. Matukas, įteikęs 27 diplomus bal
tai apsirengusioms seselėms. Jis to
liau pažymėjo, kad seserų darbas yra 
nelengvas, reikalaująs pasišventimo. 
Užsivilkus baltąjį rūbą reikia pa
mišti savąjį aš. Kursai, turkę vie- 
ncris metus, yra tik pradžia to kil
naus darbo. Sį svarbų ir atsakingą 
darbą dirbant, tenka vis tobulintis. 
Ateis laikas, kai reikės seserų darbo 
ir sužalotai Lietuvai padėti.

Baigęs savo reikšmingu pareiški
mą padėkojo kursų vedėjui gyd. Alb. 
Grigaičiui ir kursų lektoriams gyd. 
gyd. Ben. Jankauskui, adj. Dr. J. 
Stankaičiui, Step. Syiderskui, Vyt. 
Mušinskui, vaistin. p. Vyšniauskie
nei, R. Kr. Valdybos pirmininkui.

Gyd. Alb. Gritaitis, kursų vedė
jas, priminė taip pat sunkias seserų 
pareigas. Jis pareiškė, kad seseriai 
nebėra priešų, bet kiekvienas su
žeistas ar sergąs turi būti seserų glo
bojamas. „Jūsų švelnus žodis, — kal
bėjo jis, — vilties ir paguodos žvilgs
nis sergančiam ligoje suteikia stipry
bės. Raudonas kryžius, kurį seselės 
nešioja, yra kančios ir pasiaukojimo

senas pedagogas, visada nuoširdus Ir 
su tikra meilė kūrė šią mokyklą.

Jam talkininkavo kolegos mokyto
jai ir kurių dabar dirba 14. Kūrimo
si darbas sunkus. Patys šluoja patal
pas, jas remontuoja, rūpinasi ir pir
maisiais baldais.

Neabejingi tam darbui tėvai irgi 
prisideda. Po didelių pastangų ir 
kruopštaus mokytojų bei tėvų darbo 
ši Vargo Mokykla išaugo į pavyzdinę 
mokyklą. Joje dabar mes randame 
270 mokinių. Dirba 14 senų, prityru
sių pedagogų. Gi vaikučiai, kiek pa
geltę ir alkani, su didele mokslo mei
le dirba be atvangos. Jiems miela ši 
lietuviška mokykla, nes joje gali jie 
pažinti savo tėvynę, daug ko suži
noti ir apie kitus kraštus. Čia mo
koma ir angliškai, — jaunieji ruošia
mi nežinomai ateičiai. Mokytojo dar
bas nelengvas, tačiau jis čia atėjo su 
meile auklėti savo tautos atžalyną ir 
dėl to šiandien mokytojas nesivaiko 
kelių gramų margarino ar stovykli
nių patogumų.

Iš šios mokyklos kasmet išeina 
pusšimtis su viršum „vyresniųjų“1 tę
sti mokslo gimnazijos suole. GI į 
tuščiąsias vietas atskuba naujieji. Jie 
laiko neleidžia veltui, nes nežinia, ką 
duos rytojus. Pabuvoję valandėlę su 
pradžiamoksliais, akimirkai užklys- 
kimę J

Gimnaziją.
— Kokios palaimintos gimnazijos 

dienos! — ne retas iš mūsų pagal
vos, prisiminęs šį vardą. Tačiau tai 
gražiųjų laikų prisiminimas, gi čia 
tremtis, ir pati gimnazija atrodo kiek 
kitaip. Tik ką Išsiskirsčiusių pradžios 
mokyklos mokinių, vietas skubiai 
užma gimnazistai. Si patalpa nė mi
nutės nebūna laisva. Tai kareivinių 
kambariai. Jie dabar jau panašūs į 
klases. Tačiau 1945 metais liepos 20

simbolis Jūšų ligoninė — Jūsų šven
tykla. Darbas sunkus, bet kilnus.“

Apylinkės pirmininkas p. A. Da
gilis priminė naujai išleistoms sese
rims, kad jos neužmirštų savo tėvy
nės: „Ateis laikas, kai lietuviai Ti
sais keliais grįš į savo brangią tėvynę, 
o Jūs, sesės, būsite tada dar labiau 
reikalingos.“

Naujoji sesuo p. Gleveckaltė visų 
naujųjų seserų vardu padėkojo už 
suteiktą joms mokslą, už sukrautą 
joms kraitį — kapitalą.

Po pareikštų nuoširdžių minčių, 
oficialus diplomų įteikimas buvo 
baigtas Lietuvos Himnu.

Vėliau seselės savo mokytojams Ir 
globėjams buvo paruošusios kuklią, 
bet jaukią vakarienę.

Ta proga reikia pasidžiaugti, kad 
Diilingeno stovyklos gydytojai ėmėsi 
tokio svarbaus darbo ir po metų su
silaukė gražių rezultatų. Tai darbas, 
kuris plačiosios visuomenės nebūna 
pastebėtas ir įvertintas, bet kiekvie
nas susirgęs supranta sesers reikšmę. 
Jos atsilankymas palatoje, jos šyp
sena ir švelnus paguodos žodis — 
daugiau reiškia, negu medžiaginė 
vertybė, (am) 

dieną čia atrodė kitaip. Tą dieną 
vis dėl to ir apgriautuose kamba
riuose buvo pradėtas darbas. Pir
masis gimnazijos direktorius Švoba, 
padedamas mokytojų ir mokinių tė
vų, nugali pirmuosius sunkumus. Iš
valomos patalpos, surandama keletas 
suolų, gi dauguma mokinių pradžioje 
sėdi ant amerikinių benzino bakų. 
Tačiau anais metais darbo nuotaika 
buvo gera. Tik viena buvo aišku — 
mokyti ir mokytis!

Vėliau gimnazijai vadovauti ima 
Povilas Maldeikis, kuris ir dabar te
bėra tose pat pareigose. Jo talkinin
kai — 24 seni ir diplomuoti pedago
gai. Todėl ir neveltui gimnazistai 
nusiskundžia, kad gerokai juos, esą, 
paspaudžią ponai mokytojai. Bet taip 
ir turi būti, nes gimnazija atsakinga 
už kiekvieną savo auklėtinį. Šiuo 
metu mes čia randame nuo pirma
klasių iki aštuntokų — 262 mokinius. 
Tai gražus skaičius. Visi mokosi ir 
veltui laiko neleidžia. Iš šios gim
nazijos jau išėjo dvi laidos abiturien
tų, viso 47, ir dar šiais mokslo me
tais ją žada palikti 16. Daug liko 
nepaminėtų vardų ir darbų, kuriuos 
užrašys tik šios Vargo Mokyklos kro
nika. Tačiau visiems švietimo darbi
ninkams šiandien priklauso didelė 
pagarba Ir tėvų dėkingumas už tą 
didįjį darbą, kurį jie iš tikros meilės 
jaunuomonės auklėjimo darbui atlie
ka tyliai ir nepritekliuose gyvendami.

Šia proga tenka paminėti, kad jau 
dvejis metus dirbo ir suaugusiųjų 
gimnaziją, kurią šiais metais baigė 
9 asmens. Mokslo metai baigiami 
kiekvienais metais kovo mėnesį. Va
saros metu turima trumputės atosto
gos.

Mokyklose veikia įvairūs kultūri
niai rateliai, mokomasi amatų Ir kitų 
praktiškų dalykų, kurie bus reika
lingi emigracijos atveju. Taip pat 
mokiniai aktyviai dalyvauja skautų 
ir ateitininkų organizacijose, leidžia 
savo sieninius laikraštėlius ir neat
silieka meninėje veikloje. Dažnai 
mus pradžiugina jų nuotaikingos 
šventės ir gražūs pasirodymai. Jau
natvės kupini moksleiviai, kad ir ne
pavalgę, kartais ir džiovos bacilų pa
kąsti, klasėse ar bėdos klasėje kur 
nors palėpėje entuziastiškai mokosi, 
ruošiasi ateičiai.

Kalbant apie švietimo reikalus, 
paminėtinas ir suaugusiųjų lavini
masis įvairiuose kursuose. Uoliai 
mokomasi anglų kalbos. Be to, čia 
randame muzikos, žemės ūkio, elek
trotechnikų, radijo, siuvimo ir visą 
eilę kitų kursų. Didelė dalis mokosi 
įvairių amatų IRO specialioje amatų 
mokykloje. Taigi šioje stovykloje su 
mokyklomis ir kursais besimokančių 
skaičius 1230 žmonių — daugiau kaip 
vienas trečdalis visų gyventojų.

Baigiant šias kelias pastabas apie 
mūsų Vargo Mokyklą, tenka su dė
kingumu prisiminti šios stovyklos 
dabartinį švietimo vadovą mokytoją 
J. Zillonį kurio rūpesčių dėka mo
kykloms parūpinama daug būtiniau
sių reikmenų ir šiaip uoliai rūpinasi 
švietimo reikalais. Nemažesnės pa
garbos vertas ir švietimo skyriaus 
kruopštusis reikalų vedėjas A. Ry- 
liškis, kuris atlieka visą administra
cinį darbą ir dargi daug gelbsti įvai
rių vadovėlių parūpinimu.

FREIBURGAS. — Žiemos seme
stro baigimo proga š. m. sausio 31 d. 
Waldsee salėje (vyko iškilmingas vi
suotinas liet, studentų susirinkimas. 
Atstovybės pirm. Vyt. Janavičius pla
čiai apibūdino jos veiklą, ypač pažy
mėdamas vis sunkėjančią stud, ma
terialinę būklę. Įnešus prie prezidiu
mo stalo tautinę vėliavą, iškilmingai

Stovime trečiųjų mokslo metų 
baigimo išvakarėse. Per tą laiką 
daug kas pasikeitė. Benzino bakus 
klasėse pakeitė suolai. Sienos atre
montuotos, stalai naujai (gyti. Vie
toje vestų užrašų, mokomasi jau iš 
vadovėlių. Nebetenka skųstis pieš
tukų ar rašalo stoka, kaip tai buvo 
pirmaisiais metais. Šiandien turima 
minimumas to, kas reikalinga mo
kyklai.

Ryt po ryt gal muš likimas pa
barstys po platų pasaulį. Iširs ir mū
sų taip kruopščiai sukurti mokslo 
židiniai. Tačiau atliktas darbas yra 
didelis ir našus.

Atvykę J šį žymų senąjį Žemai
tijos miestą, garsų savo vienuolynais 
ir Liurdu, mes pirmiausia aplankė
me muziejų, turinti per 3.000 ekspo
natų ir sumaniai tvarkomą, kad Iš 
jo turimų istorijos šaltinių galėtu
mėm susipažinti su miesto praeitimi. 
O jie štai ką sako: „Kretinga kaip 
tvirtovė buvo žinoma jau 1260 m., 
kada ją po mūšio ant Durbės krantų 
žemaičiai vėl atsiėmė iš Livonijos 
ordino. Praėjus dviem metam, vo
kiečiai vėl pasiruošė naujai kovai 
ir, * vadovaujami Klaipėdos komen
danto, išsiruošė į žygį prieš Kre
tingos tvirtovę. Bet šį kartą jiems 
kelią pastojo žemaičių kunigaikštis 
Trainiotas ir nuožmųjį priešą su
triuškino. Tik 1263 metais vokie
čiams pavyko įsibrauti į Kretingos 
tvirtovę ir ją sudeginti. Praėjus 
maždaug trim šimtmečiams, 1572 m. 
Žemaičių seniūnas Jonas Karolis 
Katkevičius savo dvarą Svisloči pa
keitė į Kretingą, suteikė Magde- 
brugo teises ir su tuo kartu herbą — 
stiprybės ir išdidumo simbolį: sto
vintį liūtą. Kai Katkevičius mirė, 
Kretingą 1621 m. paveldėjo jo duktė 
Ona, o jai ištekėjus už Lietuvos ku
nigaikščio maršalo Stanislavo Sa
piegos, jiems atiteko ir Kretinga. Po 
Sapiegų Kretinga pereina į kuni
gaikščių Masalskių rankas. 1790 m. 
Kretingoje apsigyveno pirmasis žy
das. 1794 m. mirus vyskupui Ma
salskiui, Kretinga atiteko grafui Po- 
tockiui, kuris 1806 m. ją pardavė 
generolui kunigaikščiui Platonui Zu
bovui. Zubovas Kretingą pardavė 
grafui J. Tiškevičiui, o jam mirus, 
1891 m. miestą paveldėjo jo sūnus 
Aleksandras.

Pirmoji katalikų bažnyčia buvo 
statyta 1602 m., kurią 1610—17 m. 
perstatė grafas Jonas Karolis Katke
vičius, o 1619 m. vyskupas Stanis
lovas II Kiška pašventino. Pasku
tinį kartą bažnyčia perstatyta 1899 
m., o 1937 m. išdekoruota.

Kartenos gatvėj esanti evangelikų 
bažnyčia statyta 1831 m. Jai sude
gus, naujai perstatyta 1897 m.“.

Kretingos miestas gražus, švarus, 
daug medžių ir sodų. Vilniaus gatvė, 
nuo bažnyčios Iki dvaro, apsodinta 
liepomis. Tai palikimas Vilniaus 
vyskupo Ig. Jokūbo Masalskio (1778 
m). Gražūs ir grafo Tiškevičiaus 
dvaro rūmai, apsupti didelio sodo ir 
oranžerijų.

Garsus Kretingos Liurdas, pla
čiai žinomas ir Pranciškonų vienuo
lynas, paskendęs medžiuose. Vado
vas vienuolis mums pirmiausia apro- 
do pranciškonų gyvenamojo „pasau
lio“ aplinką. Pavaikščlojame po so
dą, apžiūrime medžių pavėsyje esan
tį tvenkinį, jame nardančias žuvis; 
aplankome Liurdą, aptvertą groto
mis, gražiai sutvarkytą. Už vienuo
lyno pastatų — sienieji ir naujieji 
kapai. Prie senųjų kapų vartų yra 
žymiojo botaniko T. Apibrozijaus 
Pabrėžos O.F.M. kapas, kurį žmonės 
dėl jo buvusio šventumo gausiai lan
ko. Dėl Pabrėžos pranciškonai rengė 
beatifikacijai bylą. Naujosiose ka
pinėse yra žymiojo misionieriaus T. 
Jeronimo Pečkaičio O.F.M. kapas.

Lankome vienuolyną. Čia yra 
didelė biblioteka, gausi įvairia lite
ratūra ir rankraščiais. Modernūs 
gimnazijos ir šv. Antano Kolegijos 
rūmai.

Užsukame į šv. Antano namelį 
(modernūs rūmai), kur gyvena ..ame
rikonai“ — tai senelių prieglauda. 
Čia yra erdvi kino salė, spaustuvė, 
pranciškonų spaudos leidinių admi
nistracija, koplytėlė (dail. Mackevi
čiaus gražiai išdekoruota).

Aplankėme Kretingos bažnyčią. 
Apžiūrime ir vargonus, apie kuriuos, 
anot vadovo, žemaičiai turi mėgiamą 
posakį: „Garsūs, kaip Kretingos var
gonai.“ Čia yra ir garsusis stebu
klingas šv. Antano Paduviečio pa
veikslas, turįs daug apžadų. Ir kai 
kretingiškiai švenčia šv. Antano at
laidus, prie šio paveikslo pasimelsti 
ir padaryti apžadų suvažiuoja žmo
nės ne tik iš Žemaitijos, bet ir 1S 
tolimiasuių Lietuvos pakra’č'u.

Iš Kretingos gamtos įžymybių 
verta aplankyti Akmenės upę, pasi
grožėti jos krantais.

Vykstant į Palangos pusę, ^netoli 
Kretingos apylinkėj yra daugiau dar 
yra senas lietuvių kapinynas, kurį 
betyrinėdamas ir vykdydamas kasi
nėjimus gen. Nagius rado senienų, 
priklausančių IX—X šimtmečiui. 
Kretingos aplinkėj yra daugiau dar 
neištirtų piliakalnių. -vkp-

Atsiprašome skaitytojus, "kad dėl 
stovyklos perkėlimo bent kiek susi- 
trukdė medžiagos teikimas šiam sky
reliui. Vyt. K. Prutenis 

Studentai pagerbė savo rėmėjus
buvo įteiktas mecenato garbės diplo
mas (be to, jis Atstov. nutarimu iš
rinktas Atstov. Garbės nariu), p. Alt. 
V i 1 i ū n u i, kuris, atjausdamas sun
kią stud, medžiaginę padėtį, gausiai 
remia nepasiturinčius studentus. Be 
to, mecenatais buvo išrinkti ir bus 
vėliau asmeniškai įteikti garbės di
plomai kitiems stud, rėmėjams, ii 
kurių vienas susirinkimo proga pa
aukojo dar 1200 RM. Jų pavardės: 
Vincas Dovydaitis, Stasys 
B a i p š i s, Simanas Kontrimas. 
Buvo perskaitytas įdomus stud. Da
nutės Jasaitytės referatas: „Studen- 
dijos uždaviniai tremtyje“. Prane
šimą iš Augsburgo stud, suvažiavi
mo padarė stud. Ad. Germanavičius. 
Be to, nutarta Schwarzwalde sureng
ti visiems studentams bendrą stovy
klą vasario mėnesį, susitarus su visų 
srovių studentų organizacijomis.

Vėliau susirinkime buvo svarsto
mi einamieji reikalai. Susirinkimas 
buvo gyvas ir įdomus, gaila tik, kad 
daugelis studentų jame neapsilankė.

M. Vaitkus (1)

Žvirblis linksmaplautis
Novelė

I -
Gyvena jis Kaune. Draugai vadina jį Cirikšu; mūsiškai 

tai būtų maždaug Linksmaplautis. Paprastoji jo buveinė —t 
kuri nors pastogė ar inkilas aplink Rotušės Aikštę. Bei jis 
— didelis nenuorama ir mėgsta tolimus skrydžius, net ligi 
Laisvės Alėjos ar dar toliau, o į priešingą pusę — per didelius 
vandenynus, kur vadinas Nemunas ir Neris, arba į aukštus 
kalnus, Linksmakalniu ir Žaliuoju kalnu vadinamus. Žodžiu 
sakant, tai — toli keliavęs ir daug regėjęs žvirblis. O kodėl 
jis vadinas Linksmaplautis?... Kaš žino? Pasekinėkim jo 
žygius ir suslpažinkim su būdu — gal ir kitaip jį pavadinsim.

Šilta, saulėta diena. Mūsiškai tai — pavasaris. Kaip jį 
vadina žvirbliai, ligi šiol taip ir negalėjau dar atskirti pa
kankamai tiksliai (gaila, neturėjau fonografo — būčiau už
sirašęs); bet maždaug išeina mūsiškai kvapiamargis — kad 
viskas žydi ir kvepia. Kelintais tai buvo metais, to žvirbliai 
neskaičiuoja. Mūsiškai — 1940.

Cirikšas šią naktį nakvojo pas vieną iš daugelio savo 
svainių Prezidento sode. Kodėl jis vadinas Prezidentu? Ci
rikšas tai puikiai žino: mat, taip jį vadina tie stambieji ke
turkojai, kur vaikščioja užpakalinėm kojom ir tik išimtinais 
atvejais, ir tai vien vakarais, pavaikščioja, kaip pridera vi
siems doriems gyvuliams, — visoms keturioms, o pasileng
vina neįprastu būdu — pro nasrus. Sako — girti.

Vadinas, nakvojo Prezidento sode. Ir ne atsitiktinai tai 
nakčiai pasirinko Linksmaplautis, būtent, tą nakvynę: iš savo 
patyrimo jis žino, kad lygiais tarpais šiokią dieną tuose rū
muose vyksta didelis skerdimas, pjaustymas, trupinimas, bar
stymas ir mėtymas: tad tie žvirbliai, kur ne žiopliai, susirenka 
anapus rūmų ir vaišinas karališkai. Kas tai per proga? Gy
vuliai, kur patys žmonėmis vadinas (o žvirbliai juos vadina 
stačiaeiviais), aiškina, kad tą dieną esančios to ten Prezidento 
kažin kokios vardinės. O kas gi iš tikrųjų tasai Prezi
dentas? Cirikšui nėra tekę girdėti nei iš stačiaeivių, nei iš 
saviškių. Pats jis mėklinąs, kad tai bus tas stačiaeivis, kur 
paprastai mūvi ant galvos tokiu aukštu juodu kibiriuku, be
veik nevaikščioja pėsčiai ir vis lydimas keleto panašių juodų 
gyvulių (matyti, nepatikimas ar pavojingas). Ir pas jį čion 
dažnai atvyksta tokie juodi su baltais gurkliais stačiaeiviai, 
irgi vis važiuoti tais greitaisiais vežimais, kur nebilda, kelia 
daug dulkių, gražiai blizga, leidžia iš užpakalio neskanius 
dūmus ir klykauja nė į ką nepanašiai, nebet į karves ir 
kiaules.

Tad šiandien turį būti Prezidento vardinės. Bet keista: 
anapus rūmų nieko žvirbliams neišmetama, ir jokio triūso 
ten nepastebėsi. Tiesa, puošnūs važiuoti svečiai šaudo šen 
ir ten per kiaurą dieną, bet tokie neramūs, lyg ne svečiuotis 
važiuodami, tik baimės gainiojami.

