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Prieš 26-rius metus:

c Klaipėdą savo aigavom krauju
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas

Neramias ir slegiančias dienas gy-
veno Klaipėdos kraštas ir visa Lie
tuva 1922 m. pabaigoje. Klaipėdie
čių organizacijų atstovai ir Lietuvos 
diplomatai lapkričio mėn. pradžioje 
parvažiavo iš Paryžiaus tuščiomis 
rankomis. Ambasadorių konferencija 
atidėjo Klaipėdos likimo išsprendimą, 
bet visiems buvo aišku, kad tas 
sprendimas bus lietuviams nepalan
kus. Beliko viena viltis — patiems 
Imtis krašto likimą l savo rankas. 
Žmonės, ypač jaunimas, nerimavo. 
Visame krašte ėjo susirinkimai, ku
riuose buvo protestuojama prieš be
siartinant) freištatą, o ypatingai prieš 
užmačias sutelkti Lenkijai kurių nors 
teisių krašte ir uoste.

Gruodžio 18 d. susidarė Vyriausias 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komi
tetas, kurio pirmas oficialus posėdis 
(vyko Klaipėdoje, gruodžio 22 d. 10 
vai. vakare. Iš to posėdžio protokolo 
matyti, kad jame dalyvavo Brūvelal- 
tis, Strėkys, šaulinskis ir Vanagaitis. 
Jie nutarė komiteto pirmininku iš
rinkt Martyną Jankų, o kiti nariai 
šitaip pasidalino pareigas: Jurgis 
Strėkys iš Jagštellų ir Jurgis Lėbar- 
tas iš Klaipėdos — vicepirmininkai, 
Jonas Vanagaitis iš Klaipėdos — pir
mas sekretorius, Vilius Šaulinskis iš 
Klaipėdos — antras sekretorius ir

okupaclnė valdžia Išlaisvino. Su- i sials yra vyriausieji Klaipėdos krašto I su Vokietija visiškai nutraukiami vi-
prantama, ponas Jahnas atsidėkoda
mas dabar turi tarti: .Jūsų paslau
goms esu pasiruošęs".

Vyrai ir moterys! Pagalvokit kas 
jtųns gręsia!

Nors nėra dar pas mus nė vieno 
tuzino didžiųjų medžio pirklių, tačiau 
dėl Jų jau norima jus lenkams iš
duoti!

Kodėl lenkai pradžioj nori provi
zoriškojo freištato? Jie nori išlošti 
laiko, kad galėtų | Klaipėdą lenkų 
prlsigabenti. Kodėl taip aukštai save 
besikellančlojl direktorija viešai ne
patvirtina prekybinės sutarties su 
Lenkija? Nes tie ponai bijo, kad jie 
už tai gali būti iš.krašto išgulti.

-Taigi, lenkiškoji kolonizacija gali 
prasidėtų Lenkija šitam tikslui pa
siryžusi supirkti krašto dvarus ir 
Juos vėliau išdalinti lenkų koloni
stams. Jau keletą dvarų per savuo
sius traplninkus nupirko. Kaip ma
tome, lenkiškasis pavojus jau prieš 
akis. Ir Lenkija būtų kvaila, jei ne
pasinaudotų jiems teikiamomis teisė
mis. Bet ką galvoja okupacinė pran
cūzų valdžia, teikdama lenkams to
kių teisių, kol Klaipėdos kraštas dar 
tebėra pereinamoje stadijoje?

Dabar Jau gabenami lenkų tauty
bės valdininkai iš Vokietijos. Pirmal-

muitinės viršininkai.
Tiksliai pasakyti, kokiu keliu ge

riausia Klaipėdos kraštą paversti 
Lenkijos kolonija, yra sunku.

Neinant per žmonių galvas, ge
riausia pradžioj šį kraštą, padedant 
lenkams, padaryti provizoriniu frei- 
štatu. O provizoriumul pasibaigus, 
freištatą įsukti Lenkijai.

Tik silpnapročiai gali tikėti frel- 
šteto egzistencija. Jau ir dabar ban
doma vien ūkininkų .ir namų savi
ninkų sąskalton virš vandens dar 
išsilaikyti.

Argi teisinga, kad Tilžės ūkinin
kas už vieną kiaulienos centneri gau
na 11.000 markių daugiau, negu Klai
pėdos krašto ūkininkas. Taip, jis turi 
užmokėti lenkiškosios orientacijos 
ponams Krausul ir Jabnui freištatą 
politikos mokesti. Gaudamas elgetiš
ką nuomą namų savininkas verčia
mas tylėti dantis sukandęs. Gal būt, 
jis privalo dar didesnius frelštatę 
politikos mokesčius mokėti, kaip ūki
ninkas?
- Klaipėdiečiai! Jums žinoma, kad 
„freištatas“ galėtų gyvuoti tik Vokie
tijai palaikant Bėt juk Paryžiaus 
pasiuntinių konferencijos Klaipėdos 
krašto komisijos pirmininkas paaiš
kino, kad visi priklausomumo ryšiai

siems laikams.
Tad kas daryti mums, kada frei- 

štato klausimas atpuola. Mes turime 
pasirinkti

LIETUVĄ AR LENKIJĄ!
Jei iš šių dviejų mes turime pasi

rinkti vieną, tai, kaip sakoma, pasi
rinkime „mažiausią blogybę" — Lie
tuvą.

Ir iš tikrųjų, nėra kitos išeities, 
nes, išskiriant pietus, Lietuva Klai
pėdos kraštą supa iš visų pusių. Su
prantama, tatai mes patys turime 
skirtis ir rinktis. Taip pat ir Pary
žiaus Klaipėdos komisijos pirminin
kas yra pareiškęs, Jog Klaipėdos 
krašto besąlyginis prisijungimas prie 
Lietuvos yra negalimas.

Per Lietuvą Klaipėdos kraštas vi
są reikalingą medžiagą gali gabentis 
iš Rusijos dar geriau, negu iš Lenki
jos, nes su pirmąja Lietuva turi ge
rus santykius ir netrukus bus suda
ryta prekybos sutartis. Mūsų kraštas 
statybos medžiagą visada gaudavo iš 
Lietuvos, bet ne iš Lenkijos.

Kas dar sugeba žiūrėti neužmerk
tomis akimis, turi suprasti, kad prisi
jungimas prie Lietuvos būtų labai 
dėkingas prekybai, ir Klaipėdos atel-

Paskutinis aktualijos
— Praėjusi ketvirtadieni Rhodoa 

saloje prasidėjo tiesioginės Izraelio- 
Egipto derybos. IS abiejų pusių Jau
čiamas noras susitarti, abi pusės lin
kusios daryti nuolaidas. Izraelis savo 
kariuomenę iš Egipto teritorijos at
šaukė.

— Italijos užs. reikalų ministeris 
Sforza, JAV vyriausybės pakviestas, 
ateinanti vasario mėn. vyksta | Wa- 
shingioną. Jo vizito tikslas — aptarti 
Italijos prisidėjimą prie Atlanto pak
to ir derėtis dėl kolonijų grąžinimo 
Italijai.

— Vengrijos vyskupai atsisakė 
toliau tęsti derybas su Vengrijos vy
riausybe.

— Kaip nurodo BBC, JAV vy
riausybė Italijos aviacijai perleido 
naudoti 200 lėktuvų naikintuvų.

juryi- velaitis — komiteto narys 
be y. . ■ ■ - -<.v: Jsi-
steigimą komitetas nutarė paskelbti 
visuomenei tam tikru atsišaukimu | 
Klaipėdos kraštos gyventojus. Kai 
dėl būsimos savo veiklos, tai komi
teto nutarta leisti atsišaukimų, kurie 
žadintų visus lietuvius, ir vesti agita
ciją susirinkimuose. Tatai turėjo da
ryti visi Vyriausiojo Mažosios Lietu
vos Gelbėjimo Komiteto nariai. Bu
vo kalbėta ir apie kooptavimą | ko
mitetą daugiau asmenų.

Kokio karšto laiko tada būta Ma
žojoje Lietuvoje, galima numanyti iš 
to, kad toks svarbus posėdis tetruko 
tik pusę valandos. Jis pasibaigė 10 
vai 30 min. Matyt, nebuvo laiko ilgai 
kalbėti. Reikėjo dirbti, negaištant 
veltui nė vienos minutės. Tą patį 
skubėjimą liudija ir pirmasis Komi
teto atsišaukimas. Jis atspausdintas 
anksčiau, negu įvyko pirmasis posė
dis. Todėl po atsišaukimu ir tepadė- 
tas tiktai vieno Jurgio Lėbarto para
šas. Mat, komitetas nebuvo dar ga
lutinai susitvarkęs, o visuomenė ne
kantraudama laukė politikos darbuo
tojų žodžio. Minėtasis atsišaukimas 
buvo atspausdintas vokiečių kalba ir 
platinamas daugiausia Klaipėdos 
miesto darbininkų susirinkimuose. Jis 
buvo šitoks:

Klaipėdos Krašto piliečiai
Klaipėdos krašto likimo išsprendi

mas pagal esamus davinius įvyks 
neužilgo. Todėl kalkurls elementas, 
pasišovęs užimti tokias pozicijas, iš 
kurių būtų geriausia, kaip ir iki šiol, 
būti savųjų reikalų vairininkais.

Politiniai vingiai, plaukę iš Pre
kybos Rūmų vadovaujančių asmenų, 
Juos išdavė.

Ponų Krauso, Jahiio ir Co šuniš
kasis pataikavimas yra skandalingas. 
Šie ponai Paryžiuje eina su lenkų 
atstovais ranka rankon. Jie atsidėję 
gina Lenkijos interesus. Šie žmonės 
meluoja tvirtindami, sąžiningai atsto
vaują Klaipėdos krašto visuomenę. 
Jie tarnauja savo kišenėm.

Medžio industrijos sumetimais po
nai Krausas ir Jahnas įsteigė Klal- 
pėdiečių-įėųkų ' Prekybos Draugiją 
„Mempol“. Jei šie ponai perėjo į 
Lenkijos tarnybą,' tai, aišku, dabar 
padarys gerą biznį. Tarnaują mamo
nai žmonės eina per lavonus. Tai 
ypatingai taikoma ponui Jahnui, ku
rio Jau prieš porą metų sulaikytus 
2 laivu už 300 milijonų prancūzų

Nauja pagalba tremtiniams
BALFo Centro atstovas p. Jonas Valaitis atvyko | Vokietiją

Neseniai daugelis skaitėme spau
doje, kad BALFo Centras yra numa
tęs atsiųsti į Vokietiją savo atstovą, 
kuris pradėsiąs BAGFo įstaigom 
Europoje tvarkyti tremtinių emigra
cinius reikalus. Šių metų sausio 6 d. 
iš Amerikos atvyko į Muncheną nau
jasis BALFo atstovas Jonas Valaitis. 
Tą patį vakarą svečias atsilankė | 
Milncheno lietuvių vaikučių eglutę 
Raudonajam Kryžiuje. Vaikų tėvai, 
patyrę apie laukiamo svečio atvyki
mą, skubomis parengė jam pagerbti 
kuklų priėmimą. P. J. Valaitis, ne
žiūrint pokelioninio nuovargio, ma
loniai sutiko priėmime dalyvauti ir 
jame pasakė kalbą. Pasakytos min
tys bus įdomios visiems tremtiniams, 
todėl jos pateikiamos spaudai.

P. J. VALAIČIO SPECIALI 
MISIJA — EMIGRACIJA

„Mano į Europą atvykimo misija, 
— kalbėjo p. J. Valaitis, — padėti 
tremtiniams emigraciniuose reika
luose. Dirbsiu. Jūsų tarpe, kaip 
BALFo Centro atstovas kartu su 
anksčiau iš Amerikos čia atvykusia 
BALFo atstove panele Izabele Ro- 
vaite. Šiuo metu emigracinė proble
ma tapo pati svarbiausia, nes jos vyk
dymas tikrai ilgai nusitęsė ir dabar 
dar lėtai juda. Europoje būsiu ne 
vien BALFo atstovu: turiu plačius 
(galiojimus vienos amerikiečių orga
nizacijos, kuri, kaip ir kitos šalpos 
organizacijos, turi teisę dalyvauti 
D.P. „biliaus“ vykdyme. Si organiza
cija vadinasi American Federation of 
International Institutes. Čia teks 
steigti jos skyrius ir organizuoti patį 
darbą. Tam reikalui tikiuos susilaukti 
iš savo tautiečių realios pagalbos.

Emigraciniam darbe kliūčių gana 
daug ir nelengvai jos įveikiamos. Pa
čioj Amerikoj teko lietuviams daug 
pasidarbuoti, kad būtų priimtas (sta
tymas, o svarbiausia — rūpėjo pa
siekti (statymų pravedėjus, kad (sta
tymas būtų palankus pabaltiečiams, 
atseit, kad pagal jį daugiausia tų 
kraštų žmonių galėtų į J.A.V. atvykti. 
Kaip žinote, tas iš dalies yra pasi
sekę. Prie to prisidėjote ir Jūs patys 
gražiai tremtyje užsirekomenduoda
mi. Kada čia po Jūsų stovyklas lan
kėsi iš J.A.V. atvykę kongresmanai,

tai jie apie jus susidarė gerą vaizdą, 
gavo gerą įspūdi ir pamatė, kad pa- 
baltiečial Amerikai gali būti naudin
gi, todėl ir emigracinis „bllius" tapo 
jums palankus. Jūsų reikalus pilnai 
suprantu, nes aš pats esu ankstesnio 
D.P. sūnus. Mano tėvams, caro lai
kais dėl persekiojimo, teko iš Lietu
vos bėgti ir ieškoti prieglaudos Ame
rikoj. Dabar Jūs pergyvenat tą patį, 
ką anksčiau jau pergyveno daugelis 
lietuvių ir kitų tautybių žmonių. Žy
dai tremtinio gyvenimą yra pradėję 
prieš tūkstančius metų ir toj srity 
turi dideli prityrimą ir dabar yra žy
miai duosnesnl ir geriau susitvarkę, 
nei kitų tautybių DJ».