Išlaukė Linksmaplautis ligi vėlo vakaro, kada jau būtų 
turėjęs miegoti, nes jau tiršta prietema buvo, ir nesusilaukė 
vaišių. Tad piktas atsitūpė ant gulto šakelės ir užmigo. 
Sapne kankino jį visokie skanskoniaį kuriuos jam kažkas 
mėto, o jis niekąip negali jų sučiupti.

Antrą rytą, vos tik aušra šyptelėjo, Cirikšas ištraukė 

galvą iš po sparniuko, susipurtė ir pažadino svainį: čirik- 
čirik. Šviesu, gaivu, lengva. Tik lesti noris. Kaip ten su 
puota? Gal šiandien dar bus? Tie greitieji vežimai, kaip 
blizgą vabalai, tolydžio šmižinėja, ir stačiaeiviai gyvuliai, to
kie neramūs, vis iš jų lipa, eina į rūmus, atgal iš rūmų ir 
vėl lenda į savo vabalus. Kad bus puota, tai bus!

Cirikšas su svainiu ir seserim linksmai nuskrido už rū
mų, kur virtuvė. Bet keista: šiand'en ten dar mažiau judė
jimo, negu netgi paprasčiausiu laiku. O jau kokių lesamų 
daiktelių nė su žiburiu nerastum. . .-itMaiiO -o.-iuj,.?

Na, menka bėda: kvapiamargyje žvirblis, ypač toks mi
trus, kaip Cirikšas, alkanas neliks: čia pat sodely tiek vabz
džių bei kirminėlių — tik nepatingėk pasimedžioti; na, o jeigu 
mėsa įkyrėjo, tai skrisk į vieną kurią rinką, ypač tolkučkę, 
arba, žvirbliškai, kamšatinę — ir rasi, ko tik širdis gali 
trokšti.

Tad pasakė svainiui: lik sveikas — ir, kaip papuręs ka
muoliukas, nuskrido kamšatynės linkui.

Čia dar apytuščla, nes anksti: mat, tie stačiaeiviai labai 
tingūs, vėlai kelia. Na, bet dar suvažiuos. O kol kas — čia 
keliose vietose kyla į tyrą aukštį stulpai dulkių — tai tokie 
keisti stačiaeiviai, pasiėmę ilgus beržų šakų ryšulius, grando 
jais grindinį. Linksmaplautis ilgai yra galvojo, kam jie taip 
triūsia. Gal žaidžia? Bet kad taip piktai žiūri... O ir kiti 
į juos panašūs gyvuliai, eidami pro šalį ne linksmesni: arba 
stengias iš tolo juos aplenkti, arba nepatenkintai nusisuka į 
šalį, arba užsiima šnerves. Ko jie taip nemėgsta tų keistuolių? 
„Mums, žvirbliams, jie, priešingai, malonūs: jie mums iš že
mės iškrapšto visokių skanių liekanėlių“. Linksmaplautis 
šimtus kartų yra tai patikrinęs; tad jam visai aišku, kad tie 
šlavėjai tam ir gyvena, kad žvirbliams tarnautų.

Tuo tarpu saulutė aukštokai pakilo. Iš už Neries kusi
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Valiutinės aktualijos Vakaruose
Rašo Dr. S. Tomas

Jau nuo seniau Vakarų Europos 
kraštuose tenka girdėti pareiškimų, 
kad to ar ano krašto valiuta netvar
koje, kad ji bus nuvertinta. Bet 
staigmenų niekas nelaukė,' ypač kad 
dauguma Vakarų Europos valstybių 
yra Tarptautinio valiutų fondo na
riai. Mat, be to Fondo žinios ir pri
tarimo joks jo narys negali laisvai 
pagal norą savo valiutą kaitalioti, 
išskiiiant nežymius svyravimus, ne- 
prašckančius 10% piniginio vieneto 
vertės. Įvairios valiutų varžymo 

, priemonės yra leidžiamos. Bet tai 
jau formalinė pusė..

If štai staiga dabartinė Prancūzi
jos vyriausybė ėmėsi pertvarkyti sa
vo krašto valiutą. Rodos, tai būtų 
pačių prancūzų reikalas. Bet toji 
prancūzų iniciatyva silkelė nemaža 
triukšmo ir nepasitenkinimo kituose 
kraštuose. Ypatingai karštai protesta
vo anglai ir bandė i savo pusę pa- 

- traukti J.A.Valstybes ir Tarptautinį 
valiutų fondą. Tačiau netrukus JAV 
Užsienių reikalų sekretorius pareiškė 
sveikinąs prancūzų pastangas, o va
liutų fondas pasiryžo bendradarbiau
ti su Prancūzijos vyriausybe, kol 
nuomonių skirtumai bus išlyginti. 
Tokių faktų akivaizdoje, turint gal
voje ateities perspektyvas, susipažin 
kime nuodugniau su valiutinėmis ak
tualijomis Vakaruose.

Yra tikri faktai, kad po pastarojo 
karo beveik visų Europos kraštų va
liutos nėra stabilizuotos: vienų dau
giau, kitų mažiau nukritusios. Tai 
nėra atsitiktinai reiškiniai, bet nor
malūs buvusio sunkaus karo pada
riniai, kurie po atitinkamų pastangų 
per ilgesnį laiką susitvarkys. Tik 
JAV tebėra tvirtos ir pakankamai 
pajėgios kovoti su ūkinėmis negero
vėmis. Dolerio valiuta irgi iki šiol 
tebėra-^pastoviausia, nors yra žymūs 
infliacijos reiškiniai pačiose J.A. 
Valstybėse, ir dolerio perkamoji ga
lia vidaus rinkoje vis mažėja, o kai
nos turi tendenciją vis kilti. Euro
poje dominuojančios valiutos buvo 
anglų svaras ir prancūzų frankas, 
bet tik reikšmės atžvilgiu. Nekariavę 
kraštai, kaip Šveicarija ir Portugali
ja, o taip pat Švedija, turi geras ir 
tvirtas valiutas. Aplamai, ir kiti ma
žesni kraštai valiutų srityje geriau 
tvarkosi, negu nusilpę didieji kraš
tai. Aiškumo dėlei mes toliau ope
ruosime tik JAV dolerio, anglų svaro 
Ir prancūzų franko valiutomis. Pa
grindu imsime dolerį.

Oficialus anglų svaro ir dole- 
r i o santykis yra 4,03 d'olerio už sva
rą. Prekybiniuose ir visuose kituose 
atsiskaitymuose toks santykis ir tai
komas. Dolerio oficiali vertė pran
cūzų frankais buvo 119 frs už doleri. 
Tačiau žinoma, kad Paryžiaus juo
doje rinkoje vienas doleris kainavo 
250—300 frs, vadinasi, frankas verti
namas mažiau negu 50% jo nomi
nalinės vertės. Anglų svaras, vietoje 
4,03 dolerių, juodoje rinkoje Pary
žiuje kainuoja tik 2,40 dolerio, Švei
carijoje 2 50, Romoje 2.80. Tuo būdu 
anglų svaras yra kritęs vidutiniškai 
40 % ir faktiška jo vertė yra 60 % 
nominalinės vertės. Svaro ir franko 
vertė juodoje rinkoje buvo kritusi 
maždaug vienodai, ir abu šie kraštai 

tiek oficialiai, tiek juodojoj sepeku- 
liacijoje stovėjo maždaug tokioje pat 
padėtyje. Dabar prancūzai sumanė 
savo franką nuvertinti, jo kursą nu
statė 214,392 frs už dolerį ir 864 frs 
už svarą. Išeitų, kad dabar franko 
santykis su doleriu bei svaru tiek 
oficialiai, tiek laisvoje rinkoje maž
daug tas pats. Be to, prancūzai dar 
panorėjo įvesti laisvą aukso prekybą 
ir laisvą devizų kotiravimą bei užsie
nių notų laisvą prekybą". Ekonomisto 
akimi žiūrint, prancūzai užsimojo ga
lutinai sutvarkyti savo franką ir grą
žinti laisvę valiutos prekybai. Atro
do, kad taip tvarkomas reikalas turė
tų būti sveikinamas. Bet anglai pro
testuoja. JAV nemato čia jokių ne
gerovių. Pažiūrėkime, kokie argu
mentai vienų ir kokie sumetimai kitų.

Prancūzijos ministeris pirminin
kas, kalbėdamas sausio 26 d. parla
mente, pareiškė, kad vyriausybė nau
jomis priemonėmis siekia stabilizuoti 
Prancūzijos ūkį, būtent: a) pašalinti 
infliaciją, nes frankas *huvertinamas 
tiek, kad jo naujoji vertė prilygsta 
laisvosios rinkos sąlygoms; b) išsprę
sti algų ir kainų problemą, nusista-

Keturių Skandinavijos valstybių 
ministerių pirmininkų konferencija 
(supančiotos Suomijos atstovo vietą 
užėmus Islandijos ministeriui pir
mininkui) praėjo ne eilinėje kaimy
ninių ir giminingų valstybių dvasio
je. Susilaikymas nuo paskelbimo 
bendro komunikato taip pat šį tą pa
sako ... Gyvenamas momentas dar 
leidžia jiems kalbėti (išskyrus Suo
miją) neutralumo politikos sąvoko
mis, bet iš viso ko jau matosi, kad 
lošiama tik laiku. Kiekvienas 
skandinavas jau žino, kad ne už kal
nų tas laikas, kai reikės aiškiai 
pasisakyti.

Iki šiol, neatsižvelgiant tų valsty
bių ūkinės struktūros polinkių į Va
karus, tuoj po karo buvo nevengiama 
megzti tamprius ūkinius saitus ir su 
Rytų valstybėmis. Švedų stambūs 
kreditai Sov. Sąjungai, prekybinės 
sutartys kitų Skandinavijos kraštų su 
sovietais, o taip pat Lenkijos pirmie
ji pokario prekybiniai ryšiai su Skan
dinavijos kraštais rodo, kad Rytų ir 
Vakarų „tilto“ vaidmuo stengtasi iš
laikyti grynai ūkiniame sektoriuje, 
vengiant bent kokių užsiangažavimų 
politinėje plotmėje. „Ūkinis bendra
darbiavimas“ virto pagrindiniu Skan
dinavų terminu, stengiantis juo nu
sakyti savo poziciją pokario politikos 
konsteliacijoje.

Bet gi ypatingai Švedija negali 
likti užmerktomis akimis prieš fak
tą, kad ’^Baltijos jūra virto „rusų- 
lenkų jūra“, kad be Talino, Rygos, 
Liepojaus ir Klaipėdos, dar ir Pila- 
vos ir Karaliaučiaus uostai virto ru
sų uostais, išvedę Leningradą iš ank
styvesnės. izoliacijos, gi lenkai valdo 
Baltijos pakrantes nuo Elbingo, Dan
cigo iki Stettino... Ne be to, kad 
susirūpinimo nekeltų faktas, jog ne 
visi tie svarūs prekybiniai vartai tam 
tikslui ir auklėjami. Dalis jų skirta 
grynai karinėms bazėms ... 

tant tvirtoms kainoms, nes esant tvir
tai vajjutai nebus pagrindo kilti kai
noms nedirbantiesiems reikalauti pa
didinti atlyginimus; c) didinti gamy
bą, nes valiutos sutvirtinimas visada 
teigiamai veikia privatinį ūkį, sutei
kiant jam pasitikėjimo ir stabilumo 
ir pagaliau d) skatinti eksportą, nes 
valiutos nuvertinimas krašto ekspor
tą palengvina ta prasme, kad gamy
bos sąlygos bent laikinai yra palan
kesnės už tų kraštų sąlygas, kuriuose 
valiuta lieka pastovi, ypač kai kai
nos aplamai turi tendenciją kristi. 
Valiutos nuvertinimas ūkiškai tada 
pateisinamas, kai atlyginimai ir kai
nos nepakyla. Bet tat gali būti tik 
tada, kai nėra Infliacijos reiškinių. 
Tuo tarpu Prancūzijoje infliacija 
gana žymi ir algų bei kainų kilimas 
galimas. Taigi, čia glūdi naujų so
cialinių neramumų šaknys. Tą pa
tvirtina ir komunistų' priešinimasis 
reformoms, kad vėliau galėtų kelti 
naujus reikalavimus. Linkėtina, kad 
vyriausybės nuomonė, jog atlygini
mai ir kainos nekils, turėtų pilną 
pasisekimą.

Anglai pasisakė, kad jie prieš pa

Skandinavų galvosūkiai
Tat kokiomis perspektyvomis gali 

šaknytis Stockholmo tausojama neu
tralumo politika, jei pasaulio įvykių 
raida eis ir toliau dviejų pasaulių 
skilimo kryptimi? Kad tai sunkus 
uždavinys ir ne visur vienodai pa
lankiai įvertinamas, rodo gausūs pa
sisakymai, iš vienos pusės besisten- 
gią nuneigti to skandinaviškojo neu
tralumo nuoširdumą, iš kitos pusės, 
konstantuojant faktus, rodąnčius, jog 
ir skandinavai skaitosi su visais 
eventualumais.

Tas nepasitikėjimas skandinaviš
kuoju „tiltu“ ryškiausiai pasireiškia 
Kremliaus sferose. Nekalbant jau 
apie grynai politinius motyvus, skan
dinavų į visas pasaulio puses sklai
domieji prekybiniai siūlai ir tie ne
patenkina sovietinių apetitų. Mat, 
anot „Pravdos“, Skandinavijos kraš
tų eksportas vis dar einąs į tuos pa
čius kraštus, kaip prieš karą, būtent, 
į Vak. Europą, kai tuo tarpu impor
tas didžiąja dalimi plaukiąs iš JAV. 
„Tuo būdu“, sako „Pravdos" išpaži
nėjai, „skandinaviškieji kraštai pa
tenka kaskart labiau JAV ūkinėn 
priklausomybėn"... Nutylėdami apie 
tai, kaip vyksta Sov. Sąjungos iš
spausto milijardinio kredito realiza
vimas, sovietai tiksliai apskaičiuoja, 
jog JAV Importas į Švediją nuo karo 
pabaigos iki dabar patrigubėjęs (iš 
104,8 mil. dolerių pašoko iki 303,2 
mil. dol.). Tas staigus JAV eksporto 
į Skandinavijos kraštus augimas be
sireiškiąs ne vien Švedijoje, bet ir 
Norvegijoje su Danija. Visa tai rodą, 
kad JAV stengiasi tuose kraštuose 
užimti pirmaujančias ūkines pozici
jas, nustumiant į šalį ir D. Britaniją. 
Sovietai randa tuose kraštuose kal
bančių, jog tokie prekybiniai santy
kiai esą nesuderinami su tų šalių 
prestižu ir... suverenumu, bet gi, 
anot „Pravdos“, — nesą ir paslap
tim, kad ten „viešoji nuomonė ne vi

čią reformą iš esmės nieko neturi, 
bet esą negeri reformos metodai ir 
netinkamas laikas. Pradėsime nuo 
pastarojo. Netinkamą laiką galima 
suprasti nesiderinimą su kitais Eurd- 
pos politinės veiklos įvykiais arba 
sąmoningą siekimą pasinaudoti 
kaimyno silpnumu, kai jo valiuta 
kritusi ir kai jis negali jos formaliai 
nuvertinti. Gandai buvo visai pagrį
sti, kai nuvertinus franką pasigirdo, 
kad anglai savo svarą taip pat nu
vertins 40%. Kol kas jie to nenori 
daryti, nes jų garbė ir įvairūs ster
lingo bloko interesai to neleidžia. 
Metodų netinkamumas — laisva auk
so ir svetimų valiutų prekyba. Pran
cūzų vyriausybė tikisi, kad stabiliza
vus valiutą, auksas plauks į kraštą 
ir atpigs. Taip anglai bijo, kad iš jų 
auksas bėgs ir brangs, brangs ir todėl, 
kad žmonės bėgs iš svaro, laukdami 
jo nuvertinimo. Bet pavojingiausia 
anglams — laisva užsienio valiutų 
prekyba Prancūzijoje. Čia tas pats, 
kas būtų, jei amerikiečiai pasakytų 
vokiečiams, jog ateityje jie Vokieti
jai už prekes mokės laisvoje rinkoje

sad randa atgarsio valdžios sluogs- 
niuose“... Atseit, su Skandinavų de
mokratijomis ne viskas tvarkoje!... 
Ar gi veltui būtų savo laiku Moloto
vas pareiškęs vokiečių ambasadoriui 
von Schulenbųrgui Sov. Sąjungos 
vyriausybės pasitenkinimą dėl vokie
čių Invazijos Danijon ir Norvegi- 
jon?... 

• • •
Šalia visli ūkinių ir politinių pro

blemų, kas kart labiau ryškėja ir 
Skandinavijos pusiasalio strateginių 
pozicijų problema. Ten iš netolimos 
praeities patyrimų labai gerai suvo
kiama, jog to pusiasalio gynyba nėra 
taip parastas reikalas, turint galvoje 
bendrą geografinę situaciją. Iš bet 
kurios pusės lengvai Įmanomas smū
gis gali sukrėsti ne tik uoliai saugo
mą neutralumą, bet ir visas pastan
gas išlaikyti to neutralumo rėmuose 
ugdytą gerbūvį ir nepriklausomybę. 
Norvegiją okupavus, prisimename, 
kaip sunku buvo švedams atsispirti 
vokiečių reikalavimams, pvz., pra
leisti tranzitu jų „atostoginlnkus“, 
arba suteikti kitų, su neutralumu 
sunkiai suderinamų koncesijų, kurių 
norvegai dar ir šiandien negali šve
dams užmiršti. Laimei, tie pavojai 
abiejų kraštų generalinių štabų tin
kamai įvertinami. Norvegijos šio ka
ro patyrimai verčia primerkti pavydo 
akis, žvelgiančias į karo nepaliestą 
kaimyną, pirmon eilėn statant tikres
nio savisaugos organizavimo reikalą. 
Tat ne veltui ir kalbama apie įkūri
mą bendro abiejų kraštų gynybos or
gano. Švedijai įstojus į JTO, nebėra 
kliūčių tos organizacijos rėmuose su
daryti regionalinę šiaurės kraštų jun
ginį. Bet ir tai tik iš formalios pu
sės...

Mat, kokie paktai bebūtų sudari
nėjami Rytų bloko valstybių tarpe, 
švedų generalino štabo viršininko ge-

(Nukelta į 7 pusi.) 

už dolerius įsigytomis vokiečių mar
kėmis, o savas prekes parduos ui 
dolerius, kurių vokiečiai taip pat gali 
įsigyti laisvoje rinkoje. Žinoma, pa
lyginimas perdaug ryškus, nes britų 
valiuta kritusi $0 %, kai vokiečių 
markė kritusi 99 %. Esant tokiai pa
dėčiai tegalima toleruoti suvaržytus 
bankinius ats.' baltymus, pagal šaltai 
apskaičiuotus kursus, nieko bendro 
neturinčius su laisvąja rinka. Pran
cūzai tą supranta ir sutinka neleisti 
laisvos anglų svaro prekybos, tuo 
tarpu laisvai prekiaujant auksu, USA 
doleriais ir’portugalų escudais. Ta-, 
čiau kai dolerio ir svaro santykis 
nėra geras, yra galima netiesioginė 
spekuliacija britų nenaudai. Todėl 
anglai iš viso priešinasi laisvai bet 
kurios valiutos prekybai. Tarptauti
nis valiutų fondas yra panašios nuo
monės. Šiuo metu jis siunčia į Pran
cūziją savo specialų pasiuntinį, kuris 
turės stebėti tolimesnę franko nu
vertinimo evoliuciją ir veikimą į ki- 
1ų kraštų valiutas.

Paskleista nuomonė, kad franko 
nuvertinimu prancūzai siekia palan
kiausios padėties Marshallio planą 
vykdant, nėra tikra. Tą patvirtino 
ir Europos vadovybė Marshallio pla
no reikalams. Normalinėmis sąlygo
mis pasireiškia atvirkščiai — pinigo 
nuvertinimas palengvina eksportą ir 
pabrangina užsienines prekes. Žino
ma. kai valiuta kritusi, atsiskaitymai 
užsienio prekyboje nuvaržyti, yra 
reikalinga prekių kainų kontrolė. 
Dabar Prancūzijoje tokia kontrolė 
nebeturėtų pagrindo.

Nustačius dolerio ir franko san
tykį palankiau, negu Jis buvo juodoje 
rinkoje ir žadant nepabranginti pra
gyvenimo, spekuliantai ir piniguočiai 
ėmė grobstyti frankų notas, ypač 
stambiąsias. Todėl vyriausybė su
manė šį reiškinį pašalinti, išimant iš 
apyvartos 5.000 frs banknotus. Tas 
išėmimas vykdomas tiek negarbingai, 
kad tų notų savininkai, pristatydami 
bankams notas, turės pateikti asmens 
dokumentus ir nurodyti, kokiu būdu 
tas notas įgijo.

Matome, kad prąhcūzų priemonėc 
monetarinėje srityje sukėlė Vaka
ruose ištisą ūkinių problemų kom
pleksą. Kadangi tos priemonės nori
ma staiga ir radikaliai įgyvendinti, 
tai jų galimos pasėkos šiuo metu ta
po tikra didelio masto mįslė ūkinėje 
srityje. Centre stovi D. Britanija. 
Artimiausia ateitis parodys, ar ji 
sėkmingai 'atlaikys šiuos sukrėtimus 
ir Vakarai vėl įeis į normalų ūkinį 
gyvenimą, ar Ji taip pat nuvertins 
savo svarą, sukeldama dar didesnę 
padarinių bangą Europoje ir visoje 
savo sterlingo bloko imperijoje. ■

Kad valiutinių problemų sprendi
mas yra paini problema, rodo faktas, 
kad tais klausimais valstybės ūkinės 
institucijos Ir net pačios Prancūzijos 
politinės partijos nėra vienodos nuo
monės. Kai prancūzų komunistai 
toms reformoms priešinosi, sociali
stai svyravo ir žiūrėjo į jas skeptiškai. 
Jie ypač iškelia Prancūzijos garbės 
ir įsipareigojimų užsieniams nepažei- 
dimo reikalą. Dešinieji užsispyrę 
stengiasi vykdyti šias reformas, tikė
dami reformos tikrumu ir pastovu-

I mu ateityje. ,

blizga kaip dailintas sidabras, vis daugiau ir daugiau vežimų 
slenka per tiltą, kur nuo tos naštos sunkiai timpsi; velka juos 
daugiausia rudi stambūs keturkojai su juodomis gausiaplau- 
kėmis uodegomis, — keturkojai kniupsčiaeiviai; o vežimuose 
sėdi pasipūtę keturkojai stačiaeivial. Nudstabu, kad anie 
kniupsčiaeiviai niekuomet nepamėginę užsikinkyti stačiaei- 
vius, o patys pasipuikuoti, susėdę į vežimus. Juk jie daug 
Stipresni. Linksmaplautis būtinai taip padarytų. Tai būtų 
Juoko! Cirikš-čirikš! z

Iš šalutinių gatvelių suplaukė daug kitų stačiaelvių su 
krepšiukais ir maišiukais; kai kurie atidarė tokius mažučius 
namukus, kur ant stalo prikrauta daug reikalingų ir nerei
kalingų daiktų. Iš už vandenyno atvykusieji atsivežė irgi 
daug neblogų daiktų — ir prasidėjo toks klegesys, jog ir 
žvirbliai vos begali su kits kitu susikalbėti, nors jų čia susi
lėkė davynios galybės, ir jau ko-ko, o gerklės tai jie nesi-, 
gaili. Ir kur čia gailėsies, kad čia taip gera ir linksma! Tiek 
čia lesamų daiktų! tik nežiopsok. Ir niekas tavęs netrukdo: 
tie keturkojai čia nė dėmesio į mus nekreipia; o mažieji ke- 
turkojukai (gal jų vaikai?) čia irgi kitkuo susidomėję: tai 
griaužia tokius valgomus daiktus, kur apvalūs, o viduryj 
skylė; tai pučia pro galą ar pro šoną į įvairias lazdeles, 
paukštelius, žvėrelius, o šitie jlenA visokiais balsais dainuoja.

Taip ir praėjo diena, belesant iki soties, smalsiai besi
žvalgant, bešokinėjant tarp tų daugio milžiniškų kojų ir be- 
•ikvatojant iš visų tų kerėplų.

Saulei besileidžiant, panūdo grįžt pas sveinį sužinot, kas 
ten begirdėti.

O ten, apsukui tuos Prezidento rūmus, visą dieną buvę 
neramu: taip ir siuvinėję, taip ir šmižinėję tie nenuoramos, 
vadinamieji žmonės. Vakarop dar blogiau. Ne, matyt, ne 
prieš gerą, sako Linksmaplaučio sesikė; svainis jai pritaria.

Sugulė. O rūmai langais švyti; o greitieji vežimai tik 
dūzgia — byzgia, tik bliauna visais žvėrių balsais. Pasiuto 
ar ką? Padoriems padarams neduoda nė užmigti.

Pagaliau šiaip-be-taip praėjo ta nelemtoji naktis.
Cirikšas nesiskubina grįžt į savo buveinę — nori savo 

akutėmis išvysti, kas čia bus. O kad bus kažkas nepaprasta, 
tai jaučia jo žvirblio širdis.

Ligi vidudįenio tas pats neramus vaizdas. Žmonės čia 
mėtosi, kaip drignių apsiėdę. Tik saulė žiūri kaip paprastai 
motiniškai, ir gamta gėris po Jos žvilgsniu, kaip kūdikis 
lopšyje.

Po vidudienio .tartum kažkas lūžte palūžo. Iš rūmų po 
kits kito ėmė važiuoti sunkiai prikrauti vežimai. Nauji ne- 
beatvyksta... Pagaliau iššnirpštė puikus vabalas paskutinis. 
Jame sėdėjo Prezidentas, išblyškęs, drebančiom lūpom...

Nuostabiai tylu ir tuščia pasidarė aplink rūmus...
O saulė taip pat skaisčiai šypso, ir visa gamta po Jos 

motinišku žvilgsniu alpesingai gėris...
Medžiuose čiauška žvirbliai. Ir Linksmaplautis. Jie svar

sto, ką regėję.
II.

„Nieko naujo čia nebepamatysiu. Reikia pasižvalgyti po 
miestą“, — tarė savo širdy Cirikšas ir išskrido į Prezidento 
gatvę, iš ten — į Laisvės Alėją.

Skrenda viršum gatvės ir stebis: šmiža daug tų vadina
mųjų žmonių, kaip ir paprastai, tik daugumas visai kitokie, 
negu ligi šiol, tokie nematyti, apšepę, nujfcurę, o linksmi ir 
drąsūs, ir, matyti, kažko nekantriai laukia; o paprastieji žmo
nės, kurie kasdieri vaikščiodavo gatvėmis, kažin kur dingę, 
o ir likusieji tokie neramūs ir nedrąsiai žvalgosi. Ir visa ta 
minia šmižinėja ten ir atgal, tartum visai be tikslo. Ir kalba 

nūnai ne toji kasdieniškoji, kurią Cirikšas dažniausiai girdė
davo gatvėse, o ta gargaliuojančioji, kuri irgi skambėdavo 
mieste, tik ne taip garsiai, ne taip plačiai. O šalia tos šiurkš- 
čiosios kalbos girdėti gana plačiai kažkokia svetima, skambi 
ir minkšta, tik Cirikšui visai nesuprantama. Įsidėjo jisai tik 
kelis žodžius: Otiec Stalin. Idut bolševiki.

Ir štai pavakarėj pasirodė gatvėse keisti padarai: vežimai 
— ne vežimai, matyti, vien iš geležies, be galo sunkūs, su 
daugybe tekinių bei tekinėlių, aplink kuriuos apsivyniojusi 
plati dantyta juosta; ritasi ta pabaisa su neapsakomu tarš
kesiu bei treksmu, net žemė dreba ir dunda. Pro skylę vir
šuj išsikišęs keturkojis stačiaeivis, pasipūtęs styri, išdidžiai 
žvalgos. Ir ritas, ir ritas tos pabaisos, nė galo nematyti — 
užkimšo visas gatves...

Daug ko buvo matęs Linksmaplautis, bet tokių dalykų — 
ne! Tad nutūpė ant aukšto žibinto stulpo, ten kur į Laisvės 

; Alėją įsilieja Prezidento gatvė, ir stebi, ir stebis...
Vietiniai keturkojai, sustoję vidury Alėjos ir šaligat

viuose, lydi akimis tuos geležinius pabaldas; daugelis negan
dingi, bet daugumas, tie, kur taip gargaliuodami kalba, ti« 
džiūgauja, klykauja, veržias prie tų pabaisų, kiša aniems 
keturkojams gėles, mojuoja ore sdVo priešakinėm kojom ir 
šaukia, šaukia- vis taip pat... Cirikšui, visai, nemokančiam 
tos kalbos, įsispaudė atmintyj: Da zdravstvujet Stalini Da 
zdravstvujet Krasnaja armija!

Iki vėlo vakaro dundėjo miestas, judėjo gatvės, klykavo 
gargaliuojančios minios. Saviškiai piliečiai anksti pasislėpė 
savo butuose. Ir Linksmaplautis su jais. Juk jam reikia su 
saule gulti ir kelti. Joks perversmas, joks triukšmas neati
trauks jo nuo tos tvarkos, nors jis laikomas nerimtu, nori 
vadinas Linksmaplautis.
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Jei kas laukė, kad po Lietuvos nepriklausomybės pripaži
nimo iš Vokiečių pusės prasidės L. Tarybai naujos geresnės 
sąlygos tolesniam darbui ir kad santykiai tarp L. Tarybos ir 
okupacinės vyriausybės bei Vokiečių Reicho ims keistis geron 
pusėn, tas turėjo greit jsitikinti, kad tai buvo tuščios svajonės.

Žinoma, L. Tarybos delegacijos grįžtant niekas Vilniuje 
su jokiomis iškilmėmis nelaukė, kaip tvirtino mums reichs
kancleris. Tai buvo tik pretekstas neduoti delegacijai progos 
kalbėtis su reichskancleriu ir skubiai grąžinti ją atgal iš 
Berlyno.

Jei Reicho vyriausybė, aplinkybių verčiama, buvo pri
versta pareikšti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pripa- 
tinlmą, tai daryti kurių nors išvadų iš to savo pripažinimo 
akto ji visai nė nemanė. Priešingai, savo veiksmais ji, mili- 
tarinių veiksnių įtakoje, visa darė duoti mums pajausti, kad 
H su tuo pripažinimo aktu nesiskaito.

Pirmiausia pažymėtina, kaip Vokiečių okupacinės vyriau
sybės buvo traktuojami patys L. Tarybos nariai.

Dar 1917 metais, po L. Tarybos Išrinkimo, man buvo 
suteiktas, kaip L. Tarybos prezidiumo nariui, laisvas susi
siekimas su Berlynu. Po vasario 16 d. deklaracijos pravedimo, 
kurio vienu iš kaltininkų laikė mane okupacinė vyriausybė, 
tašai susisiekimas man buvo toliau griežtai draudžiamas.

Prieš grįžtant iš Berlyno po 1918 m. kovo 23 d. akto 
paskelbimo iškilmių, mudviem su A. Smetona buvo A. Amte 
(Vok. Užs. Reik. Ministerijoje) p. Nadolny pareikšta, kad po 
Velykų L. Tarybos delegacija galėsianti be klūčių atvykti 

-Berlynan, jei turėsianti reikalo. Kai betgi L. Tarybos prezi
diumas ėmė, grįžęs iš Berlyno, pakartotinai daryti žygių 
leisti nuvykti Berlynan, tai L. Tarybos, tai Bažnyčios reikalais 
(vakuojančio Vilniaus vyskupo reikalu), gaudavo arba nei
giamus atsakymus arba buvo maitinamas tolimesnėmis vilti
mis, kurių Išpildymas vis buvo atidėliojamas. Faktinai L. 
Tarybai kelias Berlynan ar pas Nuncijų Bavarijon buvo už
darytas.

Krašte savo ruožtu ėjo toliau tikras Vokiečių siautimas 
ir sauvaliavimas. Pirmiausia, rekvizicijos ėmė darytis vis 
sunkesnės ir griežtesnės. Į žmonių nusiskundimus Vokiečių 
žandarai su pasityčiojimu nurodinėjo, kad tai, girdi, daroma 
esą su L. Tarybos sutikimu. L. Tarybos telkiami raštai ar 
Vokiečių reichskancleriui ar pačiai okupacinei vyriausybei su 
reikalavimais .sunormuoti rekvizicijas ir pašalinti griežtumus 
(prieidavo prie to, kad žmonėms atimdavo paskutines karves) 
nieko negalėjo padėti.

Kai sudaryta prie L. Tarybos Skundų Komisija nurodi
nėdavo okupacinei vyriausybei tiesiai faktus apie neleistinus 
vietos organų pasielgimus su žmonėmis, tai vis dėlto retai 
išeidavo kas.gera iš to, o ne kartą pasiskundusiems tekdavo 
net nukentėti.

Krašte ėjo kaip ėjęs griežtas Lietuvos miškų naikinimas 
ir miško medžiagos gabenimas į Vokietiją.

Susisiekimas krašte buvo visais būdais sunkinamas, gi 
susisiekimas tarp apskričių be leidimo buvo draudžiamas iš 
baudžiamas, tik jis 1918 m. rudenop buvo pagaliau leistas, 
kai ėmė masėmis grįžti pabėgėliai iš Rusijos.

Lietuvos liaudies mokyklos, klek jų buvo leista, buvo Ir 
toliau, net po Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo, vokie
tinamos: Vokiečių kalba brukama J jas kaip privalomoji. Kai 

zLietuvos Tarybos pirmininkas atskiru raštu pasiskundė į tą 
faktą, kaip anomaliją po Lietuvos nepriklausomybės pripaži
nimo, tai jam buvo iš to Vado Stabo atsakyta, kaip ir su 
pasityčiojimu, kad 'tai esą daroma, girdi, pačios Lietuvos 
naudai...

Kai, Rusijai sugriuvus, įvyko ten komunistinis perver
smas ir prasidėjo teroras ir chaotiniai santykiai, ėmė veržtis 
atgal mūsų karo pabėgėliai iš Rusijos. Reikėjo tą grįžimą 
organizuoti. Todėl L. Taryba paskyrė tam atskirą komisiją 
su A, Stulginskiu priešakyje tiems pabėgėliams Ir karo be
laisviams grąžinti. Ji siuntinėjo j tam tikrus pasienio ar 
pafrončio punktus savo įgaliotinius. Ir tas darbas buvo Vo
kiečių organų gana varžomas ir trukdomas. Reikėjo nugalėti 
daug sunkenybių. •

Taip tas darbas, taip kiti L. Taryboje pagyvėję darbai 
(rengimas būsimos administracijos, švietimo Ir kitų krašto 
tvarkymo planų) reikalavo nemaža lėšų. Todėl L. Tarybos 
prezidiumas pakartotinai kreipėsi į okupacinę vyriausybę, rei
kalaudamas paskirti iš krašto pajamų tam tikrų sumų L. Ta
rybos biudžetui sutvarkyti. Pradžiai buvo 1918 m. birželio 
6 d.’ reikalauta numatyti bent vieną milijoną mk., o eina
moms išlaidoms padengti paskirti avanso. I tai ilgai nebuvo 
gauta' jokio atsakymo.

Kartu teko nesantaikos tarp L. Tarybos ir okupacinių 
organų metu pastebėti kai kurių simptomų, kurie vertė mus 
prie dar didesnio budrumo mūsų santykiuose su Vokiečiais, 
kurie ėmė aiškiai kastis prieš visus mūsų ligišlolinlus susi
tarimus ir prieš savo pačių aktą, pripažinusį Lietuvos nepri
klausomybę.

L. Tarybos posėdžiuose 1918 m. balandžio mėnesį buvo 
plačiai aptariamas Vokiečių agento Al. Ertelio, Lietuvos dva
rininko, ir kitų agentų, tarp kito ko ir vieno barono Roppo 
giminaičio, su okupacinės vyriausybės palaiminimu ir pagalba 
plačiai išvystyta agitacija ir propaganda už Lietuvos persona
linę uniją su Prūsais. Lietuvos Tarybos pirmininkas A. Sme
tona į savo atitinkamą raštą tuo klausimu ir reikalavimą 
sustabdyti tą okupacinės vyriausybės remiamą akciją negavo 
iš Vokietijos reichskanclerio jokio atsąkymo.

Tuo pat laiku Vokietijos spaudoje buvo plačiai vedama 
akcija už Lietuvos sujungimą su Saksonija iš vienos ir už 
personalinę uniją su Prūsais iš antros pusės.

Be to, baronas Fr. Roppas, nepatenkintas tos aneksio- 
nlstlnės akcijos menkais vaisiais, užsigeidė imtis praktiškes
nių žygių. Jis pravedęs akciją tarp Lietuvos dvarininkų, su
manė įkurti, nebeatsimenu kuriuo pavadinimu, draugiją, ku-' 
rlos organizacija ir statutas nuostabiu būdu labai buvo pa
našus | Lietuvos Tarybos statutą. Kadangi draugija iš vienų 
Vokiečių Ir Lenkų dvarininkų negalėjo turėti Lietuvoje di
desnės reikšmės, tai sumanymo iniciatorius įsigeidė įtraukti 
jon kai kuriuos L. Tarybos narius. Susirinkiman, kuris turėjo 
vykti Kaune prelato Dambrausko bute, buvo, be dvarininkų 
gr. A. Tiškevičiaus iš Biržų, p. Kuprevičiaus nuo Kėdainių 
ir kunigaikščio Radvilos nuo Taujėnų, pakviesti iš L. Tarybos

Pi A. Smetona, kun. J. Staugaitis ir prelatas Šaulys. Manęs 

nenorėjo kviesti, bet, A. Smetonai nesutikus vykti, jei aš 
nedalyvausiu, buvau pakviestas Ir aš. Pats Fr. Roppas susi
rinkime nedalyvavo. Tarpininkų tarp jo, apsigyvenusio Me
tropolio viešbutyje, Kaune, Ir susirinkimo, jojo įprašytas, 
funkcionavo kun. J. Purickis, atvykęs iš Berlyno (ten kartu 
su prof. A. Voldemaru ir kan. Olšausku buvo jis sudaręs L. 
Tarybos ekspozitūrą ir buvo jungė tarp Lietuvos ir Švei
carijos).

Iš diskusijos, pravestos tame susirinkime, o ypač iš ži
nomo savo fizine jėga, o ne dvasinėmis pajėgomis kun. Rad
vilos Taujėnlškio prasitarimų, padarytų privatiniuose pasi
kalbėjimuose, mums paaiškėjo visai gerai to barono Roppo 
sumanymo tikslai: Roppo įbauginti ir suagituoti dvarininkai, 
bijodami galimos bolševikų invazijos ir žemės reformos, buvo 
bepasiryžtą pasekti Latvių baronus dvarininkus, kurie, paau
koję savo žemių trečdalį Vokiečių kolonizacijai, buvo paprašę 
Reicho kaizerį bei Prūsų karalių prisiimti Kuršo kraštą savo 
protekcijon. Taip buvo ir Lietuvos dvarininkai, Roppo ve,- 
dami, bepasiryžtą padaryti. Kadangi vykdyti tatai L. Tarybos 
vardu buvo neįmanoma, todėl buvo Roppo sugalvota sukurti 
panašią Tarybai draugiją, kuri, susprogdinus kuriuo nors 
pretekstu L. Tarybą, galėtų užimti jos vietą Ir vykdyti Vo
kiečių pageidaujamą Lietuvos kolonizaciją buvusiais Vokie
čių kareiviais, o patį kraštą sujungti personaline unija su 
Prūsais.

Žinoma, prie to gudriai sugalvoto barono Roppo suma
nymo Lietuvos Tarybos nariai negalėjo dėtis.

—-—-no———o-——-unis———*ib 
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Dinamikos!.. Nebūk surūgęs!

I
 Nesnausk! dirbtinuos rūkuos! f

Nejudintas žemes aptraukia žliūgės, Į

Kilni ramybė tik kapuos. s I

Dinamikos!.. Numesk kepurę, T

Alsuok atomine dvasia, 
Uolas daužyk kaip daužo Jūra, 

„ Jėgoj tesudega kančia.

Dinamikos!.. Pirmyn į taktą, 
Kas dirbt ar mirt pareikalaus! 
Nuo požemių turi tu raktą, 1 i

Šviesos galybę — iš dangaus.

Dinamikos!.. Tėvynės labui 
Virš partijų tekils galva! 
Nuversk kiekvieną Juodą stabą, 
Kurį prakeikė Lietuva! ( į

Iš premijuoto eilėr. rinkinio „TOLUMOS" |ill* L
.u <nni Ilfflli- TSQ- I *10

Krašte ir L. Tarybos tarpe darėsi vis labiau prislėgta 
nuotaika. Tuo psichologinės depresijos momentu kilo, Centro 
atstovo Erzbergerio pasiūlymu, sumanymas pašaukti Lietuvos 
sostan kunigaikštį Urachą, kuris Ir buvo 1918 m. liepos 11 d., 
gavus Iš jo raštu sutikimą su L. Tarybos prezidiumo jam 
pastatytomis sąlygomis, L. Tarybos daugumos išrinktas Lie
tuvos karaliaus sostan, kurį jis turėjo užimti Mindaugo II 
vardu.

Tie Uracho rinkimai sukėlė ir užsieniuose ir pačioje Lie
tuvoje daug kalbų. Ir dabar nemaža kas Iš pačių lietuvių 
tarpo daro iš to L. Tarybai priekaištą, kad ji, girdi, tais rin
kimais parodžiusi savo pasidavimą Vokiečių užuomačioms. 
Galima, žinoma, dėl tų rinkimų visaip galvoti ir L. Tarybai 
daug kas dėlei to prikišti, bet tik ne pasidavimą. Tie rinki
mai buvo juk viena priemonių kaip tik kovoje prieš tas 
užuomačias. Ačiū tam tik jie Ir galėjo L. Taryboje gauti 
daugumą balsų.-

Tai yra klausimas, kuris reikėtų atskirai ir plačiau dar 
pagvildenti Ir paaiškintu Čia aš noriu tuo klausimu trumpai 
tik štai ką pasakyti.