Būdamas dabar Paryžiuje esu pa
tyręs, kad ten žydai emigraciniams ir 
šalpos reikalams turi net 490 tarnau
tojų. Pernai į Prancūziją įmetė net 
149 mil. dolerių. Suprantama, kad 
tokiomis jėgomis jie gali daug dau
giau padaryti savo tautiečiams nei 
kitų tautybių DJ?“

Toliau svečias nupasakojo svar
besnes priežastis, dėl kurių emigra
cinio įstatymo vykdymas eina gana 
lėtai. Kaip ryškesnį pavyzdį nurodė, 
kad D.P. Komisija Europoje teturi 
vieną savo skyrių Frankfurte, gi jų 
turėtų būti žymiai daugiau. Daromos 
pastangos, kad DJ*. komisijos darbas 
būtų išplečiamas. Tuo rūpinsis ir 
naujai atvykęs atstovas. Teksią veik
ti l D.P. Komisiją, kad ji daugiau 
(steigtų skyrių.
PER BALFą PERĖJO GARANTI

JOS 13.000 LIETUVIŲ
D.P. Komisija veikla dar tik 7 mė

nesius. Iš savo lėšų yra išleidusi 
2 milijonus dolerių. Per tą laiką ( 
Ameriką atvežusi apie 2.000 asmenų. 
Taigi vieno asmens atgabenimas kaš
tavo apie 1.000 dolerių. Tačiau nauji 
D.P. Komisijos skyriai bus steigiami 
tik Amerikos Kongresui paskyrus 
naujų lėšų. Tai žadą padaryti šių me
tų pradžioje. Dabar, kaip girdėjot, 
yra balsų pasisakančių už „biliaus“ 
pakeitimą. Ar jis bus pakeistas, sun
ku šiandien pasakyti. Taigi šiam da
lyke irgi teksią budėti ir dirbti. Pa
tys Amerikos lietuviai yra padarę 
daug. Jie nenuleidžią rankų nei da
bar. Prieš šias Kalėdas BALFo Cen-

Itras yra pasiuntęs į Europą tremti
niams naujas siuntas su suaukotais 
rūbais ir maistu. Tos siuntos sudaro 
50.000 svarų. Netrukus jos ateis čia 
ir BALFas per Raudonojo Kryžiaus 
skyrius išdalins tremtiniams. Me
džiaginių aukų rinkimo vajai vyk
domi ir toliau. Tačiau dabar Ameri
koje BALFo akcija yra daugiau nu
kreipta t emigracinius reikalus. 
BALFas yra pasiryžęs kiek galint 
daugiau tremtinių aprūpinti emigra
ciniais dokumentais. Jo Centre jau 
yra parūpinta 13.000 asmenų buto ir 
darbo užtikrinimų. Pagal emigracini 
„bilių“ lietuvių į J.A.V. gali vykti apie 
20.000, tuo būdu didesnė jų pusė rei
kiamus dokumentus jau turi. Teks 
juos padėt gauti dar ir neturintiems. 
Patariu susirasti Amerikoj gimines ir 
pažįstamus, kurie šiam reikale galėtų 
jums padėti. Užsirašyki t ūkininkais, 
tai lengviau galėsite išvykti. Pats 
BALFo Centras turi labai daug dar
bo. Dėl lėšų stokos jame tedirba tik 
šeši apmokami tarnautojai. Taigi ge
rai galite suprasti, kad esant gausybei 
darbo, darbininkai turi per parą 
dirbti daug valandų. Aišku, kad per 
jas visko iš karto negali atlikti. Todėl 
tremtiniai tai turi suprasti ir turėti 
kantrybės, jei kartais apie savo emi
gracinius reikalus ilgiau nesulaukia 
iš BALFo žinių.

„Kaip pradžioj minėjau, — pa
reiškė p. J. Valaitis, — čia rūpinsiuos 
daugiausiai emigraciniais reikalais ir 
dirbsiu kontakte su p. Iz. Rovaite. 
Kur steigsiu savo įstaigą dar neži
nau, atrodo, kad ji turėtų būti Frank
furte. Tuo būdu būčiau arčiau D.P. 
Komisijos, kurioj teks lankytis emi
graciniais reikalais. Man, kaip gimu
siam Amerikoj ir esančiam J.A.V. 
piliečiu, bus lengviau prieinama emi
gracinės įstaigos ir jose galėsiu pri- 
einančiau atstovauti jūsų interesus. 
Aišku, kad tam bus reikalinga talka, 
todėl kreipiuos į visus prašydamas, 
kad esant reikalui man padėtumėt. 
Esu atvykęs jums pagelbėti, norėsiu 
arčiau pažinti Jūsų gyvenimą, reika
lus ir bėdas. Kiek leis laikas, steng- 
sluosiu aplankyti tremtinių stovyklas, 
patirti kaip gyvenant, kad vėliau visa 
tai galėčiau perduoti Amerikos lietu- 

(Nukelta t 6 pusi.)

tis galėtų pražysti savoje kultūroje ir 
papročiuose.

Šiandien Jau 1 milijardas išlaidų 
okupacinei valdžiai. Kas tai sumo
kės?

Lenkija savų pasižadėjimų nelai
ko. Tai žinome ne tik iš istorijos, bet 
ir paskutiniųjų laikų. Jeigu tik kraš
tas taps freištatas, ūkių ir namų kai
nos visiškai nukris, kas jau ir dabar 
pradeda rodytis. Vokietijoj ir Lietu
voj eina sėkmingas kūrybinis darbas. 
Klaipėdos krašte dėl pinigų stokos 
nieko negalima pradėtu Valdininkų 
algoms išmokėti grobiami mūsų 
krašto miškai, tuo tarpu privatiems 
miškų savininkams yra uždrausta 
savo miškus kirsti.

Glauskimės prieš Lenkijos pavo
jų! Kas sako, jog nėra Jokio lenkiš
kojo pavojaus, tas yra Lenkijos agen
tes! Netikėkite tariamiesiems va
dams. Jie yra mūsų tautos ir tėvynės 
išdavikai.

Su šitais išdavikais atsiskaitymo 
Valanda dar ateis.

Taigi, dar kartą:
Glauskime eiles! Joks lenkas ko

lonistas ar agitatorius teneperžengia 
mūsų krašto sienos.

Mes pakęslme tik ramius preky
bininkus.

Klaipėdos krašto Gelbėjimo Ko
miteto

vardu (pas.) Lėbartas
Apie komiteto įsistelglmą ir jo už

davinius buvo pranešta kitame atsi
šaukime, kuris drauge turėjo para
ginti visuomenę steigti krašto komi
teto skyrius. Tiesa, atsišaukime te
kalbama apie taikingas priemones 
kraštui gelbėti, bet iš tono ir griežtų 
ir ryžtingų žodžių yra matoma, kad 
reikalui esant gali būti pavartoti na 
tik žodžiai, bet ir veiksmai. Atsišau
kime sakoma:

Šalin su freištatu
„Lietuviai, Klaipėdos krašto gy

ventojai!
Vyrai ir moters! Jau prisiartino 

paskutinė valanda, kad Aukštoji San
tarvė nori galutinai išrišti Klaipėdos 
krašto likimą. Tik už keletos dienų 
mūsų krašto likimas bus ilgiems am
žiams nulemtas. Bet nieks nežino, 
kas ateityje mūsų laukia. O juodi 
debesys yra mus užgulę. Saujelė did- 
voklečių šovinistų, pasivadinę -sava 
ten kokiais „Heimatbundais“, „Ar- 
beitsgemeinschaftals“ ir kitaip, nori 
savo viešpatystę ant mūsų per taip 
vadinamą „Freištatą“ išlaikyti, kad 
tam tikram laikui praėjus, vėl galėtų 
grįžti prie Vokietijos. Jie užbaigtų 
mūsų brolių germanizavimą, kad lie
tuvio ir vardo čia neliktų, kaip jie su 
Prūsais yra padarę.

Kartu su vokiečių šovinistais ant 
ramaus krašto tiesia savo ilgus kru
vinus nagus amžini ir pikčiausi mū
sų giminės priešai lenkai. Yra žmo
nių, kurie sako, girdi mums nėra len
kų pavojaus. Bet girdėkit, broliai ir 
sesers lietuviai. Lenkų žiaurioj ver
gijoj jau vaitoja milijonai Galicijos 
ir Gudijos gyventojų. Lenkai laiko 
pagrobę Ir mūsų tautos žilą sostinę 
Vilnių. Bet jiems to dar negana. Jie 
nori mūsų krašto gelžkelitį, Nemuno 
ir uosto, kad iš Vilniaus krašto ga-

(Pabalga 3 psW
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Granatoms sprogstant prefektūroj
J. VANAGAIČIO FBISUONIMŲ NUOTRUPOS IS ISTORINIŲ KLAIPĖDOS DIENŲ

Atsakingomis valandomis sunku 
yra išvengti klaidų. Suklydau ir aš 
sukilimo išvakarėse manydamas, kad 
priešas nėra pakankamai budrus ir 
nemėgins suimti, kol sukilimas dar 
nėra prasidėjęs.

Kitiems Vyr. Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto nariams išvažia
vus j Šilutę, mudu su Jurgiu Lėbartu 
] asilikova Klaipėdoje. Manėva, kad 
likki ryžtingu momentu nedera pa
sišalinti iš įmesto visiems vadams, ir 
kad būtinai reikia kam nors betar
piškai stebėti priešo veiksmus. Ne
trukus paaiškėjo, kad tasai žingsnis 
buvo labai pavojingas.

Vidurnakti sausio 10 d. t mano 
duris pasibeldė policija, atėjuši ma
nęs suimti. Buvau jau atsigulęs ir 
neseniai užmigęs. Beldimo pažadin
tas ir nesuspėjęs tinkamai nė apsi
rengti, sprukau pro užpakalines du
ris į kiemą. Laimė, šis išėjimas ne
buvo policijos apstotas. Iš kiemo pa
tekau j gretimą malkų sandėli. Pa
sislėpiau tarp sukrautų medžių ir 
keletą valandų čia kiūto’au, nors bu
vo gana stiprus šaltis ir vėjas. Tik 
beauštant, kai viskas aplinkui nuri
mo, aš, drebėdamas nuo šalčio, išė
jau iš tos slėptuvės. Šalutinėmis gat
vėmis, kad nebūčiau pastebėtas, nu
vykau pas gerus pažįstamus ir tenai 
prisiglaudžiau. Pasirodė, mano tiek 
nusišaldyta, kad paskui ištisas 5 die
nas teko gulėti lovoje. Pakilusi tem
peratūra, o čia dar gaunama neramių 
žinių. Mieste bemaž visų įžymesnių
jų lietuvių butuose daromos kratos. 
J. Lėbartas, kaip ir aš, nežinia kur 
Slapstosi. Ateina ž nių, kad miestas 
sukilėlių apsuptas. Džiugu, kad mū
sų balso paklausė jaunieji ir pakėlė 
ginklą, bet iš antros pusės slegia nuo
taiką tas jų neryžtingumas. Štai 
praslenka viena, antra ir trečia para,
9 vis dar negirdėti sukilėlių ateinant.

Pagaliau ateina audringoji sausio 
15 d. naktis. Paryč'u išgirstame pir
muosius kautynių garsus. Jie darosi 
vis aiškesni. Pagaliau darosi aišku, 
kad susišaudymas vyksta jau Smel
tėje. Daugiau nebeiškenčiu ir išeinu 
gatvėn. Dabar man svarbu apžiūrėti 
priešo pozicijas ir .išaiškinti, kurioje 
vietoje jis rengiasi daryti paskutinį 
pasipriešinimą. Atsargiai slankioda
mas gatvėmis nuo kiemo iki kiemo, 
įsitikinau, kad priešas koncentruojasi 
apie prefektūrą.

reiimoje aikštėje pastatyti keli 
kitutosvydžiai, lygiai ir pačios pre
fektūros languose pirmame ir antra
me aukšte įrengti kulkosvydžių liz
dai. Aišku, kad šitame radone turi 
įvykti stiprus pasipriešinimas.

' š leidžiuosi Smeltės link, kur vis 
arčmu ir arčiau girdimi šūviai. Apie
10 vai. matau parbėgantį iš Smeltės 
prancūzų tr policijos būrį. Dar pus
valandis ir pastebiu atsargiai, pagal 
namų sienas atslenkančius savano
rius. Skubu jų pasitikti ir tos grupės 
vadui paaiškinau, kad esu Vyr. Ma
žosios Lietuvos Ge’bėjimo Komiteto 
narys, atėjęs sukilėliams padėti. Su
kilėlių vyresnis sako man, kad būtų 

labai svarbu visas mano žinias pra
nešti vyr. grupės vadui Bajorui, kurs 
su savo vyrais atžygiuojąs Sendvario 
plentu.

Sukilėlių vyresniojo lydimas, einu 
pasitikti Bajoro. Prie Kūlių vartų 
randame Bajorą. Jam pranešu, kur 
priešininkas koncentruoja savo jėgas, 
pabrėžiu, kad būtų svarbu užpulti 
prefektūrą ir pasiūlau tai operacijai 
vadovauti.

— Kiek vyrų reikalinga? — klau
sia Bajoras.

— Pakaks vienos grandies! — at
sakau aš.

— Pirmoji grandis su jos vadu 
žingsnį dešinėn, — komanduoja Ba
joras.
x — Dabar vykdykite uždavinį!.,.

Pasitarę su grandies vadu, sugrį
žome į Galvijų turgų, kur buvo susi
rinkusi sukilėlių dalis, atžygiavusi Iš 
Smeltės. Man patarus ir parodžius 
kelią, dalies vadas pasiuntė vieną 
grandį su kulkosvaidžiu pro malkų 
piečių, priklausiusį pirkliui Hanema- 
nui, i citadelės aukštumą, kad iš ten 
apšaudytų prefektūros langus.

Kitas būrys nužygiavome į kapla- 
no sodą, kad iš jo pultume pačia pre
fektūrą. Mano pasiūlytasis planas su 
mažu pakeitimu buvo įvykdytas, nors 
ir brangia kaina. Šturmuojant pre
fektūrą mūsų būrio vadas buvo už
muštas ir keli silk"*"-’ sunkiai su
žeisti.

„Šviesos" stovykla Bavarijos Alpėse
Gražia tradicija virtusi žvlesiečių

žiemos stovykla, sutraukusi apie 60 
A.JTS. „Šviesos* narių U kuone visų 
jos skyrių Vokietijoje, buvo suruošta 
ir šiais metais, nors ir sunkiomis 
aplinkybėmis.

A.J.S. „Šviesos" Centro Valdybai 
tarpininkaujant inž. J. Vilgaliui, ku
ria vadovavo ir pačiai stovyklai, pri
sidedant YMCAI, sudarė puikias są
lygas studijuojančiam mūsų jauni
mui Kalėdų atostogų metu (nuo 
gruodžio 30 d. iki can g in 7 d.) pailsėti, 
paslidinėti — paiškylauti ir pabuvoti 
kartu gražiame Kiefersfeldene, Ba
varijos — Austrijos pasienyje. . ■

Vos tilt stovyklautojams suplau
kus, buvo įspūdingai sutikti Naujieji 
Metai. Tradicinio vaidinimo metu 
„Senieji Metai" padarė visų metų 
darbų apyskaitą. Mušant 12 vai, visi 
susikaupę įžengė į N. Metus ryžtin
gais Tautas Himno garsais. Sveiki
nimo kalbose visų mintys krypo į na
mus, į Tėvynę.

N. Metų vakaras buvo atšvęstas 
gražioje „Sonnenhof" kavinėje. Pia
nistas Mrozinskas Ir solistas Žmuid- 
zinas davė koncertą. Programos an
troje dalyje pasireiškė skyriai savo 
nuotaikingais pasirodymais. Stovy
klaujant buvo . leidžiamas stovyklos 
„oficiozas“ — „Kablys“. Jis informa
vo ir gražiais sąmojais „kabino" sto
vyklautojus, neaplenkdamas Ir mūsų

Nors ir netekę savojo vado, suki
lėliai nesustabdė atakos. Prefektūros 
langai buvo apmėtyti rankinėmis 
granatomis. Iš antros vėl' pusės nuo 
citadelės kalnelio tie patys langai bu
vo apšaudomi kulkosvaidžio bei 
šautuvų ugnimi. Matydama, kad to
liau priešintis nebeįmanoma, prefek
tūros įgula iškišo pro langą baltą vė
liavą ir pasidavė.

Tuo pačiu momentu prie prefek
tūros atvyko ir Bajoras su savo kuo
pa. Kartu su juomi aš ir viena su
kilėlių grandis įžengėm į prefektūrą. 
Apatiniame aukšte buvo susigrūdusi 
visa jos įgula. Bajoras įsakė nugin- Ginduliuose. Stabe smulkiai prane- 
kluoti visus prancūzų kareivius bei 
policininkus, visa sukilėliai bematant
padarė. Atimtieji priešininkų ginklai 
buvo sukrauti vienoje prefektūros 
patalpoje, o nuginkluotoji įgula suri
kiuota prefektūros kieme.