Ar daug L. Tarybos tarpe buvo įsitikinusių monarchistų, 
negalėčiau pasakyti. Principinių respublikonų pasirodė bėsą 
3—4: jie užprotestavo prieš Uracho rinkimus iš principinių 
sumetimų ir 3 iš jų pasitraukė dėlei to iš L. Tarybos. Dau
guma, prie 3 susilaikiusių, balsavo už Urachą.

Balsavusiųjų daugumos tarpe, kiek galima buvo spręsti, 
buvo dauguma tokių, kurie nelaikė principo dalyku valdymo 
formos klausimą, o linkę buvo žiūrėti labiau "valdžios režimo 
turinio. Yra juk monarchijų su giliai demokratiniu režimu 
(pvz., D. Britanija su savo dominijomis, Skandinavijos valsty
bės) ir yra respublikų iš formos, kurios betgi toli gražu neati
tinka demokratinio režimo. Pagaliau, šiokia ar tokia valdžios 
forma pareina, ypač besikuriant iš nauja valstybei, daug ir 
nuo to, kuriomis apystovomis tenka tai valstybei pradėti nau
ją savo gyvenimą. Aišku kad Lietuvai, jei ji būtų turėjusi 
atsiremti savo kaimynėmis monarchijomis, būtų buvę pato
giau ir lengviau atsikurti kaip monarchijai. Ir priešingai, 
monarchijoms aplinkui žlugus, nebegalėjo būti kalbos apie 
Lietuvos monarchiją, kas ir pasirodė po to, kaip žlugo Vo
kietijos ir Austrijos monarchijos.

Kad būtų kunigaikštis Urachas turėjęs pas mus ypatingų 
simpatijų, negalima buvo pasakyti. Vienas jo stipriausių atu- 
tų buvo, kad buvo katalikas, kad buvo tartum Lietuvių kil
mės (jo atsiųstoji mums genealogija turėjo, deja, ne vieną 
abejotiną punktą) Ir kad buvo, Erzbergerio tvirtinimu, demo
kratinio nusistatymo, buvo betgi užtat kilęs iš gana pavar
gusios šeimos ir-«u daugybe vaikų, kas būsimam Lietuvos 
biudžetui nelėmė palankių perspektyvų.

Bet tuo momentu ne tai buvo svarbu, lies būsimas Uracho 
karaliavimas, turint omenyje bendra karo eigą, buvo jau 

gana problematinis. Daugumą L. Tarybos narių- r .stūmėjo, 
man rodos, priimti Erzbergerio pasiūlymą paprasti politinės 
taktikos sumetimai: sumaišyti besiriejančių už Lietuvos grobį 
imperialistų kortas, metus jiems naują ir nelauktą Lietuvos 
karaliaus kortą. Kitaip sakant, į visus unijų sumanymus Ir 
bandymus užkarti mums Saksų ar Prūsų monarchus L. Ta
ryba atsakė: mums jūsų unijos ne pakeliui, o jei privalom* 
turėti savo priešakyje monarchą, tai renkamės jį patys it 
tomis sąlygomis, kaip mums atrodo patogiau.

3.
Lietuvos Taryba 1918 m. liepos 11 d., remdamos sava 

nepriklausomybės atstatymo pripažinimo aktu iš Vokiečių pu
sės, nutarė toliau yadintis „Valstybės Taryba“.

Tęsdama savo posėdį toliau, Valstybės Taryba tą pat die
ną padarė daugumos nutarimu dar du sprendimu:

1. Turėdama omenyje esamą Lietuvos padėtį ir politiko* 
konjunktūrą, Valstybės Taryba randa tinkamiausią Lietuvai 
valdžios formą konstitucinę paveldimą monarchiją su kata
liku karalium priešakyje.

2. Valstybės Taryba, siekdama skubaus Valstybės atsta
tymo ir greitesnio Lietuvos vyriausybės sudarymo, renka ku
nigaikštį Vilių iš Uracho, Wuerttembergo grafą, Lietuvos ka
ralium ir kviečia jį greičiau apimti Lietuvos sostą Vilniuje.

Pranešdamas apie tai savo 1918 m. liepos 13 d. raštu 
Vokietijos reichskancleriui, Valstybės Tarybos pirmininką, 
prašė, kad būtų suteikta V. T. delegacijai, susidedančiai II 
V. T. prezidiumo narių, greit galimybė patiekti tuos čia mi
nėtus nutarimus Vokietijos kaizeriui, kaip lygiai kunigaikš
čiui Urachui.

Įvykęs V. Tarybos nutarimas apie karaliaus išrinkimą 
buvo Vokiečiams nelauktas ir nesitikėtas: tai buvo visiem, 
jų planams didelis smūgis, iššaukęs Vokiečių'spaudoje visą 
audrą puolimų prieš V. Tarybą.

T. p. m. liepos 13 d. V. Taryba, pasitraukus iš jos trims 
jos nariams, būtent: S. Kairiui, M. Biržiškai ir S. Narutavi
čiui, nutarė savo sudėtį papildyti, remdamos išrinkusios ją 
Vilniaus konferencijos nuostatais, 6 nariais, būtent: Dr. J. 
Alekna, Dr. E. Draugeliu, M. Yču, Kun. J. Purickiu, St. Ši
lingu ir Prof. A. Voldemaru.

Pirmiausia, reagavo į karaliaus rinkimus Obosto spaudo* ” 
skyrius, pareikalavęs kad Lietuvos Aidas išspausdintų Nord- '• 
deutsche Allg. Zeitung, reichsanclerio organo, tendencingą ii 
iškraipytą pranešimą apie V. Tarybos atliktus karaliaus rin
kimus. Laikraščio redaktoriui A. Smetonai atsisakius dėti 
Tarybos organan tą pranešimą be redakcijos pastabos, ati
taisančios netikrus tvirtinimus, laikraštis buvo sustabdyta* 
Tik po mėnesio buvo leista jam vėl eiti.

Paskui atsiliepė vyriausias rytų fronto karo vadas, pasi
priešinęs, kad V. Taryba vadintųsi nauju savo vardu. Girdi 
tam laikas nėsąs dar atėjęs.

Sekė 1918 m. Liepos 25 d. paties Vokietijos reichskanc
lerio v. Hertling’o atsiliepimas, kuriuo jis atsisakė .imti dė
mesin tiek, pranešimą apie įvykusius karaliaus rinkimus, tiek 
Lietuvos Tarybos vardo pakeitimą Valstybės Taryba. Visam 
tam dar nėsą sąlygų.

Pagaliau, okupacijos vyriausybės šefas pasipriešino ir 
naujų narių kooptavimui į V. Tarybą.

Žodžiu, pasireiškė visiškas santykių subiurimas tarp V. 
Tarybos ir Vokiečių.

Nežiūrint to, V. Taryba, užimta pabėgėlių Ir karo belais
vių grąžinimu, gyventojų skundų tyrimu, kaip lygiai kitai* 
savo vidaus darbais, nenustojo toliau klabinusi, tarytum būtą 
kuo normaliausi santykiai, tiek okupacinę vyriausybę, tiek 
Vokietijos centro vyriausybę įvairiais Lietuvos ateitį liečian
čiais klausimais, kaip antai: Lietuvos sienų klausimu, Lietu
vos atstatymo reikalais, liečiančiais taip santykius su užsie
niais, tiek būdus prieiti prie greitesnio Lietuvos vyriausybė* 
sudarymo. Visi tie raštai atsimušė, suprantama, kaip žirniai 
į sieną.

Tuo tarpu po ilgų klabenimų atsidarė vis dėlto pagaliau 
V. Tarybai galimybė išvykti Berlynan ir Šveicarijon, kur 
buvo rengiama konferencija su Šveicarijos lietuviais ir U 
Amerikos atvyksiančiais lietuvių delegatais. Kadangi kon
ferencijoje turėjo dalyvauti ir Amerikos lietuviai, Vokiečiai 
suprato, kad'nepatogu būtų rodyti jiems savo griežtumą V. 
Tarybos atžvilgiu. Be to, buvo reikalas, ir Vokiečiams parli
pęs, surištas su Vilniaus vyskupo klausimo reguliavimu.

Kadangi man Išvažiavimas užsienin ir toliau buvo gina 
mas, o S. Kairys buvo pasitraukęs Iš V. Tarybos, tai p. A. 
Smetona šį kartą pasiėmė savo palydovais p. p. M. Yčą, Prol 
A. Voldemarą Ir Kun. Petrulį, o iš Berlyno — Dr. J. Purickį

A. Smetonai išvykus užsienin, man teko jį pavaduoti k 
vesti V. Tarybos reikalus.

Kadangi visus V. Tarybos raštus, siunčiamus V. Tarybdo 
vardu okupacinei vyriausybei, ši pastaroji ėmė mums gražinti, 
o, be to, susirinko ir kitų neatliktų reikalų (V. Tarybos koop
tuotųjų narių kl, V. Tarybos biudžeto reguliavimo reikalai, 
sunkenybės, daromos pabėgėlių grąžinimo komisijai ir kt.\ 
teko man pakartotinai vesti tuomet su okupacinės vyriausybė* 
šefu ilgūs ir dažnai labai gyvus pasikalbėjimus (su kumščių 
trankymais stalan Iš vienos ir antros pusės!...). Po ilgų- 
ginčų priėjom vis dėlto pagaliau prie tam tikrų rezultatų:

1. Nenusileisdamas nuo principinio nusistatymo, sutikau, 
praktikos sumetimais, santykiuose su okupacine vyriausyb* 
naudotis toliau L. Tarybos vardu (Vokiškai „Litauische Ta
ryba“, vengiant „Landesrato“ vardo);

2. Vokiečiai sutiko pripažinti V. Tarybos kooptuotus n» 
rlus;

3. Okupacinė vyriausybė sutiko mokėti iš krašto pajamų 
kas mėnuo po 18.600 mk. V. Tarybos prezidiumo išlaidom! 
Ir padengti jo padarytas jau išlaidas 75.451,90 mk. sumoju 
o pabėgėlių ir karo belaisvių grąžinimo reikalams skirti dai, 
be to, pagal reikalą naujų sumų.

Šiaip, principinis Vokiečių valstybės organų neigiamas 
nusistatymas mūsų atžvilgi^ liko kaip buvęs po senovės.

Po V. Tarybos savarankiškų žygių, prigadinusių tiek ner
vų Vokiečiams, okupacinės vyriausybės šefas pareikalavo 1918 
m. rugp. 20 d. raštu, tarp kita ko, kad V. Tarybos prezidiu
mas šauktų ateityje V. Tarybos posėdžius ne kitaip, kaip 
susižinojęs pirma su Juo, Ir kad su V. Tarybos nutarimais ji* 
ateityje skaitysis, girdim tik tiek, kiek jie bus padaryti, prisi
laikant tų jo nurodytųjų nuostatų. — Šitas jo raštas buvo pa
liktas be mūsų atsakymo. (Bus daugiau!
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Tradicinis lietuviškojo žodžio 
menininkų pagerbimas

Iškilmingasis aktas Fellbache
Dar tebestovi prieš akis tas įspū

dingas momentas, kaip pernai Tū- 
bingene, Vasario 16-sios išvakarėse, 
buvo pagerbti rinktiniai mūsų lite
ratūros kūrėjai, Įteikiant jiems tų 
metų literatūros premijas. Tokias 
pat Iškilmes Lietuvių Tremtinių Ra
šytojų Draugijos valdyba šiemet su
ruošė nebe Tūbingene, bet Fellbache 
prie Stuttgarto.

Posėdis Fellbacho geležinkeliečių 
salėn sutraukia kelis šimtus dalyvių, 
lietuviškosios knygos bičiulių. Lie
tuvos trisdešimtmečio sukaktuvių 
emblemomis, knyga, plunksna ir 
tautiniais ornamentais dekoruotoje 
scenoje pasirodo rūpestingasis ir nie
kad nepailstąs LTR D-jos pirminin
kas Stasys Santvaras. Trumpas, jau
trus žodis — susikaupimo minute pa
gerbiami žuvusieji kultūrininkai. 
Prie garbės stalo susėda pakviesti 
šio akto vyriausieji kaltininkai — 
Faustas Kirša, V. Ramonas, Pulgis 
Andriušis, K. Bradūnas, L. Dovydė
nas, J. Jankus ir taip pat premijuoto 
Lietuvių Dailės Instituto rektorius 
dail. Vizgirda. Greta jų garbės pre- 
zidiuman pakviečiami ir šiemetiniai 
literatūros mecenatai ar jų atstovai: 
Prof. J. Brazaitis (Vykd. Taryba), P. 
Gaučys (LTB), Dr. D. Jasaitis (Bal
tas ir LRK), Lenktaitis („Patria“), 
Inž. K. Rimkus (Lietuvai Vaduoti 
S-ga), J. Vasaitis („Mintis“) ir Kun. 
Bagdonavičius („Naujasis Gyveni
mas“).

Vykd. Tarybos vardu, pagerbda
mas laureatus, Prof. J. Brazaitis il
gėlesniame žodyje išryškina lietuvio 
rašytojo vaidmenį Lietuvos laisvės 
kovoje, gi ją anuomet laimėjus — jų 
Įnašą kultūririin lietuvių lobynan; 
pagaliau apibūdina ir tuos uždavi
nius, kuriuos jiems diktuoja gyveni
mas: būti ištikimiems tautos idea
lams, pasilikti Krėvės pavaizduoto
mis vaidilomis, kurių lūpomis kal
bėtų lietuviška širdis, o savo sukur
tą knygą išvesti i kultūringojo pa
saulio platumas.

Seka laureatų apdovanojimas — 
paskirtųjtį premijų Įteikimas. Kiek
vienas mecenatų perskaito savo pre
mijos paskyrimo aktą, surašytą jury 
komisijos ir nurodant}, kuriais mo
tyvais vadovaujantis premija laurea
to veikalui paskirta. Rankos paspau
dimas, kūrybiniame darbe sėkmės 
linkinti frazė, vokas su dovana, sa
lėje netilsiančios ovacijos — ir ap
dovanotieji laureatai, ne tiek džiaug
damiesi rankoje laikoma materialine 
gėrybe, kiek širdį kaitinančiu jau
smu, kad jų žodžiai surado juos mo
rališkai Įvertinanti atgarsi, grįžta 1 
savo vietas prie stalo.

Pasipila nuoširdžių sveikinimų ei
lė pagerbtiesiems žodžiu ir raštu: 
Sv. Sosto delegatas Kan. Kapočius, 
latvių, estų, ukrainiečių, gudų rašy
tojų atstovai, Švietimo V-bos pirm- 
kas M. Židonis, Amerikos lietuvis K. 
V. Baltramaitis, Estų teatras Geis- 
lingene, „Sudavijos" leidykla, Atei
tininkų „Šatrija“, studentai šviesie- 
čiai ir visa eilė kitų.

Itin džiugu šia proga paminėti, 
kad gražiąsias mūsų kultūrinio gy
venimo tradicijas moraliai ir mate
rialiai paremia ir mūsų užjūrio bro
liai. Pernai tokiose pat iškilmėse 
buvo viena staigmena — tai Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos 5.000 RM premijos 
paskyrimas „Čiurlionio“ ansambliui. 
Šiemet ta pati L. V. S-ga tokio pat 
dydžio premiją per savo atstovą inž. 
K. Rimkų (teikė Lietuvių Tremtinių 
Rašytojų Draugijai.

Kitą (taip pat seniau nenumaty
tą) premiją (taip pat 5.000 RM su
mos) paskyrė Vykdomoji Taryba ir 
jos atstovas Prof., J. Brazaitis Įteikė 
Lietuvių Dailės Institutui, atžymint 
didžiulius lietuvių dailininkų nuo
pelnus propaguojant tautinę lietuvių 
kultūrą, o kartu su premija per to 
Instituto rektorių dail. Vizgirdą 
(teiktas dail. V. K. Jonynui padėkos 
raštas už jo nuopelnus ugdant ir sve
timiesiems atskleidžiant lietuviškojo 
meno vertybes.

Laureatų vardu prabyla rašyt. 
Faustas Kirša, primindamas kenčian
čią Tėvynę, joje dabartiniu metu su
kaustytą žodžio ir jo laisvę čia, trem
tyje. Dar trumpas dail. Vizgirdos 
padėkos žodis, laureatai apdalijami 
gėlių puokštėmis, LRK Moterų Ko

miteto dovanėlėmis — pirmoji posė
džio dalis baigiama.

Antrojoje, meninėje, dalyje, kaip 
jau nebe pirmą kartą tokia proga, 
pasirodo čiurlloniečiai, vadovaujami 
Alf. Mikulskio. Daina veja dainą, 
tautinis šokis keičiasi su ja, kol pa
galiau iškilmingąjį .posėdį baigia 
Tautos Himnas.

Posėdi baigus, laureatai su savo 
kolegomis ir kitais svečiais pralei
džia dar keletą jaukių valandėlių su
ruoštame pobūvyje. Jaučiu, kad šis 
mūsų lietuviškojo žodžio menininkų 
pagerbimo aprašymas būtų nepilnas, 
jei bent probėgomis neprisimintume,

Kas gi tie šiemetiniai laureatai?
Kalbant apie šiemetinius laurea

tus, tenka pastebėti, kad jie veik visi 
plačiajai visuomenei žinomi nebe nuo 
šiandien. Jų daugelio vardai buvo 
minimi pirmosiose literatūros kūrėjų 
eilėse jau ir nepriklausomoje Lietu
voje. Čia, tremtyje, matome juos ne 
tik veikliai reiškiantis savo tiesiogi
niame literatūros kūrimo ir ugdymo 
darbe, ne tik periodikoje bei atski
rais leidiniais, bet be jų neapsieina 
ir visuomeninis bei kultūrinis gyve
nimas apskritai.

Vieną pačių ryškiųjų asmenybių 
šiemetinių laureatų tarpe yra, be 
abejo, poetas

FAUSTAS KIRŠA
Jeigu ir būtų dar žmonių, kurie 

nepažintų Fausto Kiršūs asmens, tai 
vargu surastume tok}, kuriam nebū
tų girdėtas jo vardas ar nepažįstama 
jo kūryba, nes F. Kiršos įnašas lie
tuvių literatūron yra gausus ir iš pat 
pradžių brandus. Atskirais veikalais 
jis jau yra davęs: eilėraščių rinki
nius — „Verpetai“ (1918), „Aidai ai
dužiai“ (9122), „Suverstos vagos“ 
(1927), „Giesmės, Maldos ant akmens“ 
(1936), „Piligrimai" (1938) ir pasku
tini, premija paženklintąjį „Tolumos“ 
(1947); poemas — „Rimgaudo žygis" 
(1930) ir „Pelenai“ (1937). Pažįsta
mas F. Kirša ir kaip vertėjas, papil
dęs lietuvių knygų lobyną pasauli
nio masto rašytojų (Kraševskio, Kra- 
sinskio, Dostojevskio, Tolstojaus, 
Heinės ir kt) kūrinių vertimais.

Egzistencialinio išlikimo drama
VYT. ALANTO „DRAMOS VEIKALAMS“ PASIRODŽIUS

Dabartinis mūsų gyvenimas yra 
nuolatinė kova dėl savo būvio, savo 
ateites, žodžiu, dėl visos savo egzi
stencijos. Gal niekas labiau tos ko
vos nepergyvena, kaip mes, tremti
niai, likimo atblokšti J svetimą kraš
tą, vaižgantiškai sakant, atsieti nuo 
savo tautos kamieno. Nenuostabu tad, 
kad ir šių dienų filosofijoj vyrauja 
ta srovė, kurią egzistencializmo var
du vadina. Juk išlikimas, išlikimas 
net bet kokia kaina, yra svarbesnis 
už gal net visaip teisiamą ir patei
sinamą nebuvimą. j

Šit tokios mintys kyla perskaičius 
Vyt Alanto „Dramos veiklius", ku
riuos, tiesa, sudaro du atsidėjusiai ir 
kruopščiai parašyti draminiai daly
kai: trijų veiksmų drama „Aukšta
dvaris“ ir trijų veiksmų komedija 
„Buhalterijos klaida“. Knyga dar 
priklauso pereitų metų literatūros 
balansui, nes turi pereitų metų iš
leidimo datą.

Pažiūrėkim, kokį gi egzistencia- 
linį išlikimą Vyt Alantas savo dra
miniuose kūriniuose vaizduoja. Siu
žeto atžvilgiu, tiesa, jie nepriklauso 
tremties gyvenimui, nes siekia dar 
nepriklausomo laisvosios Lietuvos 
gyvenimo. „Buhalterijos klaida“ pa
rašyta dar Lietuvoj, o „Aukštadva
ris“ jau Vokietijoj esant. Tenka tik 
džiaugtis Vyt. Alanto pastangomis 
praturtinti taip menką tremties dra
minę kūrybą. Lyrika šį žanrą buvo 
taip nustelbusi, kad nebuvo aišku, 
ar ir kada jis vėl švystels! Bet be
maž draug su epinės tremties litera
tūros atkutimu gražiai ima reikštis 
ir draminė kūryba, kad ir dar gan 
ribotai. Jos yra pasilgta. Tat rodo 
ir scenos meno pasiilgimas.

Išlikimo klausimas šiandien mūsų 
kitaip suprantamas, kaip jis buvo 
suprantamas tada, kai gyventa V. 
Alanto dramose pavaizduoti laikai. 
Tada būta daugiau rūpesčio dėl ra-

Gimęs 1891 m. Zarasų apskr. (An
talieptės vlsč., Senadvario vnkm.), 
Faustas Kirša-šiandien yra pačiame 
savo .kūrybinio darbo pajėgume. Vos 
spėjo išleisti „Tolumas", jau yra pa
rengęs naują eilėraščių rinkinį. Li- Į 
teratūrinį darbą, jis yra pradėjęs dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą — 1912 
m. Nuo to laiko iki šiolei jis savo 
eilėraščiais dalyvavo įv. periodinėje 
spaudoje — laikraščiuose ir litera
tūros žurnaluose: „Ateityje“, „Vilty
je“, „Vilniaus Ryte", .Lietuvos Ai
de", „Dainavoje“, „Sekmoje Dieno
je“, „Bare", „Praduose ir Žygiuose" 
ir visoj eilėj kitų — Lietuvoje, Ame
rikoje ir tremtyje. Vienuose jų da
lyvavo kaip bendradarbis, kitus — 
patsai organizavo ir redagavo, tre
čiuose — vedė literatūrinius bei kul
tūrinius skyrius, priedus. (Tremtyje 
buvo suorganizavęs „Laisvės varpą“, 
kurį redagavo, iki šis laikraštis dėl 
britų valdžios įvykdytos spaudos re
formos turėjo sustoti ėjęs.)

Organizaciniame darbe F. Kirša 
pažįstamas kaip buv. Lietuvos Meno 
Kūrėjų Draugijos steigėjas, vienas 
Vilkolakio sumanytojų, Šiaulių valst. 
teatro direktorius, Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės ir Lietuvių-Lat
vių Vienybės Draugijos veikėjas.

Tebūnie šiemetinė literatūros pre
mija Faustui Kiršai bent dalinis, 
daugiau dvasinis atpildas už tai, ką 
jis jau yra davęs mūsų literatūrai, 
ir paskatinimas naujiems užsimoji
mams, kurių iš jo viltingai laukia 
skaitančioji mūsų visuomenė.

Antrasis (BALFo literatūrinės 
3000 RM premijos) laureatas

VINCAS RAMONAS 
yra jaunesniosios kartos- atstovas, 
gim. 1905 m., baigęs Marijampolės 
gimnaziją (1924 m.) ir Kauno uni
versitetą (1928 m.). Dar universitete 
būdamas 1926 m. ėmė dirbti moky
toju Marijampolės Marijonų gimna
zijoje, vėliau (nuo 1938 m.) mokyto
jų seminarijoje. V. Ramono litera
tūrinio darbo pradžia 1924 m. Ben
dradarbiavo įv. periodinėje spaudoje 
— Iliustruotoje Lietuvoje, Židinyje, 
N. Žodyje. Atskirais leidiniais yra

sinio — biologinio Išsilaikymo, kai 
šiandien, ypač tremties sąlygose, 
mums rūpi ne vien fizinis, bet ir idė
jinis išsilaikymas. Juk čia mes esa
me mažių mažiausia simboliniai lais
vės idėjos nešėjai. Tad suprantama, 
kad ir V. Alanto draminiuose kūri
niuose, kurių siužetai imti iš ano me

to, nėra ko ieškoti to idėjinio egzi
stencializmo, kurį nešiojamės savo 
širdyse šiandien. Tada būta kitokių 
individo ar visuomenės kovų.

Šit ir matom, kaip „Aukštadva
rio“ dramoj vaizduojamas tas opus 
gentinio išlikimo klausimas, kuris tik 
ir galėjo kilti šiaip išoriai ramiose 
nusistovėjusio gyvenimo sąlygose. 
Kai Aukštadvario dvaro savininkas 
Vincas Žymantas, vedęs moterį ne iš 
dvaro aplinkos, nesusilaukia dvarui

LTR Draugijos pirm-kas St. SANTVARAS greta Švietimo Valdybos pre
mijos laureatų: Fausto KIRSOS — 1947 m. (viduryje) ir Bern. BRAS*

DŽIONIO — 1946 m. (dėžinėje)

pasirodę novelių rinkinys „Dailinin
kas Rauba" Ir premijuotasis roma
nas „Kryžiai". Be to, 1943 m. perio
dikoje buvo spausdinamas romanas 
„Dulkės raudonam saulėlydy". Trem
tyje pasirodę „Kryžiai" sukėlė įvai
rius atgarsius, tačiau stiliaus leng
vumo atžvilgiu neabejotinai V. Ra
monas yra meisteris.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
3000 RM premijos laureatas — žino
masis

PULGIS ANDRIUŠIS, 
gimęs 1907 m. Tauragnų vlsč., dau
giau buvo pažįstamas kaip kruopštus 
vertėjas (Dorgeles „Mediniai kry
žiai“, Servanteso „Don Kichotas“, 
Dickenso Pikvikų klubo užrašai) Ir 
ypatingai — humoristas, Iki šiolei 
davęs periodikoje per 1000 felfetonų, 
reportažų, humoristinės mokslo po- 
puliarizacijos. Tos rūšies str. jis pra
dėjo 1928 m., žemaituku važinėdamas 
po Europą ir tą savo kelionę pulgiš- 
kai pavaizduodamas mūsų periodi
koje. Atskirais leidiniais išleista „Ir 
vis dėlto juokimės (1946) ir dabar 
premijuotasis lirinių gamtos vaizdų 
ciklas „Anoj pusėj ežero“ (1947).

Šiemetinis „Patrios“ literatūros 
premijos (3000 RM) laureatas

(Nukelta į 6 pusi.)

palikti įpėdinio, jo motina griebiasi 
net neleistinų priemonių (bet ir čia 
prieš tradicijas) šiam klausimui pa
lankiai išspręsti. Tačiau griebimasis 
neleistinų priemonių — raginimas 
išsiskirstl, gundymas kitais partne
riais — pasirodo esąs neefektyvus, 
jis tik gal teduoda dramai dramiš- 
kumo. Yra dar kažkoks likimas (ne
sakytum, kad ne Apvaizda!) ir tas 
likimas klausimą išsprendžia teigia
mai. Ne per norėtą klastą, bet per 
nelaimingą atsitikimą žūva Žymanto 
žmona Irena, ir egzistencinės gyvy
bės kupinai Julei Lapėnaitei, jau 
anksčiau mylėjusiai Žymantą, bet 
niekad nemaniusiai griauti svetimos 
laimės (nes Žymantas savo žmoną 
mylėjo), — atsidaro Aukštadvario 
dvaro vartai, nauja viltis Ir ateitis 
galės užtekėti.

Ne istorinę Ir ne simbolinę dra
mą kuria Vyt Alantas. Simbolizmas, 
kurs dramoj švysteli, tėra tik atrama 
realistinei dramai Tas simbolizmas 
čia aiškiai pajungtas realizmui. Pa
skutinėj! žodžiai, kuriuos Julė pasako 
Irenai žuvus, yra: „Ji virto legenda, 
kaip Sigizmundą. Abi jos ilsis ant to 
paties tvenkinio dugno“. O Sigiz
mundą, pati pirmoji dvaro savinin
kė, kaip dramos pradžioj paaiškėja, 
yra žuvusi beveik panašiomis aplin
kybėmis. Jų ir gyvenimai bemaž pa
našūs. Tad jeigu būtų.kurta simbo
linė drama, būtų reikėję kitos vei
kalo užbaigos, o kai eina kalba apie 
egzistencialinį išlikimą, tegali būti 
kuriama realistinė drama su realio
mis išdavomis arba bent viltimis.

Gal dėl to paties realistinio dra
mos pobūdžio ir charakterių atžvil
giu kai kuriuose veikėjuose pasige- 
stumėm daugiau kovos, daugiau psi
chologinio pagrindimo. Antai, Vin
cas Žymantas nėra žmogus, kurs vi
sa savo esme siektų savo tikslo. Jis 
sulaužė tradiciją, paėmė žmoną mies

tietę, jis ją myli, bet jis jaučiasi kal
tas ateičiai. Jis prieš tą visą painia
vą lyg bejėgis, jam į pagalbą turi 
ateiti stipresnieji. O tokiais yra jo 
motina, jo žmonos brolis Viktoraą, 
daktaras Jurkšys. Žymantas su savo 
žmona, šiaip švelnaus, paslaptim vi
liojančio ir pagaliau tragiško cha
rakterio moteriške, rodos, lieka pa
likti lyg kokiam „mirties taške“. Gal 
jie norėta parodyti gerais prieš anuo# 
kitus, kurie turi demoniškų savybių! 
Bet jų gerumas tėra labai reliatyvus: 
juk vienas tradiciją sulaužė, kita pa
darė neatperkamą gyvenimo klaidą. 
Bet vis dėlto dramizmasy „Aukšta- 
dvaryj“ išlaikytas tinkamam poaukš- 
tyj. Juk vien toji vieta, kad brolis 
(kad ir netyčiom) nužudo savo seserį, 
pagauna mus sofoklišku tragizmu ir 
stiprumu. Ir reikia pripažinti, kad 
savo dramizmo autorius nė kiek ne- 
susilpnino kurdamas egzistencialinio 
išlikimo dramą, kur mažas žingsnis 
į šalį, maža aliuzija (nekalbant apie 
visą atskleidimą) j ateitį, gali su
griauti visą dramiškumo žavesį (kaip 
tat atsitinka, sakysim, propagandi
nėse dramose). ,

Egzistencialinio išlikimo pradų 
randame ir „Buhalterijos klaidos“ 
komedijoj. Nelemtus savo meto val
dininkijos papročius, ypač pedantiš
kumą, karjerizmą ir pan., pašiepti 
geriausia buvo komisijos forma. Au
toriui, atrodo, bus rūpėję gydyti vi
suomenę nuo tų nelemtybhj. Jam 
bus buvę svarbus sveiko, gajaus iš
likimo reikalai. Juk skyriaus virši
ninko Jono Brūzgos buhalterinis ap
skaičiavimas atiduoti savo dukrą už 
jo sekretoriaus Jurgio Grigonio yra 
tiek pat pedantiškas, kiek ir nesko
ningas, pasenęs, ypač tuo atvc'u, kai 
paaiškėja, jog jaunoji Birutė myli 
konservatorijos studentą Vytautą Ri- 
miškį. Jaunos mergaitės energingumas 
ir sumanumas padeda jai pasiekti 
savo tikslą, kada pagaliau ir jos tė
vas turi sutikti padaręs buhalterinę 
klaidą, nes tik meilė ir gajus gyveni
mo pulsas nepadaro tų klaidų.

Kaip Brūzga eina pedantu, kuris 
įstaigoj pasidaro asmeniškai nebe
prieinamu (statymo viešpačiu, kuris 
graužiasi dėl „meilės reikalų“, turė
jęs praleisti darbo dieną, taip Grigo
nis čia yra tas nelemtas karjeristas, 
kokių savo metu ypač netrūko. Jis 
myli Aldoną Valaitytę tol, kol tosios 
tėvas nepatraukiamas tieson už tūlą 
nusikaltimą, ir metasi į savo virši
ninko rankas, tikėdamasis už šiojo 
pečių pasidaryti karjerą. Laimingai 
pasibaigusi byla grąžina j( į pir
mykšti kelią, nes dėl savo netaurumo 
jis ir taip gerokai likimo buvo ap
vanotas.

„Buhalterijos klaidos" komizmas 
glūdi sužadėtinių supanlojimo (su
maišymo) ir atpainiojimo (atpažini
mo) rangoj. Visuotinėj dramos lite
ratūroj tat, tiesa, nėra visai naujas 
motyvas, bet lietuviškam dramos fo
ne jis yra visai savas. Birutė Bruz- 
gaitė, sakysim, čia yra taip gyvai 
nupiešto temperamento, kaip iš viso 
reta.

Padaręs gražų įnašą į negausią 
mūsų tremties draminę literatūrą, 
Vyt Alantas, reik tikėtis, ir toliau 
eis dramos keliu ir gal to ėjimo Jaru 
nesutrukdys neepinė kūryba, kurioj 
jis yra irgi pasiekęs gerų vaisių. .

(Vyt Alantas, Dramos velka® 
lai, išleido „Mūsų Kelias", Dillta. 
gen/D„ 126 pust, kaina 8,- RM.) i
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„Minties" dvimetė sukaktis
Neatsitiktinai prieš d ve j is metus 

plušėjo žurnalistų būrelis Memmin- 
gene, skubėdamas pateikti skaityto
jams pirmąjį „Minties“ numeri: jie 
turėjo tikslą pirmuoju šio laikraščio 
numeriu atžymėti ir anuo metu Va
sario 16-sios minėjimą tremtyje. 
Nors pirmasis „Minties“ numeris 
išėjo kuklutis, bet iškilmingąją! pro
gai pasitardavo. Gi šiemet, minint 
Lietuvos Nepriklausomybės trisde
šimtmeti kartu su savo dvejų metų 
egzistavimo sukaktimi, „Mintis“ ap
imtimi pasirodė visiškai imponuojan
ti, net 16 didelio formato puslapių. 
Iš pradžių buvusi dienraščiu, nuo 
1946 metų rudens virtusi triskart- 
savaitiniu, ji galėjo šia proga pasi- 
ženklinti 400-ju numeriu. Lyginda
mi šio laikraščio pirmuosius žings
nius su jo paskutiniais pasiektais 
laimėjimais, matome darytą -labai 
didelę pažangą. Tai sukauptų J. Va- 
saičio, Stp. Vykinto, S. Miglino, H. 
Žemelio, VI. Balsio, St. Kalvaičio, 
esamų ir buvusių „Minties“ redak
cinio kolektyvo narių bei kitų arti

Trisdešimtmečio minėjimas Miinchene
Lietuvių Tremtinių Bendruome

nės Mūncheno Apygardos Komitetas, 
vadovaujant Apygardos Pirmininkui 
Antanui Kalvaičiui, suruošė Mūn- 
chene 1948 m. Vasario 16 dieną Lie
tuvos Respublikos 1918 m. Vasario 
16 Dienos Nepriklausomybės Paskel
bimo — Trisdešimties Metų Sukak
tuvių — Minėjimą. Iškilmingos pa
maldos Įvyko 10 vai. R. Kat. Šv. Jo
no Mažojoje Bažnyčioje, iškilmingas 
aktas ir koncertas — 16 vai. Ludwig- 
Maximilian Universiteto Auloje. 
Koncerto programą atliko Čiurlionio 
Ansamblis.

Ta pačią dieną 19 vai. viešbučio 
Bayerischer Hof Spiegelsaal’ėje Įvy-

Tradicinis...pagerbimas
(Pradžia 5 pusi.)

KAZYS BRADŪNAS 
amžiumi jauniausias kitų tarpe — 
gimęs 1917 m. Alvito vlsč. 1943 m. 
baigė Vilniaus universitetą, kur stu
dijavo lietuvių literatūrą. Būdamas 
studentu, redagavo „Ateitį“, tremtyje 
— „Aidus“ iki pat šiol. Kurį laiką 
Lietuvoje ir dabar dirba gimnazijos 
mokytojo darbą. Literatūroje pradė
jęs reikštis eilėraščiais 1935 m., pir
mąjį leidinj paruošė 1939 m., tačiau 
išleido tik 1944 m. vardu „Pėdos ari
muose“, toliau — „Svetimoji duona“ 
(1946) ir dabar premijuotasis „Vil
niaus varpai“ (1947, pirmą kartą 
Slaptai išleistas Lietuvoje 1943 m.).

„Minties“ literatūrinės 2000 RM 
premijos laureatas

LIUDAS DOVYDĖNAS 
(g. 1906 m. Rokiškio apskr.) yra vie
nas produktingiausių mūsų beletri
stų. Be dalyvavimo įv. Nepriklauso
mosios Lietuvos spaudoje — „Kary
je“, „Sekmadienyje“, „Lietuvos Ži
niose“, „Jaunojoje Kartoje“, „Litera
tūros Naujienose“ ir kuone visuose 
tremties bei daugelyje Amerikos 
lietuvių laikraščių. L. Dovydėnas 
yra atskirais leidiniais-išleidęs: ro
maną „Ieškau gyvenimo draugo“ 
(1934) mūsų minėtąjį romaną „Bro
liai Domeikos“ (1936), „Kortų name
lis“ (1937), „Kelionė Į pievas“ (1936), 
„Jaujos pasakos“ ir kt. Tremtyje jau 
pasirodė „Pabėgėlis Rapsiukas“ (1946) 
ir šiemt premijuotoji knyga „Gyve
no kartą karalius“ (1947). Rankraš
čiuose turi keletą scenos vaidinimų, 
apysakų rinkinį ir baigiamą romaną.

Būdamas aktyvus tremties orga
nizaciniame gyvenime ir visuomeni
niame darbe, Liudas Dovydėnas pažy
mėtinas kaip vienas pirmųjų Lietu
vių Kultūros Fondo iniciatorių, iš
rinktas to fondo organizacinio komi
teto pirmininku.

„Naujojo Gyvenimo“ 1000 RM 
premija už religinę novelę „Velnio 
bala“ (žiūr. „Tremties Metai“) atžy
mėtasis

JURGIS JANKUS 
gimė 1906 m. Baisogalos valsč. Per 
10 metų išbuvęs mokytoju, paskuti
niais metais dirbo kaip Kauno Jau
nimo Teatro dramaturgas. Lietuvoje 
yra parašęs romanus „Egzaminai“ ir 
„Be krantų“, apysaką „Vientautų 
berniukai“, novelių rinkinį „Pamin
klas“, scenos veikalus „Sūnūs“ ir 
„Audronė“. Tremtyje J. Jankus su
kūrė eilę novelių iš tremties buities, 
keletą scenos vaidinimų, rašo romaną 1 
„Žemė ir žmenės“ iš ūkininkų gyve
nimo ir dramą „Pamišėlių laive“.

M. Zubrys 

mesnių ir tolimesnių bendradarbių 
pastangų vaisius.

Spaudos darbas nėra lengvas. 
Prie vieno ar kito laikraščio dirban
tiesiems dažnai tenka užmiršti savo 
asmeninius reikalus ir kartais pa
tirti net nemalonumų. Laikraštinin
kas ne visada ir savo artimųjų tin
kamai suprantamas, pasmilksta dū
melių ir paties laikraščio pastogėje, 
tai ką jau benorėti, kad jis nejaustų 
tam tikrų priekaištų iš tolimesnės 
aplinkumos. Įvertinant sunkų lai
kraštininko darbą ypač šiose trem
ties sąlygose, plunksnos darbuoto
jams, susispletusiems apie „MintĮ“, 
linkėtina ištverti iki to momento, kol 
ir mūsų tremties visuomenė laikysis 
Vokietijoje, nes tik laikraštiš teliko 
vienintele paguoda žmonėms, iš
blokštiems iš savosios tėvynės.

D. P.

WORCESTERYJE BALF VAJUJE 
SURINKTA 9.000 DOLERIŲ

Worcesteryje gyvenantieji lietu
viai, sekdami kitų kolonijų pavyz

ko pobūvis, kuriame dalyvavo aukšti 
amerikiečių ir vokiečių pareigūnai.

Platesnį šios Lietuvos Respubli
kos Tautinės Šventės iškilmių apra
šymą duosime sękantį kartą, (dp)

Rusai bėga iš Rusijos
5000 SOVIETŲ PILIEČIŲ PABĖGO Į VAKARUS

J. ir St. Alsopai iš Washingtono 
praneša, kad 5000.rusų piliečių yra 
perbėgę į Britų ir US zonas Vokieti
joje. Jie rašo: „... Slaptai vogčiomis 
ir pavojuj Įvairių klasių rusai per
žengė sieną į vakarines zonas nuo 
karo pabaigos... Bendras skaičius 
tų, kurie perbėgo, atitinkamai neabe
jotinais šaltiniais, siekia 5000 vyrų ir 
moterų.“

Minėti bendradarbiai aprašo, kad 
jie yra sovietų piliečiai ir jie netu
rėtų bijoti, kaip kiti bijo giljotinos.

„40 % bendro pabėgusių skaičiaus 
sudaro paprasti rusų kariai. 60 °/o 
sudaro karininkai ir pareigūnai ir iš 
jų apie pusę yra turėję okupacinius 
postus, aukštesnius negu vidurinio 
svarbumo laipsnius. Vienas yra ge
nerolas pulkininkas iš maršalo Soko- 
lovskio štabo. Kiti keli taip pat yra 
iš aukštų karinių sluoksnių...“

Pažymima, kad šis klausimas vis 
dar laikomas paslaptyje ir detalės 

Bus imtasi žygių prieš šmeižtą
Iš Heidelberge, IRO zonos centro, 

vykusios DP laikraštininkams 3-šlos 
spaudos konferencijos pažymėtini 
keli svarbesni klausimai, nors IRO 
zonos vadovybei buvo pateikta jų 
gana daug.