Tada mudu su Bajoru, kelių suki- 
lėTų lydimi, pasikėlėme į antrąjį 
aukštą. Tenai radome patį komisarą 
Petisnė su jo štabu. Visi buvo išbalę 
ir labai nusigandę. Kiek atsipeikėjęs 
Petisnė paklausė Bajoro, ar jis esąs 
Budrys, kuria per parlamentarus at
siuntęs kelis laiškus.

Nei aš, nei Bajoras nemokėjome 
prancūzų kalbos, todėl komisaro žo
džius mums išvertė į vokiečių kalbą 
prancūzų kapitonas Larochė. Paaiš
kinome, kad vyr. sukilėlių vadas Bu
drys dar nesąs Klaipėdoje. Tuomet 

brangaus svečio prof. Dr. P. Skar
džiaus, kurio gera nuotaika, tėviška 
globa, liudijo jo įsiliejimą į stovyklos 
gyvenimą ir artimumą „šviesos“ idė
joms.

Meniniai stovyklautojų pasirody
mai buvo jury-komisijos atitinkamai 
įvertinti ir premijuoti Pirmas vietas 
laimėjo Tūbingcno skyriaus — „Bi
jūnų“, Bonnos — Stuttgarto skyrių — 
„Bajorų Gūžtos“ ir Mūncheno sky-
riaus — „Sultono“ kambariai Atskiri 
asmenys taip pat gavo dovanų už 
pasirodymus: coli. coli. Vikt. Kocha- 
nauskas, Alf. Pairutis, Alg. Šimkū
nas ir kt.

Stovyklos metu buvo suruoštas ir1 
sausio 15 dienos minėjimas su meni
ne dalimi. Minėjimą vykusiai vedė 
skoningai dekoruotoje salėje coli. M. 
šušelytė. Coli. V. Pitkunigis skaitė 
26 metų sukilimo minėjimui pritai
kintą paskaitą, nušviesdamas sausio 
15 dienos esmę, kaip ano meto Maž. 
Lietuvos kovotojų veiklos išdavą, iš
vesdamas bendrų Didž. ir Maž. pa
stangų — kovos dėl laisvės ir teisy
bės — analogiją su „Šviesos“ ideo
loginiais tikslais. Ištraukas iš klai
pėdiečių savanorių — žvejo Vėsulo tr 
J. Vanagaičio — atsiminimų skaitė 
coli Betrutis. Coli. coli. Krystautattė, 
Škėma ir Pundzevičius padainavo 
Maž. Lietuvos liaudies dainų, o coli 
Šlapelis skaitė Donelaičio „Metų“ Iš
traukas. Minėjimą pradėjus Sauer-

Petisnė įsigeidė sužinoti, su kuo jis 
turįs reikalą ir paprašė, kad Bajoras 
parodytų savo asmens liudijimą. Ba
joras staiga išsitraukė revolverį ir, 
taikydamas į Petisnė, riktelėjo:

— Štai sukilėlių liudijimas!
Ponas komisaras šitokios netikė

tos legitimacijos didžiai nusigando ir 
daugiau jau apie jokius liudijimus 
nė vienu žodžiu neprasitarė.

Kadangi komisaras Petisnė sakė 
būtinai norįs kalbėti su pačiu vyr. 
sukilėlių vadu Budriu ir prašė, kad
jį pakviestume, pasižadėjome tatai 
padaryti. Išeidami iš prefektūros 
pasakėme belaisviams, kad nė vienas 
nemėgintų pasišalinti, nes sukilė
liams įsakyta ginklu .stabdyti kiek
vieną tokį pasikėsinimą.

Vyr. sukilėlių vado štabas buvo

šėme apie kautynių eigą bei pasėkas, 
pasisotinome blynais ir šilta kava ir 
apie 4 vai sugrįžome atgal į Klai-
pėdą. Kartu atvyko ir vyr. vadas 
Budrys su visu štabu.

Budriui atvykus, prefektūroje 
prasidėjo derybos dėl paliaubų. Jį>s 
truko beveik iki 7 vai vgjraro. Susi
tarta atiduoti belaisviams prancū
zams ginklus, patalpinti juos karei
vinėse ir paskirti kareivinių rajone 
neutralią zoną, kurią peržengti drau
džiama tiek prancūzams, tiek sukilė
liams. Be to, susitarta visam laikui 
sustabdyti karo veiksmus, kol Klai- 
pėdos krašto likimas nebus išspręstas 
diplomatiniu būdu. Tvarką mieste ir 
visame krašte pasiėmė prižiūrėti su
kilėlių kariuomenė ir Vyr. Gelbėjimo 
Komiteto sudarytoji direktorija.

veino „Tėviškės Himnu“, užbaigai 
pasigirdo „Drąsiai, broleliai, ženkime 
pirmyn..." dainos garsai

Salia pramogų ir iškylų slidėmis 
ir pėsčiomis (į Nupl-kalną, Giefen- 
bachklamm, Ob.-Andolf, Wendel- 
stein, Kufstein — Austrijoje) buvo ir 
Prof. Dr. P. Skardžiaus paskaita: „In
dų pasaulis tr mes“ bei „Šviesos“ 
Centro Valdybos Organizacinio sky
riaus pranešimas sambūrio veiklos 
klausimais, sukėlė gyvas stovyklos 
dalyvių diskusijas.

Nejučiom.. pixariJJiiB stovyklos 
uždarymo vakarui, skaudančia širdi-
mi stovyklautojai tarė šio paskuti
nio (?) tradicinio susibūrimo proga 
atsisveikinimo žodžius. Nuaidėjo pa
skutinės lietuviškos dainos garsai Ba
varijos Alpėse, tačiau įspūdžiai dar 
ilgai pasiliks šviesiečių širdyse...

AJJS. „Šviesa“, būdama panašių 
stovyklų pradininkė Vokietijoje, su
kūrė šią gražią tradiciją, kurią pa
sekė ir kitos mūsų tremties jaunimo 
organizacijos, ruošdamos savo sto
vyklas.

ši stovykla, kuri buvo lyg viena 
darni šeima, sprendžiant iš jos daly
vių pasirodymų, laikysenos ir Ideolo
ginio pribrendimo, duoda rimto pa
grindo tikėtis, kad šviesiečlai, jų sie
kimai ir idėjos sėkmingai prisidės 
prie mūsų tautos ateities darbų.

Pamarys

Lietuvių kalba Scraotons 
universitete

Jau keliuose JAV* universitetuos*, 
kaip University of Penn., Chopel Hill 
ir kit, yra dėstoma lietuvių kalba.

Scrantono Universiteto PennsiL- 
vanijojė vakarinio kurso dekanas B. 
F. Grady, S. J. pranešė, jog nuo va
sario 7 d., kada prasideda antrasis 
semestras, ir ffia j vedama lietuviu 
kalba, savaitėje 3 valandos. Mokestis 
už semestrą 38 dol. Dėstysiąs rašyto
jas A. Vaičių’ aitis.

Amerikos lietuvių spauda ragina 
Pennsylvanijos lietuvių inteligentus 
kuo gausiausiai susidomėti ir į šį kur
są užsiregistruoti (Alni)

Intelektualu įkurdinimas
IS PARYŽIAUS UNESCO 

KONFERENCIJOS
Praėjusią savaitę dvi dienas Pa

ryžiuje posėdžiavo Unesco ir nagri
nėjo klausimą, kaip ir kur įkurdinti 
apie 50.000 intelektualų specialistų 
DP, kurie dabar gyvena sukimštose 
stovyklose Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje. Tuo opiu klausimu Daily 
Mail įsidėjo straipsnį, kuriame sumi
ni visą eilę įvairių sričių mokslinin
kų, kurių nė vienas kraštas neįsilei
džia, nes ieško tik jaunų žmonių, ne
vedusių ir tik juodam darbui.

Jie visi, sako straipsnyje, nenori 
grįžti namo, kol ten viešpatauja esa
mi režimai Jų įsileidimą dažnai 
trukdo tų kraštų profesinės sąjungos, 
kurios nenori, kad atvykę specialistai 
galėtų konkuruoti vietiniams. Todėl 
IBO prašymų neišklauso ir vyriausy
bės, būdamos spaudžiamas iš pro
fesionalų pusės. Tiesą, esą sunkumų 
ir dėl kalbos. Dažnai esti gerų spe
cialistų, bet tik savuose kraštuose su 
savo specialia kalba. Tačiau IRO po 
vieną kitą vis įkurdina. Pvz. Iranas, 
Indija ir Pakistanas randa vietos gy
dytojams Manoma, kad nemažai jų 
bus įkurdinta ir Pietinės Amerikos 
Kraštuose.  (m)

Ištuštėjo visas miestas
DM spec, korespondentas praneša 

iš Romos, kad Italijoje b' 'ik visi 
Rieti miestelio gyventojai pa
bėgę, nes praėjusių metų spalių mėn. 
66 metų amžiaus gyventojas William 
Wheeler pranašavęs, kad š. m. sausio 
6 d. Italijoje ir Japonijoje bus didelis 
žemės drebėjimas. Miestelis yra apie 
40 mylių nuo Romos. Gyventojai iš 
baimės persikėlę į kalnus ir apsigy
venę palapinėse.

Panika miestely padidėjusi, kai 
prasidėjęs nedidelis žemės drebėji
mas nurodytu metu. Ji dar padidėjo, 
kai žemės drebėjimas pasikartojęs. 
Pagal Wheeler spėjimus, o jis juos 
daro Iš seismografo užrašų, turį atsi
verti priešistoriniai ugniakalnlal.

Neapolio observatorija atsisakiusi 
ką nors pranašauti, nes ji pati re
gistruoja tik įvykusius faktus. Kai 
vieni žmonės vyko Iš miestelio, kiti 
į miestelį —plėšikauti. Policijos bū
riai turėjo saugoti butus nuo plėšikų. 
(DM'm)

A VILKAS (33)

SIAUBAS EINA FER EUROPĄ
ATSIMINIMAI

(1515. TV. 2. Pirm. — IV. 28. gešt.)
Vėl mus pakėlė 6 vai. ir surikiavo. Vėl vedame girdyti 

arklius. Vienas baidosi, šoka aukštyn, kitas ožluojasi ir at
sispyrės stovi Jie nenorėdami geria iš biaurios kūdros, tie 
buvę gerai šeriami ir prižiūrimi vokiečių arkliai.

Seržantui krinta į akį Pienininkas.
— Tu buržujus.
— Ne.
— Kodėl tu toks storas? Iš visko matyti, kad buržujus, 

Nesiglnk.
— Ne. Buvau pienininku. Truputį pieno atsigerdavau.
— A, pienininkas. Na, gerai, ar apie karves nusima

nai?...
Mes paliekame juos besikalbančius.
Manome, kad jam bus ne pyragai, tačiau — paskiria 

karvių prižiūrėtoju Savo padėjėjais Pienininkas pasirenka: 
Domą ir Barzdylą.

Jiems gera: karvės visos užtrukusios, milžti nereikia, stovi 
lauke, aptvare. Atveža šieno vežimą, paverčia ant žemės: rei- 
k'a truputį šakėmis išnešioti Jų uždavinys — atmilžti tas 
k irves, bet pavyksta — tik tris, š'aip visos buvo naudojamos 
mėsai: iš kokio 100 karvių po 4 mūsų buvimo savaičių liko 
»,pie 20.

Juodį varydavo prie darbo, bet dažniausiai jis būdavo 
namie apsiraišiojęs skudurais ranką, nes švarios drobės mes 
neturėjome. Jokios medicinos pagalbos šioje dykumoje.

Naktį skiria sargybon, o dieną vistiek reikia dirbti ar 
rikiuotėje stovinėti, nes ne visada taip greit sugalvoja darbą. 
pvr.., tvoras tverti, arklius Šukuoti ir tX

Didžiulė mėšlų krūva dvokia; visą dieną apie ją ir ant 
jos darbuokis. Bulvienė ta pati ir ta pati. Prakeiktas vieno
dumas. Po kokios savaitės joje ima rastis kietų mėsos gabalų, 
nes pradeda skersti tas perbadėjusias karves. Bet dėl to duo
na dar labiau neiškepusi. Kareivių atvyksta. Kai tos pra
keiktos „katlušos“ mato, kad gali neužtekti sriubos, įpila 
vandens.

Per 4 mūsų savaites, kokius 5 kartus (ne 5 dienas) išvirė 
kopūstų ar žirnių sriubą. Viduriai visų ir visada pagedę. 
Žemaitį pagaliau išveža į ligoninę.

Sis maistas skiriamas kariams ir užfrontės darbininkams; 
prastesnio, tur būt, nė K.Z. lageriuose neduodavo. Karinin
kams ir mūsų prižiūrėtojams čia pat kepa kotlietus, verda 
košę ir kt patiekalus.

Nepanaikino rusai buržuazijos, kaip jie skelbia: pas juos 
dar skaudesnis gerbūvio skirtumas.

Kartą prie stalo padavėja „katiuša“ išginta mane pei
kiant valgį.

— Tai ką, ar pas vokiečius geriau gavai?
— Žinoma, geriau. Ne tokią neišvirusią.

Po savaitės darbo varžtai šiek fek atsileidžia. Po pietų 
porai minučių parbėgame namo, o po vakarienės pasiliekame 
tik paskirtieji sargybon.

Keli mūsiškių ima važinėti į gretimus kaimus šieno: Pra
nas, stiprusis Kazimieras ir Aukštaitis, kartais vadinamas, 
„Dzūkeliu“. Jis vienintelis aukštaitis, o Pranas — vienintelis 
dzūkas. Bet pavardės dažnai klaidingos. Kiti žemaičiai, o 
daugiausia suvalkiečių.

Kartą Kazimieras pasigiria pakeisiąs arklį už pirmutinių 
kojų ir pakelia stambiausią, belgiškos veislės, įrodydamas, 
kad lietuvių esama stiprių. 2 centnerių maišą jis lengvai 
įmesdavo į vežimą.

Man, kaip ir daugeliui, tenka stovėti tvarte ir dūlinėti 
apie arklius.

Lenkus Jau seniai žadėjo paleisti. Jų neturėjo teisės imti 
darbams. Keli pabėgo. Jie dar paliko vargti, net kai mes 
išvykome iš Zito prakeikto dvaro.

Su vienu linksmu, kokių 18 metų, lenkiuku i* Varšuvos 
pasikalbėdavome kūtėse. Jis mėgo pasakoti:

— Ot, nieko sau gyvenimas Varšuvoje, kad ir karo metu. 
Tėvaajteiręs, todėl aš pats turėjau vežti „s'na'.ką“ ir degtinę, 
iškeliaudavome paprekiauti ir į Vokietiją. Mus labiausiai 
gaudė lenkai policininkai J'e žinojo visas „skyles“. Dėl to 
mes jų labai nekęsdavome, ir Varšuvoje kas rytą rasdavo po 
keletą lavonų tų policininkų. O prekyba vistiek ėjo. K’ek 
norėjai, galėjai pirkti, tik turėk n’nigo. O kai buvo sukilimas, 
mane sugavo ir išvežė. ... Mušė barakuose.

— O kaip su žydais?
— Iš jų muilą virė, ot, kaip buvo. Pastatė toki fabriką... 