DP maitinimas
Į tremtinių maitinimą esą kreipta 

daugiausia dėmesio. Karinė vado
vybė buvo pareikalavusi iš vokiečių, 
kad jie pirmiausia aprūpintų DP sto
vyklas reikiamu bulvių kiekiu. Sis 
reikalavimas turėjo būti išpildytas. 
Turi būti pateikta nustatytas maisto 
kiekis ir rūšis. Iki 886 kalorijų vie
nam tremtiniui per dieną turi duoti 
vokiečių ūkis, o už kitą apmoka IRO. 
Sąjungininkų apskaičiavimu, 886 
kalorijų Vokietijoje išeina vienam 
gyventojui, jei teisingai būtų maistas 
surinktas ir paskirstytas. Ir už šį 
maisto kiekį sąjungininkai nemoka, 
nes tremtiniai yra atsidūrę Vokieti
joje dėl vokiečių kaltės ir todėl jie 
turi tą naštą nešti. Tai istorinis fak
tas.

Buvo pareikšta, kad jei kuriose 
Vokietijos vietose pritrūktų sviesto, 
tai jo vietoj bus duodama margarino.

Maitinimo reikalams esą paskirti 
trys valdininkai prie valstybių ka
rinių vadovybių. Jie seks maisto 
tiekimo reikalus. Iškilus maitinimo 
nenormalumams, reikia kreiptis Į 
tuos pareigūnus.

Vokiečių spaudoje pasirodę kalti
nimai esą nepagristi ir todėl bus im
tasi atitinkamų žygių. DP buvimas 
ir jų maitinimas negali atsiliepti 
neigiamai į vokiečių maitinimą, nes 
DP tesu aro 3 % visų gyventojų ir 
todėl toks mažas kiekis negali esmi
niai atsilepti vokiečių maisto nor
moms.

Daromi žygiai DP maistui page
rinti Anglų zonoje, bet tai pareina

džiu, įvykdė viešą rinkliavą. Jos pa
sėkoje j BALF centrą buvo pasiųsta 
9.140 dol. Laikraščiai, paminėdami 
ši Įvykt, iškelia darbštaus komiteto 
nuopelnus ir duosnias įvairių organi
zacijų, prekybininkų ir kitokių as
menų aukas. Tai viena iš stambiųjų 
aukų 1947 metais.

ATVYKO NAUJI LIETUVIAI
Kalėdų metu į JAV atvyko 31 

lietuvis iš Vokietijos. Atvykusiųjų 
tarpe yra: Adolfas ir Juzė Aidukai, 
Ona Andrijaitienė, Jurgis Endriu
kaitis, Alfonsas ir Jonas Girskiai, 
Kazimieras Jasilionis, Alfonsas ir Ju
lija Kepeniai su sūnum Vytautu, 
kun. Aloizas Klimas, Jonas ir Mari
jona Kriščiukaičiai su sūnum Anta
nu ir dukterim Silvija, Juozas ir 
Vanda Kulikauskai su sūnumis Vy
tautu, Aleksandru ir dukterim Ire
na, Vytautas Lobis, Stasys ir Birutė 
Meilai su sūnum Vincu, Kostas Ne
munaitis, Jurgis Paknys, Valerija 
Ramonienė su dukterim Vida, Kazi
miera Romoikienė, Viliamas Tolišius 
ir Aleksandras Turkevičius.

Kaip praneša Lietuvos Generali
nis Konsulatas, kadangi tremtiniai 
atvyko pačiose šventėse, tai jie tuoj 
buvo išvežioti i viešbučius ir šventes 
praleido New Yorke. Catholic Com
mittee for Refugees savo globoti
niams surengė ir bendras Kūčias.

dar pasauliui neskelbiamos. (NYKT. 
JA)

BULGARIJA IR RUMUNIJA 
SPAUDŽIA JAV

New York Herald Tribun bendra
darbis Seymour Freidin praneša, kad 
Rumunijos ir Bulgarijos vyriausybės 
pradėjusios spaudimą Į Amerikos pa
siuntinybes, kad jos atsisakytų nuo 
susisiekimo lėktuvais ir kad suma
žintų karo laivyno ir aviacijos atta
ches personalą.

Iki šiol JAV atstovybės naudo
davo C 47 lėktuvus amerikiečiams Į 
konferencijas atsigabenti, maistui at
sivežti ir ryšiams palaikyti.

Bukarešte vis duoda'ma suprasti, 
kad JAV atsisakytų lėktuvo ir nau
dotųsi paprastais traukiniais. Anna 
Pauker davusi suprasti, kad reikia 
JAV pasilikti tiek personalo, kiek yra 
Rumunijos Amerikoje. Kaip šis rei
kalas baigsis dar neaišku. (HTB)

IS IRO SPAUDOS KONFERENCIJOS 

ne nuo zoninės IRO. Anglų zonoje 
DP maitinimas yra katastrofiškas.

TBC pacientams maistas būsiąs 
padidintas ir paįvairintas, pareiškė 
gydytojas Hennesrey. Tuberkulioze 
serga DP mažiau negu D. Britanijoje, 
o gimimų skaičius didesnis negu 
kitur Europoje.

Maisto davinys iki šių metų liepos 
1 d. esąs nustatytas ir todėl jo kei
timas nenumatomas.

Sveikatos stovis dėl dabartinio 
maitinimo neblogėjas; gydytojo pa
reiškimu, nepastebėta, kad DP būtų 
nepakankamai pavalgę ir iš to pablo
gėjusi jų sveikata.

Repatriacija
Buvo nusiskųsta dėl varomos 

propagandos už repatriaciją. IRO 
pareigūnas paaiškino, kad repatria
cija nėra pasibaigusi ir kad propa
gandinė spauda duodama stovykloms 
tik tokia, kurią leidžia kariuomenė. 
Repatriacija nėra priverstina, bet in
formacija ir toliau būsianti vykdo
ma. IRO atstovai esą Varšuvoje ir 
Belgrade ir jie teikia informacijas. 
Taigi, informacijos tikslas esąs su- 
pažinti su tų kraštų gyvenimu.

Iškilus reikalui dėl tų asmenų, 
kurių emigraciniai kraštai nenori 
imti, buvo aiškinta, jog tokiems as
menims geriau esą būtų repatrijuoti 
arba jiems teks čia, Vokietijoje, pa
silikti. Kartu paminėjo, jog DP 
dažniausiai esą tokio amžiaus, jog 
jiems nesą baimės dėl emigracijos. 
Jei šiuo metu senyvo amžiaus ėr 
nesveiki neimami Į kitus kraštus, tai 
esą todėl, kad buvusi UNRRA suti
kusi leisti rinktis tinkamus asmenis 
ir todėl IRO dabar nieko negalinti 
padaryti.

Tautybių atstovavimo reikalu
Buvo paklausta, ar negalima būtų 

dalyvauti spaudos konferencijose 
tautybių atstovams. Į tai pareikšta,

Broliškumo ir vienybės ženklan
LVS Pirmininkas Inž. P. Ž i ū r y s, skirdamas Lietuvių 

Tremtinių Rašytojų Dr-jai 5.000 RM auką, kreipėsi į tos Dr-jos 
valdybą tokio turinio laišku:

Jums, rašto žmonėms, daug rašyti neprivalau, nes Jūs patys rašote 
ir rašysite kitiems. Rašysite širdimi, atkursite mūsų tautos didybę ir 
vargus, ruošite žygiams ir pranašausit ateiti. Tam Jūs ir rašytojai.

Ir šiandien, kai žvelgi atgal nuo Mažvydo Katekizmo iki pasku
tiniųjų rašytojų tremtinių knygų, gali pasidžiaugti, kad lietuvis rašytojai 
sukurė nei laiko nei piktų priešų nesunaikinamus didelius dvasios lobius. 
Ir mes, Suvienytų Amerikos Valstybių lietuviai, tais lobiais naudojamės, 
gęstančią lietuvybę kurstom, į bendrą darbą jungiamės. Ir kai priešai 
Lietuvą vėl pančiais sukaustė, per Amerikos lietuvius nuėjo sukrečianti 
ir darban šaukianti žinia. Tuoj pakilom Tėvų šalies ginti ir tiesos ieškoti. 
Ieškote tiesos dabar ir Jūs, dirbate, kiek galite. Tais darbo vaisiais 
džiaugiamės ir mes, amerikiečiai. Tat visi, jėgas sutelkę, sutartinai pra
dėkime pramušti geležinę uždangą. Atgal prie Nemunėlio, atgal prie 
Šešupės!

Didžiai vertindami Jūsų didelį darbą ir Jūsų gražų organizuotumą, 
šia iškilminga proga Lietuvai Vaduoti Sąjungos vardu sveikinu visus 
rašytojus, šių metų laureatus, Jūsų Valdybą ir Jūsų energingą pirminin
ką, aktyvų Nepriklausomybės kovų dalyvį Stasį Santvarą. Jūsų kasdie
niniams reikalams siunčiu Lietuvai Vaduoti Sąjungos auką, kaip broliš
kumo ir vienybės ženklą.

. Pijus J. Ž i ū r y s ,
Lietuvai Vaduoti Sąjungos Pirmininkas

SLAPTAS JAV IR SOVIETŲ 
PASITARIMAS

Reuterio pranešimu iš Washing
tono, autentiškai patvirtinama, kad 
Sovietams prašant, buvo slaptas pa-: 
sitarimas Berlyne, kur tarp Rusijos 
ir JAV buvo svarstomos svarbios 
problemos.

Be kitų klausimų, buvę diskutuo
jama Marshallio planas, Austrijos ir 
Vokietijos taikos sutarys bei preky
biniai ryšiai tarp Rytų ir Vakarų.

Iš JAV pusės dalyvavo generolo 
Lucius D. Clay politinis patarėjas p. 
Robert Murphy. Kas buvo iš rusų 
pusės, nebuvo nurodyta.

Pasitarimų duomenys yra jau 
valstybės departamente. Prieš dvi 
dienas valstybės d-to kalbėtojas bu
vo paneigęs, kad toks pasitarimas 
buvęs. Tačiau d-tas vis dar atsisako 
nuo formalaus komentavimo. (DM/ 
JA)

VOKIETIJOJE PLINTA DŽIOVA
Einant statistikos duomenimis, 

surinktais vokiečių gydytojų, Vokie
tijoje smarkiai plinta džiova. Yra 
spėjama, kad dabar Vokietijoje atvi
ra džiova sergančių yra apie 1 mili
joną. Vokietijoje džiova mirė vokie
čių 1945 m. — 117.000, 1946 m. — 
152.000, 1947 m. spėjama — 200.000. 
(švp)

NEPAPRASTOS PRIEMONĖS 
PRANCŪZIJOJE

Dabartinė Prancūzijos vyriausybė 
imasi gana drastiškų priemonių pa- 

kad tuomet nebūtų spaudos konfe
rencija. Gi tautybės savo pageidavi
mus galinčios IRO perduoti per spau
dos atstovus.
— Dėl tautybių atstovavimo IRO 
centre buvo pasakyta, kad tas klau
simas esąs sunkus, nes pačios tauty
bės nesutarančios dėl atstovų ir pa
galiau esą neaišku, ar tie atstovai 
tikrai gali atstovauti tautines gru
pes.

Kiti klausimai
IRO vadovybės pareiškimu, trem

tinių bendruomenės organizacijos, sa
vanoriškai įsijungusios į tremtinių 
aprūpinimą, pagal prisidedamą dar
bą turėtų būti laikomos dirbančio
mis ir todėl turėtų gauti dirbančiųjų 
maisto normą.

Pereinamosios DP stovyklos esan
čios inspektuojamos ir atrasti netiks
lumai būs pašalinami. Buvo nurody
ta, kad tas stovyklas aptarnavę-pa
tys DP, kurie, pasitaikius progai, pa
tys išvykdavo į užjūrį. Norima pa
samdyti pastovius tarnautojus iš vo
kiečių tarpo.

Buvo nurodyta, kad reikia visada 
pateikti konkrečius-faktus dėl įvy
kusių nenormalumų pareinamose 
stovyklose.

Dėl vokiečių spaudos daromų 
prieškaištų ir užmetimų DP reikia 
tuojau informuoti IRO — bus im
tasi žygių.

Kokie planai IRO centre dėl DP 
emigracijos, nebuvo pateikta, nes kol 
kas nėra vieningos nuomonės. Britų 
atstovas siūlęs nustatyti atskiriems 
kraštams kontingentus ir, patvirtinus 
vyriausybėms, juos pasiimti. Tačiau 
kol kas ir tai nėra padaryta.

Dėl padarytų užmetimų, kad IRO 
tarnautojų tarpe esą tokių, kurie dir
ba Maskvos nurodymu, atsakyta, kad 
tokių IRO nėra. IRO tarnautojai esą 
rūpestingai atrenkami, (am)

šlijusiam ūkiui aptvarkyti ir maisto 
kainoms sureguliuoti. Po franko pu-
vertinimo ir kai kurių (5000 fr.) 
banknotų užšaldymo, vyriausybė iš
leido dekretą, pagal kurį rekvizuoja
mi skerdyklose galvijai, nes gyvulių 
pirkliai reikalavo per aukštų kainų. 
Šios priemonės būsiančios pakarto
tos, jei bus tatai reikalinga, pareiškė 
žemės ūkio viceministeris.

Šaldytos mėsos būsią įvežta tiek, 
kad mėsos kainą galėtų numušti iki 
normalaus lygio. (NYHT/m)

IŠ DANIJOS IŠGABENAMI 
PABALTIEClAI

AP pranešimu NYHT rašo, kad 
esą susitarta tarp Britanijos, Pran
cūzijos ir Danijos dėl 3000 pabaltie- 
čių DP išgabenimo.

Užsienių įstaigų kalbėtojo pareiš
kimu, D. Britanija ir Prancūzija su
tikusios priimti tam tikrą tremtinių 
skaičių, nes jom esą trūksta darbo 
jėgos. Atvykę Į Britaniją ar Pran
cūziją, tremtiniai turės nustatytą 
laiką vykdyti darbo ministerijų nu
rodymus, o vėliau jie bus laisvi ir 
galės laisvai pasirinkti sau darbdavį, 
pareiškė kalbėtojas. —’

Panašūs pasitarimai vyksta su 
Kanada, Argentina, Čile ir kitais 
kraštais, (m.)

TUNELIS PO LAMANŠU
Tunelio po Lamanšu iškasimo 

Idėja buvo gimusi jau 1802 metais. 
Ja tada labai domėjosi Napoleonas. 
1882 metais tunelio kasimo idėja vėl 
buvo atgaivinta ir jau buvo bepra
dedamas darbas. Gręžimo darbai 
buvo pradėti per maždaug du kilo
metru nuo kanalo kranto. Pasirodė, 
kad .kasimas yra lengvas, nes kalki
niai sluoksniai esą minkšti. Nežiū
rint gerų intencijų, britų vyriausybė 
pasipriešino,, bijodama, kad ji nebū
tų užpultų iš kontinento.

Dabar ši mintis vėl atnaujinama. 
Britų ir prancūzų pareigūnai ją svar
sto Paryžiuje. Planuojama kasti du 
tunelius — vieną geležinkeliui, kitą 
auto mašinoms. Šie tuneliai būtų 
••augūs net ir nuo atominių bombų. 
(NYT/a) 

o D. Britanija paskyrė savo naują 
ambasadorių Į JAV. Jis iki šiol bu
vo Oxfordo karalienės Koledžo šefu. 
Numatoma, jog jis perims pareigas 
gegužės mėn. Naujasis ambasado
rius — Sir Oliver Frank buvo žino
mas pedagogas. Karo metu jis ėjo 
kariuomenėje aukštas pareigas. Iki 
šiol ten ambasadorium buvo lordas 
Inverchapel, diplomatinėje tarnyboje 
Išbuvęs 43 metus. (NTB)
O JAV ir Italija pasirašė draugiš
kumo pagrindais paremtą prekybinę 
ir navigacijos sutartis. Vėlesniu pra
nešimu, panaši sutartis sudaryta ir 
aviacijos bendradarbiavimo reikalu. 
Tai pirmoji JAV sutartis su buvusiu 
priešo kraštu, ši sutartis pakeičia 
66 metų sutartį, kuri buvo sudaryta 
1861 m. ir kurią Mussolinis 1937 m. 
panaikino. JAV ambasadoriaus Ro
moje J. C. Dunn pareiškimu, šios su
tartys esančios istoriniai dokumen
tai. (AP)
O JAV teisingumo departamento 
pranešimu, Gerhart Eisler, slaptasis 
komunistų vadas, yra suimtas ir nu
matytas išgabenti iš Amerikos. (UP) 
o UP praneša, kad Teherano poli
tiniuose sluoksniuose išreiškiama 
baimė, kad Sovietų Sąjunga, pasi
naudodama 1921 metų sudaryta tarp 
šių kraštų sutartimi, neįžygiuotų Į 
Iraną. Sutartyje numatyta, kad jei 
trečioji valstybė Irane įsirengtų karo 
bazę Sovietams pulti, tai Sovietai 
turi teisę pasiųsti ten savo kariuo
menę.
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Skandinavų galvosūkiai
(Pradžia 3 psL) 

nerolo Jungo paskelbtas Skandinavi
jos pusiasalio gynybos planas nega
lėjo patikti Rytų kaimynui. Ilgai ne
teko laukti, kad sovietai „Krasny 
Plot“ skiltimis prabiltų, jog „gene
rolo Jungo planas leidžia iškilti die
nos švieson tikrąsias Pan-Skandina- 
▼ijos užmačias“. Ypatingai nepatiko 
sovietiniam organui atviras gen. Jun
go spėliojimas, jog^užpuolimas karo 
atveju galimas iš Rytų pusės....

Neatsižvelgiant | Švedijos ir Da
nijos užsienių reikalų ministerių pa
reiškimus, kad Skandinavai nelinkę 
prisidėti prie Bęvino iškeltojo Vak. 
Europos Unijos plano, tas pats „Kras
ny Flot“ nevengia pirštu pagrūmoti, 
nes „Sov. Sąjunga kiekvieną Skan
dinavų kraštų Uniją, ar tai bus są
ryšyje su Bevino planu ar separati
ng bloku, pirmoje eilėje laikys prieš 
Sov. Sąjungą nukreiptą. Esamose

jojo tų kraštų santarvės nario Islan
dijos būdingą likimą. Dar 1946 metų 
spalių mėn. naujai gimusi, 130.000 
gyventojų skaičiuojanti, respublika, 
kad ir protesto ženkluose, pasirašė 
su yAV Keflaviko karinio aerodromo 
išnuomavimo sutartį Nėra tai taip 
jau eilinė nuomos sutartis. Keflaviko 
aerodromas savo apimtimi yra tre
čiuoju iš eilės pasaulio aerodromų. 
Jo strateginė situacija ne menkesnė 
už Gibraltarą, ir leidžia ameriki
niams ilgųjų distancijų lėktuvams be 
nusileidimo pasiekti Sovietų pramo
nės centrus Urale ir Sibire. Tai yra 
pačiais modemiškiausiais įrengimais 
apsišarvavęs lėktuvų uostas. Tuo 
būdu islandų tauta, užėmusi suomių 
vietą prie skandinaviškojo pasitari
mų stalo, savo strateginę poziciją ge
ba tinkamai iškelti ir paryškinti ben
drą skandinavų likimą. Gi šiandie
ninę bendrą Skandinavijos poziciją

sąlygose šiaurės blokas vistiek virs
tų dalimi beviniškojo Vakarų bloko, 
Europą paverčiančio kariniu ir ūki
niu prietilčiu amerikinio imperia
lizmo."

Nėra abejonės, kad sovietų laiky
sena turėjo {takos į Skandinavų kraš
tų politinius ėjimus ir viešus pareiš
kimus. Bet nėra taip pat abejonių, 
kad skandinavų' politikai ir kariai 
deda visas pastangas, kad išvengtų 
Suomijos likimo...

Žvelgiant | Skandinavijos gal ir 
netolimą ateitį tenka prisiminti nau-

Valstybinės literatūros premijos laureatai
Mūsų literatūrai tarpti ir jos me

niniam lygiui kilti neabejotiną im
pulsą davė 1935 metais literatūrinių 
premijų įvedimas. Kol egzistavo lais
va ir nepriklausoma Lietuva, šių pre
mijų paskirstymas Vasario 16-sios 
išvakarėse kasmet būdavo didelė 
kultūrinikų šventė. Viena po kitos 
s kusios okupacijos šią gražią tra
diciją buvo panaikinusios, tačiau po 
keletos metų pernai ji vėl atgaivinta 
ir kaip nekasdienis reiškinys — ji 
vėl atgauna savo reikšmę.

, Pagrindinė premijų buvo vad. 
Valstybinė literatūros 5.000 litų pre
mija, kuri atgaivinus pavadinta LTB 
Švietimo Valdybos 5.000 RM premi
ja. Grįžę kada nors { savo laisvą tė
vynę, gražinsime jai vėl valstybinę 
žymę, o jos apimtis išsiplėsdama, be 
abejo, palies ir tuos mūsų literatūros 
kūrėjus, kurių šiandien savo tarpe 
neturime ir kurių kūrybiniai polė
kiai prievartaujami, primetant jiems 
arba svetimųjų stabų garbinimą ar
ba dvasini bei fizini nykimą.

Šios premijos laureatų tarpe su
re ime jau eilę mūsų literatūros pir
mūnų, būtent: 1) Ieva Simonai
tytė — 1935 m. už romaną „Aukš
tųjų Šimonių likimas“, pavaizduo
janti M. Lietuvą vokiečių priespau

Įvairios žinios
• JAV paisrodė pirmieji teigiami 
reiškiniai: javų kainos pradėjo kristi 
ir laukiama maisto produktų atpigi
mo, nes Europa ir kiti maisto stokoju 
kraštai neturi pakankamai dolerių 
maistui nusipirkti.
• Sovietų spauda, pasinaudodama 
Kopenhagos spauda, iškėlė, kad JAV 
ir D. Britanija yra sudariuosios slap

doje, 2) Liudas Dovydėnas — 
1936 m. už Lietuvos buities romaną 
„Broliai Domeikos", 3) Jonas 
Kossu Aleksandravičius (J. 
Aistis) — 1937 m. už eilėraščių rin
kini „Užgęsusios chimeros akys“, 4) 
Salomėja Bačinskaitė (Ne
ris) — 1938 m. už taip pat eilėraščių 
rinkini „Diemedžiu žydėsiu“, 5) 
Bern. Brazdžionis — 1939 m. 
už eilėraščių rinkini „Kunigaikščių 
Miestas“ ir 1947 m. už „Svetimieji 
kalnai“, pagaliau 6)FaustasKir- 
ša — 1948 m. už eilėraščių rinkini 
„Tolumos“.

Nepriklausomybės laikais, greta 
Švietimo Ministerijos, literatūrines 
premijas teikė ir paskiros knygų lei
dyklos („Spaudos Fondas“, „Saka
las"), organizacijos (Liet. Raudonasis 
Kryžius, Katalikų Veikimo Centras), 
įmonės („Spindulio“ spaustuvė) ar 
paskirų vietovių visuomenė (pvz. 
Ukmergės mst.). Iš jų tremtyje savo 
premijų teikimą atgaivino vien Liet. 
Raudonasis Kryžius, Lietuvoje pre
mijavęs per eilę metų Vytautą Ta- 
mulaltį Vytę Nemunėli (Bern. Braz- 
džionį), Kazj Binkį Praną Mašiotą, 
Stepą Zobarską, gi tremtyje — 1947 
m. Kazj Bradūną ir 1947 m. Vincą 
Romaną. 

gal geriausia nusako iie Islandijos 
ministerio pirmininko Stefano Jo- 
hanno Stefanssono žodžiai: — „Mes 
žinome itin gerai, kad Islandija yra 
tame taške, kur subėga Rytų ir Va
karų strateginiai interesai. Bet gi 
mes toje situacijoje nieko negalime 
pakeisti, ir privalome bandyti, kiek 
tai jmanoma, prie to prisitaikyti. 
Mūsų sutartis su JAV iššaukė rusų 
didelio nepasitenkinimo, bet mes esa
me įsitikinę, kad, jei būtume ameri
kiečių reikalavimus atmetę, būtume 
tokių pat susilaukę iš rusų...“

Galimas daiktas, kad anuo metu 
protestavę islandiečiai dabar galvo
ja, Jog geriau galimo karo atveju ra
stis artumoje bazės, kur atominės 
bombos kraunamos j lėktuvus, nei 
būti arti tikslo, kur jos numetamos.. 
Ar tai dar tik islandiška, ar jau 
skandinaviška galvosena, tebūnie dar 
spėliojimai. J. Meškuitis

tas karines sutartis su Švedija, Nor
vegija ir Danija. Fagal tą laikraštį 
Britanija aprūpinsianti Skandinavų 
kraštus raketinais naikintuvais — 
lėktuvais, kad Skandinavų kraštai 
suteiktų karo atveju Amerikos sun
kiesiems bombonešiams bazes. (NB) 
e „Krasnyj flot" rašo, kad pagal 
esamas sąlygas šiaurinis blokas ga-
lįs pasidaryti Bevino Vakarų bloko 
dalimi ir tuo būdu įtrauktas į miiita- 
riškai ekonomini Amerikos imperia
lizmo prietiltį. Apskritai, Sovietų 
spauda labai nepalankiai rašo dėl 
Skandinavijos kraštų pareiškimo, jog 
jie nori prisidėti prie Marshalllo pla
no. (UP/m)
• D. Britanija įteikė Bulgarijos vy
riausybei 1.600 žodžių notą, kurioje 
nurodoma, kad Bulgarija nesilaiko 
JT nutarimo sustabdyti nelegalių 
žydų siuntimą į Palestiną.
• Dėl vokiečių naujųjų pinigų 
spausdinimo jau susitarta visų 4 di
džiųjų, praneša HTB iš Berlyno. Ta
čiau dar neaišku, kada jie bus spaus
dinami. Sovietai dėl pinigų spausdi
nimo nusileido. Anksčiau rusai rei
kalavo spausdinti dalį pinigų Leip- 
zige.
• D. Britanijos aviacijos ministeri
jos savaitiniame žinių pranešime ra
šoma, kad bus skrendama su 7 Lan
caster tipo lėktuvais į Siaurės polių 
arti 900 mylių nustatyti magnetinio 
poliaus veikimui į kompasą. (NYHT/ 
AP)
• Jugoslavijoje įneštas į parlamen
tą įstatymo projektas, kuriuo nori
ma panaikinti savivaldybių tarybas 
ir įvesti „liaudies tarybas“. (UP)
• HTB praneša, kad neseniai So
vietų repatriacijos misija, kuri lan
kėsi ukrainiečių DP stovykloje JAV 
zonoje, Salzburge, buvo apmėtyta 
akmenimis. (NYHT)

SPORTO ŽINIOS
Nauji „Kovo“ laimėjimai prieš latvius

Sausio 31 d. ir vasario 1 d. Schein- 
feldo koviečiai buvojo Luebecke, kur 
jie vėl šauniai pasirodė, nugalėdami 
Ltibecko latvių YMCA (buv. „Ryga“) 
ir latvių rinktinę gan nemažu krep
šių skirtumu. Šiedu laimėjimai tai 
dar vienas (rodymas, kad mūsų krep
šinio klasė tikrai yra aukšta ir, gal 
būt, tik amerikiečiai, kurie yra ge
riausi pasaulyje krepšinio specai, ga
li mūsų vyrams konkuruoti.

KOVAS — LŪBECKO YMCA 
63:41 (34:22)

Lūbecko latvių YMCA, tai buvusi 
garsioji „Ryga“, prieš kurią ir mūsų 
šarūniečiams 1946 metų pavasarį te
ko gerokai pasitempti, kol pavyko 
juos nugalėti. Tada Šarūnas laimėjo 
prieš rygiečius tik 6 taškų skirtumu 
30:24 (11:9). Tad ir š| kartą, kovie- 
čiams išbėgus į aukštą, lūbeckiečių 
lietuvių lūpose buvo žodžiai: „Ka
žin?“ Juk Šarūno laimėjimas Lū- 
becke buvo taip sunkiai išplėštas! 
Lūbecko YMCA stoja į kovą -savo 
geriausioj sudėtyje ir tikisi šį kartą 
jau „atsigriebti". Bet nuo pat rung
tynių pradžios iniciatyva koviečių 
pusėj — jie sparta ir gražiais deri
niais užtikrintai laimi pirmą puslai- 
k[ pasekme 34:22. Antrame puslai- 
kyje vaizdas taip pat nesikeičia per
gale — 63:41 (34:22).

Kovui taškų pelnė: Gružauskas — 
25, Grybauskas — 17, Birutis — 15, 
Ginčauskas — 4, Lauraitis — 2 ir 
Kikilas — 0.

Rungtynių teisėju buvo latvis 
Aistrauts.

KOVAS — LATVIU RINKTINE 
58:43 (21:19)

Latvių rinktinę sudarė, galima 
sakyti, tie patys Lūbecko YMCA žai
dėjai. Latviai stoja į rungtynes gerai 
išstudijavę koviečių žaidimą? o šie 
jau per daug pasitiki savimi. Beveik 
visą- pirmą puslaikj latviai vis veda 
1—2 taškų skirtumu ir dengia kovie- 
čius nepaprastai „kietai“. Koviečiai 
bando ir šiaip ir taip pirmavimą pa
imti i savo rankas, bet vis nevyksta, 
nesėkmė. Tik pirmo puslaikiO pas
kutinių dviejų minučių bėgyje pa
vyksta jau pasekmę persverti savo 
naudai. Teisėjui skelbiant pirmo 
puslaikio pabaigą, pasekmė.21:19 Ko
vo naudai. Atsikvepia lengviau mū
siškiai žiūrovai ir patys koviečiai. 
Antrame puslaikyje koviečiai jau 
pilnoj savo formoj, susiradę save. 
Minutę po minutės pasekmės skirtu
mas vis didėja Kovo naudai, ir rung
tynės baigiamos 58:43 (21:19) Kovo 
pergale.

Kovui taškų pelnė: Grybauskas 
su' Lauraičiu po 18, Birutis — 11, 
Gružauskas — 8, Ginčauskas — 3 ir 
Kikiląs — 0.

Latvių rinktinei ir Luebecko YM
CA atstovavo ir per abejas rungty
nes taškų pelnė: Zebelinš — 29, Ber- 
kolds — 23, Berzinš — 6, Herma- 
novskis — 9, švolmanis — 10, Justs 
— 4, Hartmanis — 3. L. V-kas

DILLINGIEOIAI laimi prieš 
eichstAttieCius

Vasario 1 d. (vyko draugiškos 
krepšinio, tinklinio ir stalo teniso

rungtynės tarp Eichstatto ir Dillin- 
geno gimnazijų jaunių.

Įdomiausias susitikimas buvo krep- 
šinyje, kuriame tiek iš vienos pusės 
tiek iš antrosios parodyta gražių mė
tymų ir derinių. Rungtynės baigėsi 
dillingiečių laimėjimu 30:29 (21:15). 
Taškus Dillingenui pelnė: Sodeika 11, 
Kaibutas 6, Kulbis ir Šnelius po 5, 
Taraškevičius ir Spranaitis po 2$ 
Eichstattui — Kulbavičius 11, Aus
tras 10, Martinaitis 6, Paškevičius 2, 
Ciukus ir 'Kungis 0.

Tinklinyje dillingiečiai pasirodė 
žymiai pranašesni, laimėdami per
svara 15:7 (15:5).

Stalo tenisas po Įtemptos kovos 
baigėsi 5:3 Dillingeno naudai. Už Dil- 
lingeną žaidė: V. Liūgą, Sodeika, Pe
trulis, Spranaitis, Macevičius ir Šne
lius; už EichstSttą: Kačinauskas, Za
latorius, Vaičiūnas, Gerulaitis, Avi
žienis, Kymontas.

Vyr. FASK-tas skelbia
1. Sporto klubų registracija. Pa

kartotinai skelbiama visų sporto klu
bų, esančių vakarinėse Vokietijos zq» 
nose, registracija. Ši registracija pra
tęsiama iki šių metų kovo 1 dienos,

2. Lietuvos slidžių pirmenybės. 
Artimiausiu laiku, esant palankioms 
gamtos sąlygoms, Garmisch- 
Partenkirchene bus vykdomos 
Lietuvos slidžių vyrų ir moterų pir
menybės. Programoje (vyrams) 18 
km bėgimas, estafetė 4X10 km, sla
lomas, nuvažiavimai ir šuoliai. Pa
starosios trejos varžybos jvyks olim
piniame stadione. Moterims: 5 km 
bėgimas slalomas ir nuvažiavimai 
Lygiagrečiai bus vykdomos ir dailio
jo čiuožimo pirmenybės vyrams, mo
terims ir poromis.

Dalyviai maistą atsiveža patys. 
Papildomas davinys bus išrūpintas 
vietoje. Pirmenybės truks dvi die
nas. Pirmenybių data bus paskelbta 
vėliau. Visi slidininkai-ės, norintieji 
dalyvauti šiose pirmenybėse, regi
struojasi Augsburge Vyr. FASK-to 
sekretoriate iki vasario 15 d.

3. Diskvalifikacija. Vyr. FASK- 
tas, išnagrinėjęs „Dainavos“ sporto 
klubo nario St. Severino perėjimą iš 
bokso mėgėjų | profesionalus, skel
bia, kad minimas boksininkas nustoja 
teisės atstovauti mėgėjiškąjį lietuvių 
sportą ir yra išskiriamas iš visų tarp
tautinių mėgėjų varžybų. „Dainavos“ 
sporto klubo valdybai nuimama visa 
atsakomybė už minimo sportininko 
elgesj (Protokolas Nr. 5/1948 m. 1. 17 
d.).

4. Registracija. Visi buvusiojo 
Vyr. Sporto ir Fizinio Auklėjimo Or
ganizacinio Komiteto padaliniai (pa
skirų sporto šakų vyr. komitetai, , 
sporto apygardos ir jų komitetai ir 
kiti), remiantis Vyr. FASK-to nuta
rimu (protokolas Nr. 6/1948 m. I. 31 
d.), privalo registruotis Vyr. FSSK-
to sekretoriate iki š. m. vasario 20 d. 
Registruojantis reikia nurodyti vie
tovę, narių skaičių, valdybos sudėtį 
praėjusio laiko darbų apyskaitą. Neį— 
siregistravus iki minėto termino, vi
sos institucijos nustoja veikimo ga
lios.

Vyr. Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas

Mes ieškome savųjų
PCI.R.O. PAIEŠKOJIMU 

įSTA.GA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

56. Alperavichus (Alperavitsonas) 
Abrasha, iš Dachau; Bajalytė Zene, 
Iš Guestrow; Olitzki Isaac, gim. 1898, 
iš Kauno; Olitzki Esther, gim. 1900, 
iš Auschwitz; Feinstein Chaja; Fa- 
browskiy Eliy Yakovlevich, gim. 1932, 
iš Auschwitz; Demereckas Kleopas, 
gim. 1929. 9. 25, iš Buxtehude; Le- 
veris Eugenija, gim. 1911. 12. 30, iš 
Tutcw; Motiejūnas Leonas; Motie
jūnas Marija; Motekaitis Jonas, 32 
metų, iš Thueringen; Motiejauskas 
Stasys, gim. 1921; Shcr Hirshe, gim. 
1912, iš Salzwedel; Sher Masia, iš 
Salzwedel; Šmitienė Ema, gim. 1900, 
iš Seefeięį; Steklick Jonas, iš Kauno; 
Sieckličkaitė Regina, gim. 1919—20;‘ 
Vindberg Faivi, iš Marijampolės; 
Yoffe Sofija, iš Ariogalos, Kaunos; 
Zarchi Lena Chiena, gim. 1897, iš 
Vilniaus.

2300. Staknytė Danutė — Staknis, 
(c/o M-me Guenther, Mail 30, Neu- 
chatel, Suisse) — Sventkausko 
Vlado ir Pračkausko Juozo, buvusių 
karo aviacijos mokinių. Turintieji 
žinių apie juos prašomi pranešti mi
nėtu adresu.

2301. Amerikos lietuvių Stankus 
Valerija — savo brolio Edvardo An- 
driušaičio su šeima,. gyvenusių Jo- 
niškaičių km., Lygumų valsč., Šiau
lių apskr., ir sesers Izabelės ir jos 
vyro Jono Gulbino, gyv. Juknaičių 
km., Lygumų valsč., Šiaulių apskr.

Žinantieji ką apie paieškomuo
sius ar jų likimą prašomi pranešti 
K. Stanaitis, Muenchen 23, Leo- 
poldstr. 222/III.

2302. Gudelio šeima — Gudelio 
Broniaus iš Utenos apskr. Aluntos 

valsč. Baraikų kaimo ir Sauliaus 
Antano iš Alytaus apskr. Domanto- 
nių kaimo. Apie juos neturima jokių 
jokių žinių nuo 1939 metų. Pranešti 
J. Baniukaitytei, (13a) Schwaeb. 
Gmuend, Bismarckstr. 1 (I - 74).

2303. Velička Juozas, (Regens- 
burg/Bayern, Dachaų-Pl. 5) — brolio 
Veličkos Kazimiero, gim. 1909 m. 
Marijampolės mieste, paskutiniu lai
ku gyv. Rokiškyje:

2304. Frank Veleska (Pranciškus 
Velička), kilęs iš Kauno apskr., Vil
kijos valsč., ir jo žmona Antosė Ve
leska (gim. Sabonaitė ar Labonaitė), 
kilusi iš Kauno apskr., Raudondva
rio vlsč., Bilunų km., dabar gyve
nantieji USA, ieško savo brolių se
serų (vyras — brolio Bamaso Velič
kos ir sesers; žmona — brolio Prano 
Sabono). Kas žinotų apie juos, pra
šom pranešti šiuo adresu: Juozas Ve
lička, (13a) Regensburg/Bayern, Da- 
chau-Pl. 5.

2305. Mrs. Čekaitis Konstancija, 
gyv. USA, Philadelphia, Pa., 2501 
North 6th Street, ieško:

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su Il
gesnėmis citatomis Iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10*/« nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
Ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Musų Kelias", 
Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank, FiL Dilliagen/Donau (13b) Nr. kaina 1,50 RM.

MŪSŲ KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. Donau. Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. P e n i k a S 
Redaktorius AL Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“. Autho
rized by EUCOM HQ, Civil Affairs Division, 

Editor and publisher: Domas PENIKAS. 
Adress: Dilhngen/Donau, Kapuzinerstr. 16.

PrinJtr: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donate 
Population to be served: 10.000. ' ,

1) savo brolio vaikų: sūnaus Sta
pelio Prano ir dukters Stupelytės Ju
stinos, prieš karą abu gyveno Tel
šiuose;

2) Šidlausko Jono ir jo sūnaus 
Šidlausko Stasio, kilusių iš Tauragės 
apskr., gyvenusių Kvėdarnoj.

Žinantieji apie šiuos asmenis pra
šomi pranešti aukščiau nurodytu ar
ba „Mūsų Kelio“ adresu.

Skelbimas
Lietuviai kandidatai priimami | 

Eichstatt’o Katalikų Kunigų Semina
riją šitomis sąlygomis:

1. Prašymas vokiečių kalba Filo- 
sofijos-Teologijos Aukštosios Moky
klos Rektoriui.

2. Gimnazijos baigimo atestatas.
3. Gimnazijos kapeliono ar sto

vyklos klebono liudijimas, parašytas 
vokiečių arba lotynų k.

4. Sveikatos liudijimas.
Įstojimo | Seminariją reikalais 

pirmoje eilėje kreiptis t lietuvių klie
rikų rektorių kun. Dr. Praną Ma
neli, kurio adresas šist (13a) Eich- 
stžtt/Bayem, Priesterseminar.

Norintieji patekti J vasaros 

semestrą, kuris prasidės balan
džio mėn. 19 dieną, prašomi vėliau
siai iki balandžio mėn. 15 dienos su
sitvarkyti priėmimui reikalingus do
kumentus ir su jais asmeniškai at
vykti | EichstStt’ą. Vėliau prisista- 
čiusieji | vasaros semestrą gali būti 
tik išimties keliu priimami.

Kun. Dr. Pr. Manelis

Pranešimas
Greitu laiku išeina iš spaudos 

Henriko Žemelio prisiminimų knyga 
„OKUPANTŲ REPLĖSE“.

Šioje 178 psl. knygoje aprašoma 
bolševikų ir vokiečių okupacija Lie
tuvoje, išgyvenimai koncentracinėse 
stovyklose ir tiesiogiai paliečiamas 
tragiškas buv. Vietinės Rinktinės li
kimas.

Dalis prisiminimų buvo spausdi
nama „Minties" laikraštyje pavadi
nimu „Paskutinioji apgaulė“. Knyga 
papildyta įdomiais dokumentais apie 
nacių sauvalę Lietuvoje ir iškelta 
daug faktų apie abiejų okupantų už
mačias mūsų pavergto krašto at
žvilgiu.

Knygą galima bus gauti pas visus 
spaudos platintojus.

Sesę GENOVAITĘ ŽIDONYTĘ 
Ir

brolį KAZIMIERĄ MALDĖNĄ, 
sukūrusius lietuvišką skautišką šei
mą, sveikina ir linki saulėto gyve
nimo

Ingolstadto skautų vyčių
būrelis /

Skausmo prislėgtam 
p.rANTANUI ŠALTENIUI 

dėl jo brolio lakūno kapitono 
Povilo Šaltenio tragiš
kos Amerikoje mirties, širdin
gą užuojautą reiškia

J. GYLYS, Anglija.

Brangų klasės draugą 
Benediktą SULSKį, 

Jo tėveliui mirus, nuoširdžia! 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Rothenburgo oJT. progim
nazijos Vl-osios klasės mo

kiniai Ir auklėtojas

7



• pst. Nr. 8 (120) 1948. n. 19.