Getas nuolat tuštėdavo. “ir vėl atveždavo — čia iš Vengrijos, 
čia iš Austrijos, bet riebiausi buvo iš Prancūzijos.

Ir jis, pridėjęs rankas prie veido, parodo, kaip buvo 
skruostai išsipūtę...

— ... Jų ten milijonai žuvo...

Kartą išgirstame istorilą: Augustas su „VaršavlakU“ susi
mušė, tiksliau — susibraižė veidus kaip katės. Vis reiškėsi 
nepasitenkinimas, bet kadangi lenkų mažiau, tai, pa’.yg'ntl, 
neblogai sugyvenome.

I kūtę atsfnešdavome vandens iš kūdras nusiprausti Lie
tuviai ir lenkai turėjome po muilo gabalą, o rusai — nė vie
nas. Jie atiminėjo laikrodžius, žiedus, bet muilą palikdavo 
ramybėje: net retai teprašydavo paskolinti

Sis prausimasis kūdros vandeniu buvo vienintelis galimas 
kultūros pasireiškimas: mes neturėjome nei knygų, nol laik
raščių, nei popieriaus, nei radijo...
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Klaipėdą savo aigavom krauju
. ' . .. (Pradžia 1 pusi.)

lėtų gabenti į pasauli lietuviškas gi
lta ij mūsų kraštą lenkinti.

Neturėdami Klaipėdos krašte len
kiškų gyventojų, jie sugalvojo »Frei- 
štatą“ penkiolikai metų, kad per tą 
laiką jie įsigalėtų ir mus galutinai 
pavergtų.

Vyrai ir moters! Šiandien dar ga
lima išsigelbėti savo tautos garbę ir 
vienybę. Todėl šalin su „Freištatu“, 
per kuri mūsų tautos žudytojų su
terštos rankos mus nori pavergti. 
Kraštui išgelbėti nuo grasančios ver
gijos per „Freištato“ {vykdymą šių 
metų gruodžio mėnesio 18 dieną 
Klaipėdos mieste susitvėrė centrali- 
nis arba Vyriausias Mažosios Lietu
vos Gelbėjimo Komitetas, su šiais 
uždaviniais:

1. Sujungti Klaipėdos krašto gy
ventojus j vieną organizuotą šylą, 
kad pareiškus pasauliui jų griežtą va
lią prieš laikiną arba galutiną „Frei- 
štatą“ ir savivaldyblšku būdu prisi
glaudus prie Didžiosios Lietuvos.

2. Remti tautini ir kultūrini lietu
vių veikimą visoj Maž. Lietuvoj.

3. Savo uždaviniams pasiekti — 
kreiptis i Amerikoj, Didžiojoj Lietu
voj ir kitose šalyse gyvenančius bro- 

*lius lietuvius, kad iš jų gavus mora
linės ir medžiaginės paramos.

Lietuviai vyrai ir moters! Šian
dien ar niekada yra ta diena, kur ga
lima atgimdyti mūsų senąją Lietuvą. 
Todėl visi kaip vienas, be skirtumo 
stono ir pažiūrų, spieskimės aplink 
Gelbėjimo Komitetą dar kartą pasau
liui pareikšti, kad mes tepažįstame 
vieną nesuskaldytą lietuvių tautą.

'Visuose miestuose, amtsbecirkiuo- 
se išrinkite iš savo tarpo pačius ge
riausius tris arba penkis žmones ir 
sudarikite iš jų Gelbėjimo Komiteto 
skyrių. Po įsteigimo skyriaus neuž
traukite skubiausiai pranešti Vyriau
siajam Komitetui Klaipėdoj,’ kad jis 
galėtų užtvirtinti ir padėti darbe. 
Visur ir visose vietose šaukite di
džiausius susirinkimus, reikalaudami 
kalbėtojų iŠ Vyriausio Gelbėjimo Ko
miteto tajkaitlingal susiėję protes
tuokite priimdami nutarimą prieš 
„Frelštatą“ ir rinkite parašus už pri
siglaudimą sulig mūsų programos 
prie Didžiosios Lietuvos. Visuose ne
aiškiuose atsitikimuose kreipkitės j 
Vyriausi Komitetą, katras duos jums 
nurodymų ir patarimų. Lietuviai! 
Vyrai ir moters! Per šias keliolika 
dienų visas mūsų kraštas turi su
bruzdėti prieš „Frelštatą“, kaip dl- 

“džiausias griausmas. Subruskime vi
si vienu balsu: geriau žūti garbingoj 
kovoj, negu per amžius su „Freišta
tu" vergauti.

Į darbą kas gyvas su Dievo pa
gelta!

Mažosios Lietuvos Vyriausias Gel
bėjimo Komitetas:

Pirmininkas MARTYNAS JAN
KUS, I-sis vicepirmininkas JURGIS 
STRfiKYS, II-sis vicepirmininkas 
JURGIS LĖBARTAS, II-sis sekreto

Mūsų Keliai

rius VILIUS SAULINSKIS, Komite
to nary* ir reikalų vedėjas JURGIS 
BRŪVELAITIS.

Komiteto raštinė: Klaipėdoj, Lie
poj aus g. 5 Nr. 

• • •
Kiek Įkaitusi tuomet buvo lietuvių 

visuomenė, galima numanyti iš to, 
kad šitam atsišaukimui dar nepasi
rodžius, jau vyko gaivališki protesto 
susirinkimai. Keturių pastarųjų die
nų laikotarpyje buvo Įvykę didelių 
susirinkimų, kurių nutarimai pa
skelbti spaudoje: gruodžio 19 d. Ši
lutėje, gruodžio 20 d. Pėžaičiuose ir 
Priekulėje, gruodžio 20 d. Katyčiuose, 
gruodžio 22 d. Sauguose ir Klaipėdos 
priemiestyje Smeltėje

Atsišaukimą išleidus ir jame pa
žadėjus atsiųsti kalbėtojų iš Vyr. Gel
bėjimo Komiteto, susirinkimų kiekis 
dešimteriopai padidėjo. Komiteto na
riams teko be paliovos važinėti kraš
te iš vieno susirinkimo Į kitą. Kai 
kurie negalėjo skirtis su automobiliu. 
Ypač daug teko vyžinėti Vanagaičiui 
ir Lėbartui, kadangi Strėkys ir Jan
kus gyveno kaime ir buvo sunkiau 
pasiekiami, o Brūvelaitls, pasidaręs 
komiteto reikalų vedėju, nespėdavo* 
priiminėti žmogių, kurie be paliovos 
plaukė į komitetą gauti patarimų, 
pasiimti atsišaukimų ir t.t Jam viso 
darbo nebegalint aprėpti, turėdavo 
padėti dar ir Saulinskis, kaip spaus
tuvininkas, kuris daugiausia laiko 
sugaišdavo prie atsišaukimų ir pla
katų spausdinimo.

Ūmu laiku buvo sužadintas visas 
kraštas. Tokiai milžiniškai veiklai 
reikėjo nemaža lėšų, o komitetas jų 
neturėjo. Bet čia atėjo l pagalbą 
Amerikos lietuvis Ivaškevičius, kurs 
tuo laiku buvo atkeliavęs i Klaipėdą 
paviešėti. Suprasdamas padėties rim
tumą ir matydamas didžiulę komiteto 
veiklą, Ivaškevičius pasiėmė finan
suoti visus komiteto žygius, ’koki tik 
bus reikalingi šio krašto gelbėjimui 
iš gresiančio jam pavojaus. Tas gar
bingasis tėvynės mylėtojas paaukojo 
nemenką dalj savo turto Klaipėdai 
vaduoti ir »ilandier.Jvsrgingai gyvena 
Amerikoje.' Prie komiteto akcijos 
Ivaškevičius prisidėjo ir asmenišku 
savo darbu. Jis važinėjo po visą 
kraštą, lankydamas susirinkimus ir 
sakydamas juose ugningas prakalbas, 
ragindamas klaipėdiečius iki pasku
tiniųjų ginti savo teises ir laisvę. Ši
tą jo veiklą sustabdė policija, už- 
drausdama Ivaškevičiui kalbėti vie
šuose susirinkimuose. Ivaškevičius 
nutilo, bet nenutilo ir nenusiramino 
Klaipėdos krašto gyventojai. Iki tri
jų Karalių šventės susiorganizavo 
Gelbėjimo Komiteto skyriai Šilutėje, 
Pagėgiuose, Katyčiuose, Lauksargiuo
se, Plaškiuose, Rūkuose, Natkiškiuo
se, Priekulėje, Lankupiuose, Vana
guose, Rusnėje, Kintuose, Vyžiuose, 
Doviluose, Plikiuose, Kretingalėje, 
Kairinėje, Smalininkuose, Sauguose, 
o Klaipėdos mieste Įsisteigė net trys 
skyriai — vienas miesto centre, an

tras Smeltėje, trečias Bomelsvitėje. 
Kaip matome, aplink Vyr. Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetą susitel
kė visas kraštas, o kas svarbiausia, 
visas kraštas buvo vieningai nusitei
kęs prieš „frelštatą“ Ir pasiryžęs pa
sipriešinti kiekvienam mėginimui su
trukdyti Mažosios ir Didžiosios Lie
tuvos susijungimą.

Suprantama, kad vyr. komisaras 
Potisnė ir jo šalininkai negalėjo ra
miai žiūrėti Į tokią padėti. Buvo gau
ta žinių, kad ketinama suimti vyriau
siąjį Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Ko
mitetą, uždaryti visus jo skyrius ir 
griežčiausiomis priemonėmis už
gniaužti vadinamąją „didlietuvių“ 
propagandą. Tuomet Vyr. Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetas pasi
traukė iš Klaipėdos j Šilutę ir sausio 
9 d. paskelbė šitokį manifestą:

MANIFESTAS
Visiems gyventojams Klaipė

dos krašto.
Per ilgus šimtmečius mūsų 

kraštas vergavo svetimiems. Per 
Versalės pakajaus sutarti mes ta
pome atskirti nuo Vokietijos, kai
po iš seno lietuviškas kraštas. Bet 
ir šiandien mes svetimųjų spau
džiami Ir varginami vien tik už 
tai, kad lietuvininkais gimę, jais 
ir būti norime. Mūsų krašto val
dytojai, neatsižvelgiant mūsų 
krašto reikalų ir prieš mūsų norą, 
visoms syloms dirba, ydant iš mū
sų krašto visiems žinomą „Frei- 
štatą“ sudarius Ir mus amžiams 
galutinai pavergus. Atėjūnų vieš
patavimas jau baigia mūsų kraštą 
gaspadoriškai paskandint; ant 
mūsų yra užtrauktas milijardas 
skolos, neskaitant tų milijonų, ku
riuos už apstatymą valsko reiks 
mokėti; mokesčių Ir viso gyveni
mo našta be giminės ir stono skir
tumo spaudžia gyventojus kasdien 
vis daugyn. Nedaug beliko dienų 
mūsų kraštą svetimiems išduoti ir 
galutinai jj pražudyti. Mūsų kraš
to istorijai muša dvyliktoji valan
da. Todėl paskutiniame akimirks- 
nyj* , .

Mes', Vyriausiasis Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetas, sąži
ningai pildydami Jūsų uždėtas pa
reigas, išreikštas dideliuose susi
rinkimuose, protestuose Ir nutari
muose, remdamiesi Jūsų išrinktais 
Gelbėjimo Komiteto skyriais, di- / 
desnėse mūsų krašto vietose ir at
mindami istorinius nuo seniausių
jų laikų čia Įsigyvenusius lietuvių 
giminės miežius prie vienos lietu
vių valstybės, šiuo mūsų mani
festu po viso pasaulio akių gar
bingai pranešame:

1. Nuo šiandien visą šio krašto 
galybę ir vyriausią valdžią pai
mame Į savo rankas.

2. Lig šiol buvusią krašto di-
rektpriją su Steputaičlu priešaky 
ir Statsratą skaitome atstatytą ir 
prašalintą, ir nieks neprivalo jų 
klausyti. J.

3. Nuo šiandien pat Klaipėdos 
krašto direktorijos Pirmininku 
paskiriame mūsų krašto gyvento
ją, buvus) senos direktorijos narį, 
Erdmaną Simonaitį ir pavedame 
jam nevėliaus trijų dienų sudaryti 
Krašto Direktoriją Iš 5 žmonių.

4. Nuo šios dienos abiem mūsų 
kalbom ir visiems gyventojams 
šio krašto duodamos lygios teisės.

5. Visiems politiniai prasikal- 
tusiems prieš buvusią valdžią 
liuosybę atiduodame.

6. Dėl sudavadijimo mūsų 
krašto dalykų Komitetas rūpinsis, 
kaip veikia galės, kad skubiausiai 
atsibūtų rinkimai Į Klaipėdos 
krašto seimą demokratišku būdu.

7. Visi krašto gyventojai kvie
čiami užsilaikyti ramybėje, urėdi- 
ninkai ir tarnautojai privalo pasi
likti savo vietose ir toliau savo 
pareigas atlikti. Urėdininkams ir 
tarnautojams darbas bus užmoka
ma prisitaikant aukso valiutos.

8. Sfdant Klaipėdos krašte ra
mumą išlaikius, gyventojus, jų gy
vybę ir turtą apsaugojus nuo už
puolimų, plėšimų ir visokių pavo
jų, o taipjau, kad nuo vidujinių 
neprietelių apsisaugojus, visam 
krašte skelbiame išimties stovį su 
visom jo pasekmėm.

9. Išimties stoviui esant, visa
me krašte alkoholiniai gėrimai 
pardavinėti draudžiama.

10. Nusižengusiems prieš mūsų 
zokonus ir paliepimus, prie Krašto 
Direktorijos yra sudaromas Vy
riausias Išimties Sūdąs.

11. Visi, kurie ardys ramybę 
krašte, kurie naikins telefonus, til
tus ir kitą krašto turtą ir priešin
sis naujos valdžios paliepimams, 
bus atiduodami į Išimties Sūdą ir 
baudžiami Cukthause. Už sunkes
nius prasikaltimus bus nusūdyti 
ant smerties.

Mes šitą didį darbą-atliekam 
vardan teisybės, dėl gyventojų ge
rovės ir geresnės mūsų krašto 
ateities. Visus, kam rūpi gimtojo 
krašto laimė, kviečiame Į bendrą 
talką ir Visagalis Dievas šitame 
mūsų darbe tebūna mūsų pagelba.

Sis manifestas duotas Silokar- 
čiamoje, 9 Januario dieną metų 
1923-čių.

MARTYNAS JANKUS 
Vyriausiojo Mažosios Lietuvos 

Gelbėjimo Komiteto 
Pirmininkas

JURGIS STRĖKYS
1 Vicepirmininkas

JURGIS LĖBARTAS
2 Vicepirmininkas

vilius Saulinskis
Sekretorius

JURGIS BRŪVELAITIS 
Komiteto narys ir reikalų vedėjas.

• • •
Komiteto nariams išvykus t Šilutę, 
Vanagaitis ir Lėbartas pasiliko

S psi. Nr. 4(194)

Klaipėdoje ir čia slapstėsi iki sausio 
15 dienos, stebėdami priešininkų 
veiksmus ir drąsindami vienminčius.

Lygiagrečiai su manifesto paskel
bimu, slaptu Brūvelaičio parėdymu, 
visos jaunųjų klaipėdiečių grupės 
buvo pašauktos prie ginklo, o Vyr. 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komi
tetas išleido dar šitokį atsišaukimą 
Į Lietuvos šaulius:

Broliai Šauliai
„Broliai Sauliai. Pasauliniam 

karui besibaigiant, Rusų naguose 
buvusioji Didžioji Lietuva savo 
sūnų pastangomis išsivadavo iš' 
vergijra jungo. Dėlto jūs dabar 
esate laisvi ir laimingi. Tuo pa
čiu metu ir mes būtume galėję 
išvien su jumis stoti ginkluoton 
kovon ir išsivaduoti, bet nelaimė, 
mes tuomet paklausėme kilnių 
pažadų ir tikėjomės likti laisvi per 
Aukštosios Santarvės malonę. Ma
žoji Lietuva buvo atskirta nuo Vo
kietijos ir mums buvo žadėta, kad 
Lietuvos Respublikai susitvarkius 
ir mums bus leista prie senosios 
savo močiutės prisiglausti. Todėl 
mes tuomet nesigriebėme ginklo 
ir kantriai kentėjome svetimšalių 
viešpatavimą mūsų krašte, tikė
dami, kad šitai vergovei ateis 
greitas galas.

Apsivylėme. Tuo tarpu, kai 
Didžioji Lietuva, nors buvo rusų, 
bermontininkų bei lenkų atvejų 
atvejais puldinėjama ir draskoma, 
apsigynė ir išlaikė savo nepri
klausomybę, o pagalios ir ekono
miniu žvilgsniu gerokai sustiprėjo, 
mes, Mažosios Lietuvos gyvento
jai, palikome vergai ir {puolėme Į 
neapsakomą skurdą. Mūsų krašto 
gyvenimas paliko visai nepaken
čiamas, kadangi mes privaryti Ugi 
galutinio bankroto.

To negana Dabar Lietuvos 
Respublika galutinai susitvarkė ir 
viso pasaulio pripažinta. Laikas 
būtų ir mums prie Lietuvos glaus
tis, kaip tai anuomet Santarvė ža
dėjusi buvo, bet apie -tai mums 
draudžiama net užsiminti. Sve
timšaliai pradėjo mus negirdėtai 
spausti, neleidžia mums laisvai 
susirinkti, draudžia mums lietu
viškus atsišaukimus bei lapelius 
platinti, pagalios ima drausti net 
prabilti lietuviškai. Buvo tokių 
atsitikimų, kad mus kalėjiman dė
jo vien dėl to, kad valdžios Įstai
gose prabilome lietuviškai, ir tas 
viskas dėjosi ne gilioje senovėje, 
bet šiais 1923 metais.

Tokiai padėčiai susidarius, trū
ko ir mūsų kantrybė.

Mes griebėmės ginklo, ryžda- • 
miesi sau liuosybę išsikovoti arba 
mirti

Broliai. Jūs žinote, kad mūsų 
mažai yra, kad mes esame nepa
siruošę ir neprityrę kovotojai, dėl
to mes šiandien šaukiamės Jūsų 
pagalbos. Mes tikimės, kad var
dan mūsų motinos Lietuvos labo 
jūs ateisite, sustiprinsite silpnas 
mūsų eiles ir padėsite mums iš 
nepakenčiamos verguvės išsiva
duoti.“

Vyt. Alantas (3)

Kaip mes su žmona 
ruošėmės emigruoti

IŠ CIKLO „STOVYKLOS DVASIA“

Tuomet mano dvasioje Įvyko persilaužimas, o gal pro
testo balsas pakilo, nežinau. Kurių velnių aš turiu drebėti 
prieš tuos ponus, kurie prlekiauja mano raumenimis! — sa- 
šukau savo širdyje. Juk jie manęs neprarys. Jei nepriims, 
grįšiu Į stovyklą ...

— Aš moku daug profesijų: galiu dirbti bet kurios pro
fesijos darbą, — pasakiau, stengdamasis sukaupti visą savo 
drąsą. ' i

Gražiai apsirengęs ponas vėl ima šypsotis. Mano širdyje 
lyg ir dvelktelėjo vilties spindulėlis. Gal žmona ir teisingai 
galvojo.

— Daug? — pažiūrėjo į mane komisijos p'rmininkas susi
domėjęs, tartum staiga būtų pamatęs keistą žvėries egzem
pliorių.

— Taip, tremtyje aš išmokau daug profesijų.
— Būtent, kokių?
Aš pagalvojau, kad dabar man nebėra ko kalbėti; tekalba 

mano diplomai. Išėmęs iš kišenės, paklo'au visą pluoštą po
pierių prieš pirmininką, kuris ėmė juos žiūrinėti susidomėjęs, 
kažin kaip Įtartinai šypsodamasis.

Tur būt, vistiek velnias trauks: žūsiu dėl žmonos, man 
vėl Įkyriai lenda mintys Į galvą. Joks išmintingas pasaulyje 
žmogus negali rimtai žiūrėti Į tuos popiergalius, kuriuos, iš 
tikrųjų, tas ponas ir čiupinėja savo ilgais pirštais lyg kokią 
retenybę. Stojau Į komisiją kaip devynių amatų kandidatas! 
Jei jie mane ir priimtų, tai greičiausiai, nugabenę į savo 
valstybę, rodytų kaip Įdomų eksponatą savo piliečiams. Aš ir 
pats bėgčiau žiūrėti tokios retenybės...

Tuo tarpu pirmininkas, peržiūrėjęs mano diplomus, stum
telėjo juos savo kolegai, kuris taip pat, žaismingai šypsodama
sis, ėmė juos peržiūrinėti, Aš jaučiausi, kaip ant žarijų ir$ 
nežinojau, ar daryti rūsčiai tragišką veidą ar šypsotis. Kažin 
kodėl man visai neatėjo tą akimirką mintis į galvą pasi
didžiuoti savo kapitalu, kuriuo tikėjaus pradėti naują gyve
nimą svetur. Tą momentą būčiau su didžiausiu malonumu 
tą savo kapitalą sviedęs Į krosnį, kad tik būčiau galėjęs ko 
greičiausiai baigti tą kvailą istoriją.

Kai ir kitas komisijos narys peržiūrėjo mano diplomus, 
pirmininkas man juos grąžino, labai mandagiai tardamas:

— Ar tamsta kartais nemoki dar stikliorystės? Mums 
labai trūksta stikliorių...

Prasidėjo tikras pasityčiojimas. Komisijos nariai Ir ver
tėjas prunkštelėjo iš juoko. Aš beveik bėgte išbėgau iš kam
bario, keikdamas širdyje bobišką emigracijos išmintį...

Įlindęs Į kampą koridoriuje, traukiau machorkos cigaretę, 
kad net pakaušis tratėjo. Norėjau nusiraminti. Jei tą aki
mirką būtų pasipainiuojusi žmona, negaliu už save atsakyti.._. 
O pagaliau, kuo aš pats geresnis? — pagalvojau. Kam klau
siau? Jei pats savo galvos neturi, nenorėk emigruoti su bo
biška galva...

Taip man begalvojant, priėjo Jonas Jonaitis ir, pokštelė
jęs plaštakų man per petĮ, riktelėjo:

— Praėjau! Kai pasakiau, kad batsiuvys, tai atrinkėjas 
beveik striktelėjo Iš pasitenkinimo ir pasakė: — Tokių mums 
kaip tik reikia! Tai iki, skubu Į stoti, reikia savo senę nu
džiuginti.

— Kam mano tėvas leido mane Į universitetą, kodėl 
neišmokė batsiuvystės? — pagalvojau...

Iš tolo pamačiau ateinančią žmoną. Iš veido išraiškos tuo
jau supratau, kad ir jai nepasisekė. JI vengė mano žvilgsnio 
ir, nusigręžusi Į langą, ėmė pasakoti:

— Įsivaizduok, jiems reikia vienos auklės, o suvažiavo 
143 moterys iš visų stovyklų. • »

— Taip, bet jiems reikia auklės, mokančios,svetimų kal
bų. O kadangi tu kalbų moki...

— Moki! K Ką reiškia moki? — pyktelėjo žmona. — Per 
pusantros metus negali Į galvą sukimšti keletas kalbų.

— Kaip aš amatų. Kaip ten buvo?
— Nieko ten ypatinga nebuvo. Mane paklausė, kokias 

kalbas aš mokanti. Aš jiems ir išskaičiavau visas devynias. 
Jie lyg ir apstulbo. Viena komisijos narė man pasakė, kad ji 
esanti ispanė ir kad mes galime kalbėtis ispaniškai. Ji mane 
paklausė, kur aš esanti gimusi.

— I am nativato in Lithuania, — drąsiai atšoviau.
ji kiek nustebo, bet klausinėjo toliau, kokios aš esanti 

profesijos ir kur dirbusi. AŠ atsakiau:
— Mia professione is pedagogija. I am lemato fanciulio 

in my nativo cantrimento. Si, Signora, mi studlato in univer- 
satajo of Kaunas and laborato in lituano schools for dėkok 
years...

— Dovanok, brangioji, kokia kalba tu čia kalbi? — pa
klausiau.

— Pati žinojau kalbanti kratiniu, bet pasiduoti nenorė
jau. Kai mokiausi iš vadovėlių, rodos, viskas buvo aišku, bet 
kai reikėjo pakalbėti, tai iš visų kampų ėmė kaip pasiutę 
lįsti Įvairių kalbų žodžiai, negali atsiginti... Ta ispanė klau
sėsi, klausėsi, o paskum, kaip ir tu, paklausė, kokia kalba aš 
kalbanti. Kai atsakiau ispaniškai, ji paėmė mano ranką ir pa
siklausė pulsą. Matyt, mano pulsas buvo ne visiškai tvarkoje, 
nes iš kito kambario ji pakvietė daktarą Ir paprašė ištirti 
mano sveikatą. Bet aš padėkojau už ritoestj ir išbėgau iš 
kambario. Kaip tau?

— Tu pabėgai su savo kalbomis, o aš su savo amatais...
— Labai džiaugiuos. Aš pagalvojau, kas bus su manimi, 

jei tave priims? Ką aš darysiu viena pasilikusi Vokietijoje?
—- Tavo sapnas buvo teisingas: Stovyklos Dvasia vis dėlto J 

maišo protus...
— Aš manau, kad mums reikės savo amatus ir kalbai 

tobulinti...
— Ačiū, jei nori tu tobulinkis, o man užteks vieno amato: 

dar kartą stoju į siuvimo kirpimo kursus ir baigiu kaip 
reikiant.

Žmona šį kartą nieko nebeatsakė. (Pabaiga)
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Lietuvių kova su germanizacija 
Mažosios Lietuvos literatūroje 

A. P. Bagdonas

1948 metu muzikos aktyvo papildant

Kaip ir kitoms tautoms, taip ir 
lietuviams pirmąją knygą padovano
jo krikščioniškoji religija. Užtat pir
mosios knygos, kurios spausdinamos 
Karaliaučiuje, tame pirmutiniame 
lietuviškosios kultūros lopšy, buvo 
grynai religinės. Tai katekizmai, 
giesmynai, postilės bei maldų knygos. 
Jos buvo ruošiamos ir rašomos Iš Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštytės at
sikviestųjų lietuvių, būtent: Rapal- 
lionio, Kulviečio, Mažvydo, Vilento ir 
kitų. Turėdamos grynai religinę pa
skirti, tos knygos negalėjo išreikšti 
tautinių aspiracijų ta prasme, kaip 
mes šiandien suprantame. Bet pir
mosios knygos, išėjusios 1547 m., 
Mažvydo Catechizmo dedikacija 
parodo, kad autorius savo darbą sky
rė visai lietuvių tautai, tiek Maž., 
tiek Didž. Lietuvai. Jis savo lotyniš
koje prakalboje skiria knygą „Ad 
Magnus Ducatum Lituanlae“. O lie
tuviškoje eiliuotoje pratarmėje taria: 
„Bralei ir seserys, imket mani ir skai- 
tyket“... Kiek vėliau kitas Maž. Lie
tuvos uolusis lietuvių religinės lite
ratūros ruošėjas ir vertėjas Jonas 
Bretkūnas, nebijo kreiptis l Lie
tuvą: „Pamesklgi, miela Lietuva, 
melstisl Kaukus...“ Kada vokiškos 
svetimybės, atneštos vokiečių kolo
nistų, ėmė brautis l lietuvių kalbą, 
tai kilo ano meto lietuviškoj Mai 
Lietuvos dvasiškljoj didelis sąjūdis 
gryninti lietuvių tedbą, valant ją nuo 
svetimybių. Tuo pat metu susirūpin
ta paruošti lietuvių k. gramatiką, ku
rią išleido Danielius Kleinas 1563 
m. Prakalboje jis gina lietuvių kal
bos savaimingumą sakydamas, kad 
lietuvių kalba esanti savaiminga ir 
turtinga. Tuo laiku jau plačia vaga 
buvo varomas religinės liet, literatū
ros kūrimas ne tik Maž. Lietuvoje, 
bet Ir Didžiojoje.

Atkreiptinas dėmesys t tą faktą, 
kad jau 1724 m. ne kur kitur, o Ka
raliaučiaus un-te įkuriamas lietuviš
kas seminaras Maž. Lietuvos kuni
gams ruošti. Studentai ten turėjo 
mokytis lietuvių kalbos, tad atsirado 
reikalas ruošti liet kalbos žodynus. 
To darbo imasi ne vienas, bet keletas 
Maž. Lietuvos kunigų, kurių pirma
sis H a a c k a s savo liet. k. žodyną 
išleido 1730 m. Vėliau daug didesnį 
žodyną paruošė Gotlybas M y 1 k e 
1800 m„ kuriam prakalbą paraše gar
susis filosofas Im. Kantas, patsai 
iš motinos pusės lietuviškos kilmės. 
Jis nurodo reikalą išlaikyti lietuvių 
kalbą, nes nuo to turėjo priklausyti 
ir gerųjų lietuvio charakterio savy
bių išlikymas. Iš viso XVIII šlmtm. 
ir XIX pradžia yra Maž. liet, litera
tūros pakilimo laikotarpis. Ola atsi
randa pamažu ir pasaulietiškoji lite
ratūra. Pažymėtini yra Rėzos, 
Donfe'laičio, Šulco veikalai. 
Įsijungia j darbą jau ir dalis moky
tojų, kantorių ir kitų iš lietuviško 
kaimo kilusių šviesuolių. Paminėti
nos Ostermejerlų, Š i m e 1 - 
penlgų ir kitos pastorių šeimos, 
kurios išdrįso ginti lietuvių teises 
raštu. Vis dažniau ir dažniau pasi
rodo net vokiečių kalba parašytų 
balsų, ginančių lietuvybę nuo ger
manizacijos pavojaus. Bet drąsiau
sias Ir netikėtiniausias mintis paskel
bė Krauzė, 1834 m. išleistoje kny
gelėje, kur jis rašo: „...jei lietuvių 
tauta kada nors virstų nepriklauso
ma, tai kalba, be abejo, pasiektų tokį 
pat išlavinimo laipsni, kaip graikų 
kalba kad yra pasiekusi“. Toliau vėl 
rašo: „Kodėl gi negali būti, jog štai 
kartu uta pakyla iš dulkių nauja lie
tuvių karalystė, visos tos pačios kal
bos giminės jungiasi j veną naują 
tautą ir priešakyje turėdamos išmin
tingą kunlgaištj gyvena naują tautos 
gyvenimą, įgyja naują garsą." Tuo 
pat metu Didž. Lietuvoje kyla žemai
čių bajorų tautinis sąjūdis, tačiau to
kių drąsių minčių apie politinę ne
priklausomybę jis nepagimdo.