MŪSŲ KELIAS
.LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Nenurimsim, iki pasaulin negrįš taika ir tiesa
TRISDEŠIMTOSIOS VASARIO 16-sios SUKAKTUVES. JAS IŠKILMIN

GAI ATŠVENTĖ TREMTINIAI
Lietuvos Nepriklausomybės akto 

šiemetinės, trisdešimtosios, sukaktu-

Ką gali viena moteris Amerikoje?
ji Šluoją, verda, skalbia, vaikus augina .... bet tūkstančiai klausosi jos ir aukoja 

TREMTINIAMS LIETUVIAMS. JI — JUZĖ RAUKTYTĖ-DAUŽVARDIENĖ

vės, kaip mus iki šio laikraščio iš
leidimo greitosiomis pasiekė žinios, 
buvo atšvęstos tremtyje visu iškil
mingumu, koks tiktai šiose sąlygose 
yra galimas ir prieinamas. Jis, aiš
ku, toli gražu neprilygsta iškilmėms, 
kurios tokiu atveju būtų nuskambė-

vusi mūsų Lietuvą, Jeigu ją būtų ap
lenkusi dabar išgyvenama nedalia.

Be mūsų tremtin’" spaudos. Va
sario 16-ji gana gražu atsispindėjo 
ir kitataučių laikra” ', ^se. Čia pa
žymėtinas bendrasis visų tautybių 
DP leidžiamas laikraštis „Im Aus- 
land“, didžiąją sa^o paskutiniojo nu
merio dali paskyręs Lietuvai. Taip

Jut šakelė. — Amerikos lietuvių 
spauda, o ne retai ir kitų tautų lai
kraščiai, nuolat mini ir pagarrbial 
stebisi tuo faktu, kad lietuviai trem
tiniai, būdami bado ir kitokiose vos 
beįmanomose sąlygose, nori ir suge
ba varyti platų kultūros ir meno dar
bą, labai aukštai — kvalifikuotai at
stovaują lietuvių tautai platojo pa
saulio akivaizdoje.

„Tokia tauta, kuri turi tokius 
ryžtingus sūnus ir dukras, žūti negali 
ir nežus!“, nuolat-if nuolat pasigirsta 
iš svetimtaučių lūpų ir spaudos. Ne
reikia ir bekalbėti, koks tai didelis 
moralinis atpildas, paskatinimas ir 
nesugriaunama viltis tremtiniams ir 
visiems lietuviams.

Bet gi, reikia atvirai pasakyti, kad 
jei ne dauguma, tai bent labai dau
gelis tremtinių lietuvių Europoje
su paslėptu skausmu ir pesimizmu 

žvelgia į Amerikos lietuvių pusę:
— O, kad ten būtų tiek pat entu

ziazmo ir ryžtingumo lietuviškam 
reikalui! Juk jie kitokiose sąlygose 
ir daug gali!

Tiesa, tremtiniai lietuviai gerai 
pažjsta Amerikos brolių duosnumą, 
ir dauguma asmeniškai tatai jau su
spėjo pajusti. Jie žino apie milžiniš
kus Balfo, Alto ir Almo darbus. Apie 
tai nebėra reikalo kalbėti. Bet trem
tiniai pasiilgsta, taip sakyti priva
taus, neorganizuoto, vienasmeninio 
entuziazmo, pasigenda Lietuvos rei
kalui „nežinomų karių“.

— Čia bus kaltos bene tos geros 
sąlygos, kuriose ten Amerikoje lietu
viai gyvena. Jos nuslopina tėvynės 
ilgėsi ir prisirišimą prie samanotos 
bakūžės, — atsidūsta liūdnai ne vie
nas tremtinys.

Kad tokiose tremtinių mintyse ne
būtų šiek tiek tiesos, vargu ar galima 
būtų ginčytis. Bet gi pažiūrėkime 
nuoširdžiai ir į save —■' i tremtinių 
tarpą. Juk apie šimtaprocentiškumą 
ir čia negalima kalbėti. Ir čia visa 
veža entuziastai, pasiryžėliai, dauge
liu atveju „nežinomi kariai“. Masės 
pritaria, remia. O esti ir skaudžių 
išimčių. Panašiai ir čia Amerikos 
lietuvių tarpe. O svarbiausia, žino
ma, didieji darbai ir ryžtingumas 
tiek tremtinių tarpe, tiek čia Ameri
koje kyla ne iš ten, kur yra pertek- 
liai ir puikios gyvenimo sąlygos, 
bet...

— Juk tamsta, p. Šakelė, gerai 
žinai, kad svarbiausios mano parei
gos yra šeima (turiu vyrą, 2 sūnus), 
namai (vyrėja, skalbėja, valytoja ir 
1.1.). Tarnų tarnaičių neturime — 
patys viską darome, — taip man 
trumpai atsakė Juzė Rauktytė-Dauž- 
vardienė, Lietuvos Konsulo Chicagoje 1 
žmona, kai aš ją paklausiau, kada ir ; 
kaip ji suspėja tiek daug lietuvių ir 
Lietuvos reikalui padaryti.

Ir tikrai, nė kiek neperdedant, rei- j 
kia pasakyti, kad p. Daužvardienė i 
gali būti tremtiniams labai {domus ir 
žinotinas Amerikos lietuvių 

entuziatiško patriotizmo ir neiš
senkančio darbingumo pavyzdys 

Štai faktai, kuriuos man pasisekė iš 
angliškos ir lietuviškos spaudos su
graibyti. Taigi, 1946 metais p. Dauž
vardienė suruošė 14 paskaitų, kur ji 
kalbėjo lietuvių tremtinių ir Lietu
vos reikalais angliškai kalbantiems 
klausytojams. Tų pačių metų gruo
džio 8 d. ji suruošė Chicagoje, Mu
seum of Science an Industry salėse, 
lietuviškų Kalėdų programą. Čia 
transliacijose per radiją lietuviai 
dalyvavo du kartus. Transliuota bu
vo visai Amerikai.

1947 metais p. Daužvardienė skai
tė jau 29 paskaitas, taip pat daugiau
sia angliškai kalbantiems amerikie- 
čims. Pvz., Illinois valstybės moterų 
teisininkų ir advokačių sąjungai, II-

linols valstybės moterų spaudos są
jungai, Lietuvos garbės konsulo 
Grant-Suttie pagerbime Toronto (Ka
nadoje), Northwestern (Chicagoje) 
Universitetą baigusiųjų moterų drau
gijoje (ši draugija siuntinėja maistą 
ir drabužius Ravensburgo lietuvių 
gimnazijos mokiniams), Lietuvių pre
kybos rūmuose, Balfo parengimuose, 
per „Margučio“ radiją ir 1.1.

Pažymėtina, kad 12 paskaitų-pro- 
gramų atlikta jau su talka — daini
ninke Ona Piežiene ir pianiste Zita 
Simutiene. Visos (ir p. Daužvardie
nė) dėvi lietuviškus tautiškus rūbus. 
5 paskaitose-programose dalyvavo 
„A cities" šokėjai. Beveik visur ro
dyta lietuviškų rankdarbių ir meno 
parodėlės.

Taip pat ir 1947 metais p. Dauž
vardienė suruošė Lietuvių Kalėdų 
Eglaitę Chicagoje, Museum of Scien
ce and Industry salėse. Pasisekimas 
stačiai milžiniškas. Tą eglaitę 1946 
metais aplankė per 100.000 žiūrovų, 
o 1947 metais jau per 120.000. Lietu
viškos programos 1946 m. klausėsi 
1.000 žmonių, gi 1947 metais jau 4.000 
žmonių. Tose salėse ruošia eglaites

jusios laisvoje Lietuvoje, neaplenk- 
damos nė vieno miesto, miestelio, 
bažnytkaimio ir kaimo — nuo Skuo
do iki Druskininkų, nuo Seinų iki 
Zarasų. Dabar, deja, tenai dar tebe- 
siaučia ir tebesauvaitauja svetimięji, 
nuožmiais savo darbais greitindami 
dieną, kurią neišvengiamai prisieis 
atsakyti už sulaužytą teisę ir tikrie
siems tos žemės vaikams padarytas 
skriaudas. Toji diena nesulaikomai 
artėja. Tatai ne tik savo širdyse jau
čiame, bet patiriame ir vis plačiau 
teisybei akis ir ausis atveriančiame 
demokratiškajame pasaulyje. Tąją 
ataskaitos dieną pagaliau patvirtina 
atsivertėliai buv. komunistų kovoto
jai ir net savižudžių politrukų palikti 
pomirtiniai laiškai. Šie reiškiniai ge
roka vilties doze nudažo teisingąsias 
mūsų pastangas, atsikovoti kas mums 
teisėtai priklauso — laisvo žmogaus 
teisės ir vardas.

Užtat tremties stovyklose ir trem
tinių kolonijose, nežiūrint visų me
džiaginių nepriteklių ir kartais ap
kartusias kasdienybės, šios nepapra
stų sukaktuvių iškilmės dar labiau

Pirmasis šios grupės tekstilės darbininkas, žygiuojąs prie lėktuvo, yra 
pabaltietis

pat mus pasiekę latvių ir estų lai
kraščiai tremtyje nepašykštėjo šiltų 
žodžių Lietuvai ir lietuviams jų di
džiosios šventės proga.

Lietuvių tremtinių stovyklas, 
šventiškai pasipuošusias ir susitvar
kiusias, gaubė rimtis ir susikaupi
mas. Ties išsirikiavusiomis mokslei
vių ir skautų gretomis, dalyvaujant 
gausiems tautiečių ir svečių būriams, 
kilo tądien trispalvės. Vadovaujan
čiųjų žodžiai priminė didžiąją tos 
dienos prasmę, skambėjo Tautos 
Himno ir vergijos palengvinimo mel- 
džią maldos žodžiai. Tos ir kitų gie
smių garsai sklido svetimųjų bažny
čių skliaustuose visur ten, kur gyve
nama mūsiškių tautiečių: jie rinkosi 
l bažnyčias iškilmingų pamaldų, pa
dėkoti Aukščiausiajam už kadais su
teiktą Lietuvos laisvę ir paprašyti 
palaimos dabartiniams užsimojimams. 
Negalėdami pasiekti savo namų, kur 
maldyklos svetimųjų uždarytos, al
toriai sugriauti, mes kaupėmės mal
doje tądien svetimųjų šventnamiuose.

Kiekviena kova reikalinga jai at
sidėjusių širdžių, o' taip pat ir mate
rialinių išteklių. Visose stovyklose 
Vasario 16-ją gausiai biro tautiečių 
aukos kad ir iš kūlelių asmeninių 
išteklių dideliam ir kilniam tikslui 
— Tautos Fondui. Tos aukos, be abe
jo, pastūmės kovojančią tautą i jos 
išsiilgtąją pergalę.

Pavakariais, nusileidus trispal
vėms stovyklose, salėse vyko iškil
mingi posėdžiai, paskaitos, sveikini
mai, koncertai, vaidinimai. Sveikino 
mus amerikiečių karinės valdžios pa
reigūnai IRO viršininkai, bendro li
kimo draugai — kitų tautybių trem
tiniai. Visų jų karščiausias linkėji
mas vienas ir tas pats: kad greičiau 
baigtųsi mūsų tautos kryžiaus keliai, 
savo žemėn gyventi, kurti, dirbti ir 
kad greičiau susirinktume laisvon 
savo darbo vaisiais džiaugtis, trūktu 
vergijos pančiams ir galą gavus pri
spaudėjams. Šimtai žmonių, įgalioti-^

Tremtiniai lėktuvais į Kanadą
PER 20 VALANDŲ ATSIRANDAMA KANADOJE

Mums praneša, kad sausio 20 d. 
pirmoji 34 DP grupė išvyko lėktų-, 
vais iš Rheino-Maino aerodromo j 
Ontario tekstilės firmos įmonę. Ši 
firma yra pasirinkusi 100 asmenų. 
Antroji partija išskrido vasario 3 d. 
Ir paskutinė turėjo išvykti kaip nu
rodoma, vasario 17 d.

IRO įkurdinimo pareigūnai pareiš
kę, jog buvę labai greit parinkta nu
matytas skaičius iš beveik 400 pa
reiškusių norą ten vykti.

Bendrovė turėsianti sumokėti 
Skirtumą tarp laivo ir lėktuvo trans
porto išlaidų. Pirmaisiais darbo me
tais iš DP bus daromi savaitiniai at

skaitymai ekspedicijos išlaidoms ap
mokėti. Metams pasibaigus, surink
tieji pinigai būsią grąžinti tiems DP, 
kurie bus toje pačioje darbovietėje. 
Tai bus daroma tam, kad padėjus 
įsitaisyti jų šeimoms, kurios bus įsi
leistos j Kanadą, kada darbininkai 
bus pajėgūs jas aprūpinti.

Be šitų 100 darbininkų Ontario 
fabrikui, kitų dviejų bendrovių pa
reigūnai nori pasirinkti apie 30 teks
tilininkų kitoms organizacijoms. Jei 
pasirinktieji pasirodys tinkamai, pa
našiai pasielgs ir kiti kanadiškiai 
darbdaviai, (a)

Nepaprastas įvykis žmonėms gauti kelionės dokumentus. Per keletą se
kundžių jie bus jau lėktuve pirmą kartą savo gyvenime. Per 20 valandų 
jie iškels koją Kanados žemėje ir pirmą kartą po išlaisvinimo jie jausis 
•augūs ateityje. K®1 1707

ir kitos tautos, bet lietuvių eglaitė ir 
programa pripažinta įdomiausia. 
Daugybė aprašymų ir gražių atsilie
pimų laikraščiuose.

P. Daužvardienė yra taip pat ak
tyvi grynai Amerikos visuomeninia
me gyvenime. Tatai, savaime su
prantama, padidina jos galimumus 
veikti lietuvių naudai. Pvz., karo 
metu ji savanoriškai išdirbo per 5.000 
valandų Amerikos Raudonojo Kry
žiaus srityje — kalbėtojų biure, 
kraujo aukojimo centre ir p. 1946 
metais p. Daužvardienė buvo paskirta 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus Chi- 
cagos skyriaus kalbėtojų biuro pir
mininke. 1946/7 metais ji buvo pa
kviesta teisėja vieno pačių didžiausių 
Chicagos dienraščių — „Chicago He
rald American“ oratorijos varžybose. 
P. Daužvardienė 1944/46 metais at
stovavo Balfą Chicagos Community 
& War Fund’e.

Apie p. Daužvardienės darbus 
nuolat rašo amerikiečių spauda, o 
taip pat „Draugas“, „Naujienos“ ir kt. 
Iš šių pastarųjų (daugiausia) aš ir 
surinkau čia pateikiamas informaci
jas. Bijau, kad galėjau ir ne viską 
surasti, kas svarbu ir {domu.

Bet gi pati p. Daužvardienė taip 
pat gausiai rašo lietuvių ar ameri
kiečių spaudai. Dar visai neseniai 
ji daug parašė apie

„Čiurlionio“ ansambli
V. Beliajaus leidžiamai „Vilčiai“. To 
paseka: čiurlioniečiam išsiųsti 7 Care 
pakietal ir, be to, dar nemažas skai
čius kitų {vairių siuntinių. Ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai labai 
susidomėjo čiurlloniečiais.

P. Daužvardienė yra gimusi Ame
rikoje ir čia baigusi aukštuosius ju
ridinius mokslus. Jos minčių aišku
mas, pasakyčiau, elegantiškas iškal
bingumas ir patraukli visa asmeny
bė, nuolat sukelia naujas aukas Bal
tui, siuntinius tremtiniams ir gausius 
pasižadėjimus

remti Stratton (DP įsileidimo) - 
bllių.

Taigi nesuklysiu sakydamas, kad 
p. Daužvardienė yra tikras ir sėk
mingas Lietuvos ir lietuvių tremti
nių ambasadorius Amerikoje, dirbąs 
savanorio ir nežinomo kareivio titu
lu ir teisėmis. '

sustiprino pasiryžimą nerimui ir ak
tyviai kovai, kol pagaliau bus pa
siektas teisybės pergalės triumfas. 
Ryškiausiai tų sukaktuvių mintys at
sispindėjo tremties periodinėje spau
doje, kur kiekvienas tremtinių lai
kraštis išleido po specialų, padidintą, 
šventiškai pasipuošusi numeri. Juo
se, be pirmuosiuose puslapiuose at
spausdinto Nepriklausomybės akto, 
mirusių ir žuvusių valstybės vyrų 
atvaizdų, ryžtingais žodžiais į trem
tinius tautiečius, pasaulio lietuvius ir 
demokratiškojo pasaulio sąžinę pra
bilo tautos laisvės kovai vadovaujan
tieji veiksniai. Plačiai ir išsamiai 
atsispindėjo nepriklausomybės me
tais visose gyvenimo srityse pasiekti 
laimėjimai, duodami suprasti ir įsi
vaizduoti, kokia šiandien, švenčiant 
savo laisvės trisdešimtmeti, būtų bu-

nių, drebančiomis rankomis ir šir
dimis dėjo savo parašus po rezoliu
cijomis, prašymais, nutarimais ir at
sišaukimais, kurie tą dieną iš visų 
stovyklų plaukė i demokratijos ša
lių vadus, kad jie, kurdami pasaulio 
taiką, neužmirštų ir kenčiančios bei 
prievartaujamos lietuvių tautos.

Patriotinės dainos, keldamos ir 
grūdindamos dvasią, baigė iškilmin
guosius aktus tremtinių stovyklose 
trisdešimtosiose Nepriklausomybės 
akto sukaktuvėse, primindamos di
džiuosius tautinius idealus, dėl kurių 
amžiais aukojosi lietuvis, tiek senai
siais carinės priespaudos laikais, tiek 
karų ir okupacijų metais, tiek įga
liau kasdien dabar — ar b žade kan
čia paženklintoje tėvynėje ar per vi
są žemės rutuli nutysusioje tremtyje.

(z)

Linkiu kitąkart susirinkti prie Karu Muziejaus Kaune 
KALBĖJO MAJ. JOKŠAS VASARIO 16-SIOS IŠKILMĖSE LIETU

VIAMS DILLINGENE

Šios didingosios iškilmės Dillin-
geno lietuvių stovykloje praėjo be
veik taip pat, kaip ir visose kitose 
lietuvių tremtinių stovyklose. Rytą 
padangėn kilo, vakare iškilmingai 
nusileido tautinė vėliava. Be pamal
dų, kurioms ypatingos nuotaikos su
teikė chorm. J. Starkos vedamas 
mišrusis choras su nauju repertuaru, 
specialiai skirtu Vasario 16-sios iš
kilmėms, itin pažymėtinas stovyklos 
salėje {vykęs iškilmingasis aktas. JI 
trumpu, jautriu žodžiu pradėjo vie
tinis LTB apyl. pirm-kas A. Dagilis. 
Pirmojoje posėdžio dalyje kaimynai 
estai ir ukrainiečiai gražiais žodžiais 
pasveikino gausiai susirinkusius iš
kilmingo akto dalyvius, palinkėdami 
ištvermės šioje likiminėje kovoje dėl 
savo pačių ir Tėvynės laisvės. Po 
išsamios mkt. P. Bortkevičiaus pa
skaitos, pritaikintos dienos rimčiai, 
sekė meninė dalis. Joje pasirodė sol. 
E. Rūkštelienė, p. Peškienė ir p. Ša- 
lučka, patriotinėmis solo dainomis ir 
duetais sukūrę itin šventišką nuo
taiką. Trumpai atvangai vietinės 
progimnazijos mokiniai, p. Aid. Ber-

notaitės parengti, pademonstravo ke
letą tautinių šokių ir pagaliau vėl pa
sirodė chorm. J. Starkos choras, ku
ris savo dabartiniu pajėgumu bus 
vienas bene iš pačių stipriųjų, jei ne 
iš viso pirmaujančių tremties lietu
vių chorų. Ypatingą įspūdi klausy
tojams paliko paties dirigento kom
pozicija „Sens Rambyne“.

Iškilmėms baigiantis į susirinku
siuosius prabilo posėdyje dalyvavęs 
svečias, didelis lietuvių bičiulis —• 
Gūnzburgo srities komendantas Maj. 
Jokšas. „Gal būt jau nebetoli tas me
tas, kada jūs,, kartu su kitų tautybių 
tremtiniais, — kalbėjo p. Majoras, 
— turėsite palikti Europą, ieškodami 
laikinos prieglaudos svetimuose kraš
tuose. Tačiau tenai išvykdami, jūs 
išsivešite išsaugoti laisvą lietuvišką 
žodi ir dainą, kad netrukus galėtu
mėt ją grąžinti laisvon Lietuvon, to
kioms iškilmėms prie Karo Muzie
jaus ir Nežinomojo Kareivio kapo 
Kaune. Tuo aš tikiu ir visiems savo 
tautiečiams nuoširdžiai linkiu,“ — 
baigė aukštasis svečias, (s)
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