DONELAIČIO GADYNE
Truputi vėliau iškyla milžiniška 

D o n e 1 a i č>6 figūra lietuvių litera
tūroje, atnešusi jai pasaulinio garso. 
1886 m. rusų kalbininkas Aleksan
drovas apie Donelaiti taip atsiliepia: 
„Jei Donelaitis būtų savo kūrinius 
rašęs viena Iš kultūrinių kalbų, jis 
būtų visų pripažintas Didžiųjų dai
nių eilėje vienu iš nirmuiu.“ Bet Do

nelaitis per daug buvo suaugęs su 
lietuviško būro vargais ir ne kartą 
kėlė balsą apginti būrus nuo vokiškų 
skriaudėjų. Jis gynė lietuvybę, nes 
nuo jos išlikimo priklausė ir žmonių 
dorovė, kuri ėmė smukti dėl vokiečių 
kolonistų papročių (tako*:

„Bet kaip svlets po tam didžiuotis 
jau prasimanė 

Ir lietuvininkai su vokiečiais susi
maišė, 

Štai ir viežlybums tuojau j nieką 
pavirto.“ 

Taip skundžiasi Donelaitis vokiškos 
kultūros ir ekspansyvlnės politikos 
padariniais. Bet jis kitur dar griež
čiau pasmerkia vokiškus netikusius 
įpročius, girtavimą:

„Daug tarp mūsų yra, kuris dažnai 
prisiriję

Vokiškas dainas dainuot ir keikt 
pasipratin,

Ir kaip vokiečiai kasdien i karčia- 
mą bėga.“ 

Ir keliose savo „Metų“ vietose Do
nelaitis garbina senus laikus, kai lie
tuviai dar tebegerbė savo papročius 
ir tradicijas, nepasidavę svetimai (ta
kai, jie ir doros atžvilgiu daug aukš
čiau buvo pakilę:

„Ak kur dingot jus, barzdotos mūsų 
gadynės, 

Kai lietuvininkės dar vokiškai ne
sirėdė

Ir dar vokiškus žodžius ištart ne
galėjo.“

Tačiau jo kova prieš germaniza
ciją niekad neišsivystė l politinio sa
varankiškumo siekimą ar galvojimą 
sukurt lietuvišką karalystę. Tam dar 
buvo per anksti.

Tenka dar paminėti ir garsiausią 
ano meto lietuvių kalbos Ir tautosa
kos tyrėją prof. Liudviką Rėzą, ku
ris pirmasis atvėrė vartus mūsų dai
noms l Vakarų Europą, parodydamas 
lietuviškos dainos poetines vertybes, 
jos kūrybini groži, paprastumą, nuo
širdumą ir skaistumą. Jis pamilo lie
tuvišką dainą ir visą savo amželi rin
ko, užrašinėjo, spausdino ir vertė l 
vokiečių kalbą. „Daina yra tautai 
pats vidinis sielos žiedas,“ — sako 
jis. Jei ne Rėza, kuris atrado ir iš
leido Donelaičio „Metus“, Išvertęs ir 
vokiškai, tai kažin, ar mes turėtume 
Donelaiti išlikusi ligi mūsų laikų.

MAŽ. LIETUVA DAVE DIDĮJĮ 
GINKLĄ — PERIODINĘ SPAUDĄ

Trumpai reikėtų peržvelgti Maž. 
Lietuvos periodinius leidinius, kitaip 
sakant, pirmuosius laikraščius, kurie 
juk parodo tautos kultūros aukštesni 
laipsni. Čia Irgi tenka garbė Maž. 
Lietuvai. Prof. VacL Biržiška yra su
sekęs, kad pirmasis periodinis leidi
nys Maž. Lietuvoj pasirodė dar 1823 
m., tai Pr. Ostermejerio „Nusidavi
mai Dievo Karalystės“, o tikrasis 
laikraštis pasirodė Pričkaus Kur
šaičio redaguotasis „Keleivis“ 

Tuojau naudotina priemonė
Laisvos Tėvynės meile širdyse ne

šini esame išstumti iš namų. Sveti
moje padangėje visomis priemonė
mis, ypač per lietuviškąją spaudą, tos 
šventosios meilės židinys nuolatos 
mus gaivina. Tas yra gerai.

Bet apie savo Ir savo tėvynės ne
laimę mes norimė Ir turimė šaukti 
pasauliui — kitoms tautoms. Sveti
ma nelaimė kitus ne taip greit jau
dina, todėl Ir turime keleriopai dau
giau dūzgenti l jų širdis Ir protus. 
Čia ir vėl daugiausia gali atlikti 
spauda, bet tik jau svetimomis kal
bomis. Kiekvienas rašytojas, poetas 
ar žurnalistas, kuris gali kokią nors 
svetimą kalbą laisvai naudoti Ir jąja 
kurti, turi rasti priemonių, kad jo 
kūriniai apie Lietuvą kuo plačiau 
pasklistų. Taip pat dideli dėmėsi ( 
tai turi atkreipti leidyklos. Jeigu 
partizanai dėl tėvynės atsisako savo 
gyvybės, tai kūrėjai ir leidėjai turi 
atlikti galimus darbus. Tiesa, tie, ku
rie tą reikalą suprato ir būvo darbš
tūs kad ir taip sunkiose sąlygose sa
vo pareigos atliko be priekaištų. Ne
mažai straipsnių svetimuose laikraš
čiuose ir leidinių svetimomis kalbo
mis yra sukurta Ir išleista. Daugiau
sia vra nadaryta vokiečiu ir anglu

1845 m. Siam laikraščiui Prūsų vy
riausybė skyrė 400 markių metams 
subsidijos, kad jis būtų palankus 
konservatorių partijai ir garbintų 
Kaizeri bei jo darbus. Už tai kai kas 
smerkia Kuršaiti už jo konservatiz
mą, bet vis dėlto jis gynė lietuvių 
kalbos teises bažnyčioje ir mokykloje 
ir liko ištikimas nors ir nesąmonin
gai lietuvybei.

Kiti menkesnės vertės laikraščiai 
ėjo labai trumpai ir žymesnės pasi
priešinimo dvasios neparodė. Tenka 
sustoti tiktai prie S e r n i a u s reda
guotos „Lietuviškos C e i t u n - 
gos,“ pasirodžiusios 1877 m. Klaipė
doje, kuri ėjo ligi pat 1915 m. Pra
džioje laikraštis buvo aiškaus lietu
viško nusistatymo. Jame savo straips
nius spausdino net didieji mūsų pa
triotai aušrininkai — J. Basanavičius, 
Šliupas, Sauerveinas Ir kt Sis laik
raštis nemaža pasitarnavo Maž. Lle-‘ 
tuvos tautiniam atgimimui.

Didelės reikšmės tautiniam atgi
mimui turėjo tas faktas, kad uždrau
dus spaudą Didž. Lietuvoje, vysk. M. 
Valančiaus apsukrumo dėka pradėta 
spausdinti daugybė religinės litera
tūros. Didžiajai Lietuvai. Pagaliau 
pasirodymas pirmųjų tautinių laik
raščių „Aušros“, „Varpo“, „Apžval
gos“, kurie buvo skirti irgi Didž. Lie
tuvai. Tačiau nereikia užmiršti, kad 
ne maža dalis tų laikraščių pasklis
davo ir po Maž. Lietuvą. Tų laikraš
čių didi kovos dvasia, nukreipta prieš 
Didž. Lietuvos engėjus rusus, veikė 
ir Maž. Lietuvos lietuvius, sukelda
ma daug patriotinio pakilimo, (kvėp
dama drąsos nuolat priešintis Bis- 
marcko ir jo įpėdinių nacionalistinei 
politikai, kurios tikslas kuo greičiau
siai germanizuoti lietuvius. Taip prie 
„Aušros“ sąjūdžio Mažoji Lietuva 
davė tokius aiškius Ir drąsius kovo
tojus dėl lietuvybės, kaip M. Jankus, 
vieną Iš „Aušros“ redaktorių, J. Mik- 
šą, Sauerveiną, Šerną, vėliau E. Jo- 
gamastą, Bruoži, M. Zauniutę Ir kt. 
Jų lietuviškumas reiškėsi ne tik or
ganizaciniais darbais, bet ir literatū
rine kūryba. Juk ir pirmoji mūsų 
tautinė giesmė „Lietuviais esame mes 
gimę“ sukurta Sauerveino irgi Maž. 
Lietuvoje. Ji yra virtusi mūsų an
truoju himnu. „Varpe“ ilgai bendra
darbiavo dr. Grigalaitls, ilgametis 
lietuvių atstovas Prūsijos seime, sun
kiai gynęs lietuvių reikalus nuo ga
lutinos vokiečių priespaudos.

ORGANIZACIJŲ VAIDMUO IR 
VYDŪNAS

Sis tautinis bei patriotinis sąjūdis 
ėmė pagaliau reikštis ir kitokiom 
formom. Štai 1885 m. vasario men. 
15 d. įsikuria Tilžėje „Birutės" drau
gija, kurios steigėjais pasirašė J. 
Mlkšas, M. Jankus, E. Vejeris ir Kri
stupas Voska. Čia daug pasidarbavo 
ir dr. Vilius Bruožls, kuris gal dau- 

kalbomls. Reikia manyti, kad ne vie
nas svetimtautis Ir pasiskaito jo gim
tąja kalba, susipažįsta su mumis Ir 
su Lietuva. Basanavičiaus ir Kudir
kos gadynės išaušusi aušra Ir varpai 
apšvietė ir pabūdino mūsų tautą. Ji 
budi ir kovoja. Mūsų gadynės varpi
ninkai turi pažadinti pasauli. Ge
ležinio Vilko aidu Lietuvos vardas 
turi skambėti svetimuose kalnuose, 
upių kloniuose ir didmiesčių kolosa- 
luose.

Čia norėjau atkreipti dėmesį I dar 
nepanaudojamą priemonę. Ta iki šiol 
nenaudojama, bet tuojau naudotina 
priemonė yra tarptautinė kalba. 
Gal dėl informacijos stokos mes neį
vertiname tarptautine Esperanto kal
ba paskleisto žodžio galios. Jeigu di
džiosios valstybės ir didieji miestai 
leidžia (vairius prospektus, jeigu pa
saulinės organizacijos, pvz. katalikų, 
evangelikų, islamo bažnyčios ir kitos 
žymios misijos, atlieka savo uždavi
nius ir misijas, jeigu vokiečiai rado 
reikalą išleisti leidinį — knygą, teisi
nanti jų tautą nuo praėjusio režimo 
kalčių, tai mes turime tą kalbą, kaip 
priemonę, panaudoti mūsų ir Lietu
vos reikalams ginti.

'Esperantiškoji spauda yra kylanti,

... „Tenka nepamiršti ir po visą 
pasauli pasklidusių muzikų... An
driaus Kuprevičiaus, Argentinoje... 
Australijoje nuvykusių muzikų, o ką 
bekalbėti JAV... J. Žilevičiaus, Va
nagaičio ...“, o taip pat ir Vytauto 
Bacevičiaus, 44-mečio lietuvių kom-
pozitoriaus, vieno žymiausio lietuvių 
pianisto-koncertanto. Suvalkiečio ūki- 
kinlnko sūnus Bacevičius muzikos 
mokslus baigęs Lodzėje, kiek pasito
bulinęs Paryžiuje, grįžęs Lietuvon 
neilgai trukęs sukūrė operą „Vai
dilutė“, kuri tačiau dėl savo naujo 
ryškumo tada dar nebuvo pastatyta, 
ir visą eilę muzikos kūrinių. Lietu
viškoji muzikos kritika priėmusi pa
lankiai. Ne kartą koncertavęs Pary
žiuje, Berlyne bei kitose sostinėse. 
1939 m. Bacevičius išvykęs koncertų 
tournėe Pietų Amerikon ten ir likęs 
II Pasauliniam Karui užklupus. Pe
dagoginiu darbu ir koncertais vers
damasis, vėliau persikėlęs i New Yor- 
ką, kur ir dabar tebegyvena.

Paminėtina taip pat ir žymi muzi
kė, jo sesuo Gražina Bacevičiūtė — 
smuikininkė, laimėjusi kažkurių me
tų pasauliniam konkurse — 9-tą, ir 
kompozitorė — moterų kompozitorių 
kongrese Paryžiuje <— 1-mą vietą. 
Šiuo metu — „anapus uždangos..

Vytautas Bacevičius aktyviai ben
dradarbiauja JAV muzikos ir lietu
vių gyvenime. Kaip JAV lietuvių 
„Muzikos žinios“ rašo, lietuvių var

giausia nuo vokiečių persekiojimų 
buvo nukentėjęs, iki pagaliau jam 
buvo atimtos gydytojo teisės. Taip 
pat ne vienam birutininkų teko dau
giau ar mažiau nukentėti nuo vokie
tininkų, kurie juos apšaukė tėvynės 
išdavikais. Bet „Birutės“ draugija 
savo šventėmis; vakarais ir laužais 
sutraukdavo tūkstančius lietuvių, 
kartais net ir vokiečių. Tokių šven
čių buvo suruošta Tilžėje, Rambyne 
ir kitose krašto vietose.

Dar minėtina ir „Giedotojų“ drau
gija, kurios ilgametis vt£.jvas rašy
tojas dr. V y d ū n a s, kuris irgi ruo
šė vakarus, choro koncertus ir vaidi
nimus. Tų švenčių metu būdavo vai
dinami jo parašyti veikalai. Taip 
greitu laiku dr. Vydūnas ėmė plačiau 
reikštis Ir literatūroje ir šalia Done
laičio užėmė garbingą vietą. Jo vei
kalų tautinės idėjos jungiamos su vi
suotinu žmoniškumo ugdymu. Žy
miausiame Vydūno veikale „Prabo
čių šešėliai“ protėvių šešėliai veikė
jui Mantvydui, pasidavusiam kry
žiuočių įtakai, šitaip sako: „Tu medis 
be šaknų. Tu persiskyręs su bočių 
tėvyne — esi negyvas.“ O kitas vei
kėjas Tautvydas Išreiškia patriotinius 
lūkesčius šiais žodžiais: „Taip Lietu
voj naujai prašvis Tėvynės meile, ti
kras žmoniškumas, žmonių širdy 
šventa ugnis, tai šventajai ugnelei 
neduoki niekuomet užgest širdy...“ 
Vydūnas metė naują šūki beištaus- 
tantiems lietuviams — „būti sau 
žmonėmis“, neieškoti svetimos tautos 
kultūrinio blizgėjimo. Patriotiniais 
motyvais yra persunkti beveik visi 

todėl kiekvienas leidinys, išleistas 
toje kalboje, yra skaitomas nuo pra
džios Iki galo ir ne tik vienoje tau
toje, bet visose. Visuose tolimiau
siuose pasaulio kampuose, kiekvie
name mieste, kiekviename bažnyt
kaimyje, rasime esperantiškai skai
tančių. Visuose profesijose ir luo
muose, nuo eilinio piliečio iki minl- 
sterio ir net karaliaus (Danijos), nuo 
pradžios mokyklos mokinio iki pro
fesoriaus, yra esperantininkų ir jie 
laukia, ką mes pasakysime ir pa
rašysime esperantiškai. Nors lietu
viai esperantininkai susirašinėdami 
atlieka savo misiją, tačiau, be poros 
straipsnelių esperantiškoje spaudoje, 
nieko nesiipato. Leidinio apie Lietu
vą bei apie tremtinius Esperanto kal
boje būtinai reikia. Mūsų rašytojų ir 
žurnalistų tarpe Esperanto kalbą mo
kančių yra; reikėtų, kad ir leidyklos 
l tai atkreiptų dėmesį. Be to Išlei
džiami atvirukai, vokai, paveikslai, 
albumai, žemėlapiai ir t t. turi turėti 
įrašus ir tarptautine Esperanto kalba.

Galutinam Gedimino legendarinio 
sapno aiškinimui Išpildyti tarptau
tinė Esperanto kalba yra viena tik
riausių ir prieinamiausių priemonių.

Jonas Dagys 

gonlnlnkų seime 1948 m. spalių mė
nesyje skaitęs paskaitą „Muzikos 
estetika“, gi tą pat mėnesi New Yor- 
ko koncertų salėje Carnegie Hall {vy
kusi jo rečitali žinomas „Musical 
America“ žurnalas taip aprašo. (Pri
siminus, kuri tautybė davė ir tebe-
duoda toną N.Y. muzikiniam gyveni
mui, kaip kad ir to pačio žurnalo kri
tikų šališkume matome, negalime būti 
tikri ir šios recenzijos objektyvumu 
ir iš jos spręsti apie rečltallstą.) Bū
tent........ gausūs trumpi kūriniai net
tokių meisterių, kaip Chopino ir De
bussy, sudaro foną svarbiausiam pro
gramos punktui Bacevičiaus „An
trajai sonatai“,'’Op. 37. Kom
pozitorius taip pat buvo atstovauja
mas Preliudo ir Poemos. Likusią pro
gramos dali sudarė Bach-Busoni, 
Scarlatti-Tausig, Dohnanyj, Gruodis 
ir Krein kūriniai.

Mr. Bacevičius jrodė besąs rimtai 
muzikas su pilna technika, gal kiek 
stokojęs įvairumo kelių ir perdaug 
susismulkinančio' detalėse. Chopino 
noctumul jis duoda mažiau spalvin
gumo kaip Scarlatti sonatai ir, išsky
rus muzikini išsireiškimą, Bacho-Bu- 
soni Preliudas ir Fugue in D-major 
buvo panašiai Išpildyta kaip jo pačio 
sonata. • Rečltalisto kompozicijoms 
stokoja individualumo, tokiam jo idė
jų išreiškiame retkarčiais atsispindi 
Scriabin’as ar Prokoffiev’as, jų apa
tija, nors parašyta darnioje fortepio- 

Ino muzikos kalboje.“ Almus

Vydūno veikalai. Štai „Amžinoj ug
ny“ autorius guodžiasi: „Oi Lietuva, 
nuliūsti priežasties nėra. Kas gal tau 
kenkti?“ Šito laikotarpio tautines 
pastangas ir kovas apvainikavo tik 
dalinis laimėjimas — Klaipėdos kraš
to, nedidelės srities, prijungimas prie 
Lietuvos, tuo tarpu kai y5 Maž. Lie
tuvos buvo likę po Vokiečių jungu. 
700 METU VERGIJA NEPALAUŽfl 

KOVOS DVASIOS
Nepriklausomybės laikais laisvoje 

Lietuvoje suklestėjo kultūrėjo kul
tūrinis ir literatūrinis gyvenimas. Ir 
čia Maž. Lietuva davė nemažą savo 
indėl). Juk visi dar prisimename, kad 
pirmoji valstybinė premija už geriau
sią veikalą 1935 m. teko Maž. Lietu
vos dukrą! Ievai Simonaitytei 
už jos romaną „Aukštųjų Šimonių li
kimas“. Šiame veikale autorė meniš
kai atvaizdavo vienos senos Lietuvos 
bajorų šeimos sunykimą, alegoriškai 
nurodė ir visos Mažosios Lietuvos 1 
tragediją. Jos neapykanta žiauriam 
tėvynės pavergėjui tokia didelė, kad 
tenka stebėtis, iš kur joje atgimė to
kia galinga Herkaus Manto kovos 
dvasia ir tokia gili meilė Lietuvai bei 
galutinai aiškus jos tautinis ir poli
tinis apsisprendimas. Tas gilus jaus
mas tautos, 700 šimtmečius kentusios 
vergijos jungą, atgimė sąmoningai 
kovai dėl laisvės, nepriklausomybės 
ir suaugimo su Didžiąja Lietuva. Sa
vo antrame romane „Pavasario 
audroj“ Simonaitytė vaizduoja nese
ną praeiti, tautines lietuvių kovas ir 
Klaipėdos išvadavimą. O „Karaliaus 
Viliaus“ romane ji vėl grįžta toli-: 
mespėn praeitin ir pavaizduoja „Var
po“ laikų lietuvių politini ir šeimy
nini gyvenimą, užakcentuodama dld( 
lietuvių pasipriešinimą vokietinimui. 
Šis pasipriešinimas iškilo iš pat tau
tos gelmių dar ne visai sąmoningas 
politiniu atžvilgiu. Šalia susipratusių 
ūkininkų Gervino ir Vilko, senesnės 
kartos atstovų, ir jauno Viliaus Ka
raliaus, autorė parodo ir tris nutau
tusius lietuvius, kurie jau kiek su
karikatūrinti.

Iš viso to matome, kad llkliainėje 
lietuvių tautos kovoje dėl savo egzis
tencijos šalia Didžiosios Lietuvos vi
są laiką ėjo greta ir Mažoji Lietuva. 
Dirbtinė dviejų imperalistinių vals
tybių siena, perskyrusi lietuvių tail- 
tą l dvi dali, turi išnykti galutinai. 
O mūsų visų lietuvių pastangos turi 
būti nukreiptos ta linkme, kad Ma
žoji Lietuva taip garbingai atstovau
jama visais laikais mūsų litertūroje. 
Ir ateities politiniam gyvenime su
taptų vienoje laisvoje demokratinėje 
Lietuvoje su Vilniumi, Karaliaučiu
mi, Gardinu ir Klaipėda.

Nauji leidiniai
SKAUTIŠKUOJU KELIU. Mem- 

mlngeno lietuvių skautų laikraštis 
Nr. 1, 1948. KII. 25. Leidžia L.S.D. 
„Lituanlcos“ tunto „Dariaus-Girėno“ 
skautų vyčių draugovė. Redaguoja 
psktn. Albinas Karnavičius. 18 psL 
atskiro nr. kaina 50 pf.
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Sovietų žiaurumai
AR VAKARAI TURI TYLĖTI, KAI RYTUOSE ŽŪSTA ŽMONĖS?

JAV karo mlnlsterio p. Royal! pa
reiškimas Berlyne, kad Sovietų Są
jungoje yra nemažiau kai 13,000.000 
darbo vergų koncetracljos stovyklose, 
iššaukė nepaprastą spaudas susirūpi
nimą. Tuo reikalu NYT taip pat įsi
dėjo straipsnį, kuriame pamini tą pa
reiškimą nurodydamas, jog koncen
tracijos stovyklose yra ne tik vyrų, 
bet moterų vaikų, 9.000.000 esą rusų, 
2U00.000 vokiečių, neskaitant vokie
čių karo belaisvių ir 2.000.000 kitų 
tautybių — lenkų, čekų, pabaliiečių 
ir net prancūzų ir kitų vakarų euro
piečių. Laikraštis rašo: •

„Tai nauja vergija Įvesta Euro
poje proletariato diktatūros, prisiden
gusios pilečių demokratijos vardu. P. 
Royall’io pateikti skaičiai jokiu būdu 
neatvaizduoja visos, tikrovės, nes į jo 
skaičius neįeina ne tik karo belais
viai, kurių vis dar skaičiuojama mi
lijonais, bet taip pat rusų zonoje Vo
kietijoje priverčiamų darbų stovyklų 
gyventojai ir panašūs įrengimai rusų

įsidėmėtina emigruojantams DP
IRO, susitarusi su karine valdžia,

8. m. sausio 12 d. paskelbė emigruo
jantiems DP bagažo išsigabenimo 
taisykles, pagal kurias
Draudžiama vežtis emigruojant:

1. Šaunamuosius ir kitus ginklus,
2. Amuniciją ir sprogstamas me

džiagas,
8. Alkoholinius gėrimus, įskaitant 

vyną Ir alų,
4. Mediciniškus dalykus, kurių 

pardavimas yra uždraustas me
dicinos personalui, kaip penici
linas, radiumas Ir kt.,

5. Radijo imtuvus ir siųstuvus ar 
kitus rądljo susisiekimo įren
gimus.

6. Suneš, kates ar kitus gyvulius,
7. Augalus ar jų sėklas,

■ 8. JAV kariuomenės įrengimus, 
nebent tokie dalykai būtų ofi
cialiai leistini U.S. zonoje akre
dituotos organizacijos,

9. Daugiau negu vieną cigarečių 
kartoną vienam suaugusiam as
meniui.

Skelbimas Nr. 62
Žemiau išvardinti k-.....omieji arba 

jų likimą žinantieji yra prašomi at
siliepti OKartotekon per savo LTB 
komitetus, kartu nurodant šio skel
bimo (bet ųe laikraščio) eilės numerį 
Ir įdedant reikiamą kiekį pašto ženk
lų atsakymui apmokėti

1. Žemaitytė Kunigunda iš Kazlų 
Rūdos; Vaitkevičiūtė Aldona-' 
Genė iš Dotnuvos; Dapkutė Sofija 
iš Kauno; Stankus Vytautas; Ko- 
ženiauskienė-Sneiderytė Julija.

2. Kontvainis Leonas ir Antanas nuo 
Viekšnių; Kabalaitė Bronė (1923) 
iš Knašių; Adomavičius Julius 
(1917) nuo Simno; Stelingis Anta
nas (1918) nuo Viekšnių.

8. Grečius Petras (1925) nuo Rie
tavo; Smolskis Vytautas (1928) 
nuo Raseinių; Jablonskienė Ona 
nuo Rietavo; Kijauskai Albinas, 
Pijus ir Petras nuo Vilkaviškio.

4. Kazlgusklenė-Stokaitė Marija, jos 
vyrąs Alfonsas (1901) ir sūnus Al
gis (1934); Rakauskas Antanas ir 
Jurgis iš Rokų; Serkus-Serkevi- 
čius iš Mikytų.

PRANEŠIMAS
Mažosios Lietuvos Tarybos Spau

dos Komisija yra išleidusi šiuos lei
dinius:
J, „Krivulį“, leidinys lietuvių ir vo

kiečių kalbomis, 140 pusi., žurna
linis formatas, iliustruotas. DM 3.-, 

2. Vydūnas. Gyvenimas Prūsų Lietu
voje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo 
Kristijonas Donelaitis. DM 1.20.

8. Vydūnas. Die Lebenswelt im Preus- 
sischen Litauen ums Jalir 1770, in 
den Dichtungen des Pfarrers Chri
stian Donelaitis mt ihrer vSIki- 
scheu Bedc itung, DM 1.20.

4. Vydūną?. Bln Nachiass schilchter 
litauischer Menschen. DM 0.60.
Užsakymus ir pinigus siųsti sekan

čiais adresais:
Už „Krivūlė“:

„Spaudos Skyriui“, (21a) Detmold, 
Wittje Str. 14.
Už kitus leidinius:

Leidykla „Aistia“, (18) Kassel-Ober- 
zwehren, D.P. Camp Mattenberg, 
Forty-second-Str. 3, US Zone, Ger
many.
Padėkite vargstantiems Mažosios 

Lietuvos lietuviams prieiti prie lietu
viškos spaudos.

M.L.T Spaudos Komisija 

satelitiniuose kraštuose. Taip pat ne
įskaityta šimtai tūkstančiai vokiečių, 
gyvenusių šimtmečius Rumunijoje Ir 
kituose Rytų Europos kraštuose ir de
portuotų į Rusiją sunaikinti — geno
cidui. Jie neapima tų milijonų, kurie 
per trejis pokario metus mirė sto
vyklose, kur jų gyvenimas buvo Iš 
tikrųjų trumpas.“

„Šie vieni skaičiai, rašo laikraštis, 
negali perduoti to jausmo pergyve
nant asmenišką kančių tragediją. Bet 
jie pabrėžia situaciją, kurioje yra 
mūsų civilizacijos ir mūsų pergalės 
dėmė. Ir neišvengiamai jie Iškelia

Įvairios žinios J
• JAV atominės energijos įmonės 
būsiančios išplėštos Ir x reikės per 
70.000.000 dolerių išlaidoms padengti, 
pareiškė a. energijos komisijos pir
mininkas p. Lilienthal. (AP)

Leidžiama vežtis:
1. Asmeniniai dalykai ■■— drabu

žiai, brangenybės, namų apy
vokos (rengimai ir tt,

2. Profesiniai įrankiai, kurie ne
prašoka vienam asmeniui nau
dojamų dalykų skaičiaus, bū
tent: muzikas gali pasiimti 
rankomis panešamą instrumen
tą, civilinis inžinierius vieną 
komplektą instrumentų, maši
nistas grieną komplektą įrankių 
ir tt

LAISVAS BAGAŽO PERVEŽIMAS
Brangenybės ir meno dalykai gali 

būti gabenami 100 kg ribose. Tačiau, 
turint daugiau negu 100 kg bagažo, 
jis transportuojamas savininko są- 
skalton ir pagal su muitine susiju
sius reikalavimus bei eksporto nuo
status.

Tie nuostatai leidžia konfiskuoti 
tokias prekes, kurios skirtos sukčia
vimui ar juodajai rinkai. Todėl tie 
keleiviai, kurių, .lagaminuose bus 
brangenybių ar meno dalykų rasta 
perdaug, gali būt! pagal įstatymą 
nubausti Ir tie daiktai konfiskuoti.

5. Mr. P. Reckus, 1331 East 88th St., 
Cleveland 6, Ohio/USA — prašo 
atsiliepti Juozą Rėčkų ir seserį 
Oną Reckutę-Pranckevičienę, ki
lusius iš Klaparavo dv.

6. Mrs. Elizabeth Strumski-Kunlc- 
kattė, 313 Broad Street, Elizabeth 
4, N. Jersey — prašo atsiliepti Au
gustą Remeiką, jo žmoną Petrę ir 
vaikus Adelę, Joną, Juozą.

7. Mrs. T. Petrauskienė - Ruckutė, 
240 E. 3 Street, Chester, Pa./USA
— prašo atsiliepti Antaną ir Adelę 
Rockus iš Beržupių.

8. Mrs. Ieva Valaitienė-Trakimaitė, 
R.F.D. 3, Waterbury, ConnJUSA
— prašo atsiliepti savo gimines, 
kilusius iš Medišių, Prienų para
pijos.

9. Mrs. Magdalena Wikis-Meškaitė, 
115 Elgin St., Hamilton, Ont./Ca- 
nada — prašo atsiliepti savo brolį 
Praną Meški ir kitus gimines, ki
lusius nuo Salantų.

10. Mr. K. Pužąckis, 188 Bristol St., 
Thomaston, Conn./USA — prašo 
atsiliepti savo gimines ir pažįsta
mus.

11. Mrs. A. Warren-Gegytė, 130 N. 
2nd. St., Hudson, N.Y./USA — 
prašo atsiliepti savo brolį Anuprą 
Gegį.

12. Mr. Antanas Vilimaltls, Indian 
Head Farm, Granby, ConnJUSA 
=- prašo atsiliepti Agotą Vilimai- 
tytę, kilusią iš Jųodeglyno, Sasna
vos parap.

13. Mr, Vytautas Lukavičius, c/o E. 
Samienė, 3442 S. Union Ave., Chi
cago 16, ni./USA — prašo atsi
liepti Vytautą Druskį, studijavusį 
Kaune.

14. Leonas Gęnovaitis ieško savo ge
radarės A. Bertašienės su jos mo
tiną jr dukra, 1943 mt. gyvenusių 
Alytuje. Rašyti adresu: Sr. L. Ge- 
novaitis, c/o „A L. Balsas“, Ca- 
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Mausimą, ar ir kaip toli Vakarų pa
jėgos dalysis atsakingumą dėl karo 
meto sąjungininko veiksmų. Prezi
dentas Trumanas neseniai, kalbėda
mas Kansas City, pareiškė, kad So
vietų Sąjunga ne tiktai užblokuoja 
taiką, bet taip pat sukūrė tokias mo
ralės vertybes, kurios nėra jokios 
vertybės Bet Vakarų tautos kažin 
ar gali būti patenkintos nusiplauda
mas nuo rankų nusikaltimą, kuris 
buvo galimas padaryti iš dalies te- 
prisidėjimu prie pergalės. Priešingai, 
atrodytų, jog jų pareiga ištirti kiek
vieną priemonę, kuri sulaiko mažiau
sią pažadą privesti prie galo." Šitos 
New York Times pastabos yra tiek 
vertingos, jog gal būt vieną gražią 
dieną bus pareikalauta iš Sovietų 
ataskaitos už žmonių naikinimą, (am)

• Čekoslovakijos karinės misijos 
šefas generolas Frantlšek Dastič Ber
lyne pabėgo į Paryžių ir nebeketina 
grįžti atgali į savo postą, praneša bri
tų leistoji spauda. (AP)
• JAV aviacijos ministeris paprašė 
Kongresą, kad jis leistų Amerikos 
aviaciją tiek sustiprinti, jog JI 1952 
metais būtų galingiausia, nes nesą 
daug laiko savo kraštui pasiruošti 
apsaugai
o Kinijos vyriausybė yra paprašiusi 
Sovietų Sąjungą, kad ji prisidėtų prie 
kitų trijų didžiųjų valstybių, mėgi
nant tarpininkauti pilietiniame kare 
su komunistais, praneša neoficialūs, 
bet patikimi šaltiniai iš Nankingo. Ki
nijos komunistų kariuomenė vis la
biau spaudžia vyriausybininkus ir vis 
mažiau lieka šansų kariškai atsilai
kyti arba komunistus nugalėti. (AP)
• JAV vyriausias Rytų Atlanto ir 
Viduržemio laivyno vadas admirolas 
R. L. Conoiiy išvyko iš Plymouth su 
sunkiuoju kreiseriu Columbus drau
giško vjzito į Turkiją. Jis lankysis 
Maltoje, Graikijoj ir Turkijoj. Prie 
šio laivo dar prisijungs 5 kiti karo 
laivai. (HT)
• Prancūzijos laikraštis „Le Mon
de“ spėlioja, kad pasikeitus JAV vy
riausybėje, santykiai Amerikos su 
Sovietų Sąjunga arba Vakarų su Ry
tais susinormuoslą. Tik komunistinis 
laikraštis „L’Humanite“ pasisako 
priešingai, nurodydamas, jog tryni
masis tęsis ir toliau.

silla de Correo 303, Buenos Aires/ 
Argentina.

15. Liudvikas, Aleksandras, Agota ir 
Uršulė Agentai, kilę iš Kauno — 
yra prašomi skubiai rašyti LG 
Konsulatui, New York, palikimo 
bylos Nr. 18911/A reikalu.

18. Mirusio J.A.V-se Gustavo Deng- 
lerio giminės, kilę iš Prienų ar jo 
apylinkių, yra prašomi skubiai 
rašyti Lietuvos Konsulatui Chi-. 
cago, palikimo bylos Nr. 4629/10- 
2434 reikalu.

17. Mirusio JAV-se Rapolo Treknlo 
(ar Traknio) giminės Viktorija, 
Jonas, Walter — yra prašomi sku
biai atsiliepti Lietuvos Konsula
tui, Chicago, palikimo bylos Nr. 
4955/10-2377 reikalu.

18. Gauti giminių adresai iš JAV:
Juozui Jašinskui, Henrikui Paš
kevičiui, Vladui Ruslnavičlul, 
Juozui Jackevičiui, Kazimierai 
Kelerienei - Valančiūtei, Vladui 
Paulauskui, Ievai Mickienei-
Gorodeckaitei,’ Antanui Jančau- 
skui, Mykolui Sidorui, Marijai 
Vaitkienei - Vindilytel, Kostui 
Sprindžiui, Antaninai Stašlškie- 
nel-KaždailevIčlūtef, Albinui Dul
kiu!, Vincui Juralevičiul, Lucijai 
Znutlenei - Glodenytei, Juozui 
Menkevlčiui, Marijai Šneiderie
nei, Stasįul Misiūnui ir Stasiui 
Beniušul. Be to, užklydę laiškai: 
Majai Tulytei nuo Mrs, Žemaitis 
ir Albinui Dulkiu! nuo H. H. 
Brown bet Mr. Vasiliauskas.

Visi stovyklų bei kar. dalinių 
LTB apylinkių komitetai yra pra
šomi atsiųsti C/Kartotekai savo 
apylinkėje įvykusių asm. pasikei
timų žinias (atvyko-išvyko, gimė- 
mirė, susituokė-išsiskyrė), jeigu 
jos ligi šiol dar neišsiųstos, už 1948 
metus ir ateityje tokias žinias 
siuntinėti nustatyta tvarka, t. y., 

kas mėnuo. LTBC/Kartoteka

Didžiausias JAV biudžetas taikos metu
PREZ. TRUMANAS PAREIKALAVO 42 MILUARDĘ ATEINANTIEMS 

METAMS
Tautinei gynybai — 14.267.500.479 doleriai, kad galėtų paremti taikos meto 

J.A.Valstyblų galingiausią armiją, laivyną Ir aviaciją.
ERP — 4.300.000.000 dolerių Europos atstatymo metinei programai, kuri 

pasibaigs 1950 m. birželio 30 d. ir dar 1.250.000.000 dol. priedo, kuris 
bus reikalingas iki 1049 m. birželio 30 d.

Mokesčių — 4.000.000.000 dol. naujų mokesčių, kurie būtų panaudojami 
projektuojamai karinei Vakarų Europos programai vykdyti.

Karinei pagalbai — Nenurodytos milijoninės sumos dolerių Vakarų Euro
pos armijų modernizavimui ir aprūpinimui, kad padidintų S. Atlanto 
saugomo srltj.

Kinijai — 355.000.000 dol. Kinijai, Graikijai ir Korėjai, bet tiktai ribotą 
pagalbą, — jei būtų iš viso duodama — Kinijai. Administracija 
pažadėjo vėliau paprašyt specialaus Įstatymo dėl 4 kraštams 
paramos.

Okupuotiems kraštams — 1.030.000.000 doL Esant didesniam progresui Ja
ponijoje Ir Vokietijoje, prašomos sumos yra jau mažesnės.

Propagandai — 36.000.000 dol. finansavimui „The Voice oi America“ radijo 
pranešimų ir panašios veiklos. Praėjusiais metais buvo tik 27.000.000 
dol. paprašyta.

Paskolos — 70.000.000 dot IRO — jai kaip Amerikos įnašas ir laikinas JAV 
priedas Arabų tremtiniams Palestinoje paremti.

Žaliavoms — 525.000.000 dol. strateginėms medžiagoms iš kitų kraštų pirkti 
ir jas krauti atsargai.

Atominei energijai — Nenurodytos sumos, bet padidintos medžiagoms ir 
moksliniams tyrimams remti ir plėsti. (NYHT/m)

VOKIETIJOJE JAV KARIUOMENĖ 
PASIRUOSUS

JAV sausumos kariuomenės mi
nisteris p. K. Royall pareiškė, jog jis 
radęs Amerikos dalinius Europoje 
„puikioje padėtyje“. Jo pareiškimu, 
kariuomenė Vokietijoje esanti geroje 
paruošties būklėje, kaip kad karo 
metu apmokomose stovyklose. (AP) 
DAUGUMA DP ŽYDU NORI VYKTI

• Į AMERIKĄ
Žydų emigrantų pareigūnai pa

reiškę, kad iš 115.000 žydų DP dau
guma nori Išvykti J Ameriką. Šiuo 
metu leidžiama tik 35.000 žydams iš
vykti. Pagal DP įstatymą Išvykę J 
Ameriką tik 800 žydų iš 2500 DP iš
vežtųjų. (AP)
D. ACHESON TIEK PAVOJINGAS, 

KIEK IR CHAMBERLAIN
UP Iš Manchesterio praneša, kad 

Prezidentas Trumanas buvęs papra
šytas dar persvarstyti Dean Acheson 
paskyrimą užsienių reikalų ministe
riu, nes jis sovietų atžvilgiu vesiąs 
pataikaujančią politika.

„The New Hampshire Morning 
Union“ leidėjas p. W. Loeb atvirafne 
laiške rašo, kad p. Achesono pasky
rimas ministeriu galis būti tiek pavo
jingas J. A. Valstybėms, kaip Neville 
Chamberlain’o D. Vokietijai pataika
vimas Adolfui Hitleriui.

Senatorius Connally (dem.), kuris 
užims senato užsienių reikalams ko
miteto pirmininko vietą, pasisakė, 
kad p. Acheson paskyrimas būsiąs

Mokykis visame pasaulyje vertinamo 
ir pelningo amatol

S. m. vasario pradžioje Iš spaudos 
išeina lietuvių kalba
„PRAKTINIS ODOS APDIRBIMO 

KURSAS (MENIŠKI ODOS 
DARBAI)“

Knyga, kurioje yra gausus lietu
viškų odos dirbinių pavyzdžių ir or
namentų rinkinys, paruošta pagal 
pritaikomojo meno menininko p. Ka- 
ring, Kauno Dailės Darbų Mokykloje 
buv. meniško odos apdirbimo in
struktoriaus, metodą ir-įgalina kiek
vieną išmokti meniškų odos dirbinių 
gaminimo. 

Įsteigia ,Dirvos' aisiovybėVokieiijai
Pranešame, kad didžiausias USA lietuvių savaitraštis DIRVA, einąs 

83 metai Clevelande, (steigė savo nuolatinę atstovybę Vokietijai.
Atstovybėje tuoj galima užsiprenumeruoti DIRVĄ 1949 metams.
Prenumeratos kaina Vokietijoje:

Metams . ......................  82 DM
Pusei me') ..........  17 „
Trims mėnesiams ............... 9 „

Atstovybė! adresas
Balys Galdžlūnas, 
(14b) Pfullingen, Goethestr. 22

patvirtintas, nežiūrint respublikonų 
tam tikro šaltumo jo atžvilgiu.

SOVIETAI PASIŽADA PADĖTI 
IZRAELIUI

Sovietų ministeris Izraeliui p. Jer- 
šov buvo pasikvietęs Izraelio užs. rei
kalų min. Mozę Sertoką ir, kaip po
litiniai šaltiniai nurodo, pasiūlęs So
vietų paramą Izraeliui, jei padėtis pa
blogėtų. Sartokas atsakęs, jog padė
tis nesanti bloga, bet pažadėjęs so
vietų minister! informuoti. Diploma
tinis judėjimas yra didelis. Kaip ži
nome, britų ministeriu kabinetas su 
aukštaisiais karo vadais taip pat po
sėdžiavo. (R)

DE GAULLE KALBĖJOSI 
8U BIDAULT

Prancūzų katalikų (MRP) partijos 
ar sąjūdžio Vadas turėjo pasikalbėji
mą su de Gaulle, R.P.F. sąjūdžio va
du. Spėjama, kad kalba buvusi apio 
abiejų partijų ar sąjūdžių suliejimą 
arba bent vienos linijos užėmimą, bet 
tuo atveju nuvirstų koalicinė vyriau
sybė. Iš kitos pusės, dar nepakaktų 
naujai vyriausybei su de Gaulle prie
šakyje sudaryti. Nors tarp šių par
tijų nėra didelių barjerų bendrauti, 
bet katalikai vis dėlto laikosi savo 
nusistatymo — principų ir nuo jų 
nenori atsisakyti (AP/m)
• JAV kariuomenės vadovybė pa
skelbė, kad ji nenumatanti pašaukti 
naujokų nei vasario ne! kovo mė-.e- 
siais, nes kas mėnesį atvyksta per 
35.000 savanorių. (AP)

Užsisakant knygos kaina 10 DM 
ir pinigus prašoma atsiųsti nevėliau 
kaip iki 1949 m. sausio 20 d. Kadangi 
spausdinamas aprėžtas tiražas, nega
rantuojama, jog dabar neužsakiusieji 
galės ją įsigyti vėliau.

Užsisakant grupėmis nemažiau 
kaip po 10 egz., duodama 208/« nuo
laidos. ' 1

Pirmiesiems 50 užsakytojų pasių
sime ir po odos dirbinį pavyzdžiui

Užsakymus siųsti šiuo adresu: Ge- 
werbekimst-Atelier und Lederplastlk 
Kursen A. L a a r, Estonian • DP 
Camp, (13b) Kempten /AHg. (3)
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MOSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRA8TI8

A. Smetonos 5 metų mirties sukaktis
Iš Amerikos lietuvių spaudos

„Dirva" praneša, kad A. Smeto- rapijas organizuoja Amerikos Lletu- 
nos 5 metų mirties sukakti minėti 
imasi iniciatyvos L.V.S-ga. Jos rū
pesčių sudarytas minėjimo komitetas 
iš šių asmenų — P. J. Žiūrio, St. Na- 
svyčio, K. S. Karpiaus, Dr. S. T. Ta
mošaičio, A. Augustlnavičienės, A. 
Banio, B. Bartkūno, O. Karpienės, J. 
P. Nasvyčio, V. Rastenio, J. Salesevi- 
čiaus, J. Smetonos, J. Urbšaičio, H. 
Yčaitės ir H. Žiūrienės.

Kaip žinoma, A. Smetona mirė 
Clevelande sausio 10 d. Mirė nuo ne
laimingo gaisro, kilusio jo gyvena
mam name. Mirties sukaktuvių die
ną Clevelande įvyksta geduldingos 
pamaldos ir minėjimas šiauresniajam 
ratelyje. Gi platus viešas minėjimas 
Įvyks sausio 30 d. Numatoma arti
miausiu laiku išleisti plačią A. Sme
tonos monografiją. Ją yra parašęs A. 
Merkelis.

ALT SUSIRINKIMAI
SĮ mėnesi visose, Amerikos lietu

vių kolonijose, kaip praneša „DIR
VA“, vyksta ALT susirinkimai. Tuose 
susirinkimuose perrenkamos ALT 
skyrių valdybos ir prisitaikoma prie 
naujos padėties, kada jau ALT jun
gia visas Amerikos lietuvių patrio
tiškas'organizacijas. Taip .pat ALT 
susirinkimuose plačiai aptariama va
sario 16 dienos iškilmių ruošimas. 
Numatoma, kad Amerikos lietuviai 
vasario 16 paminės kiek galint reikš
mingiau.

BALF LAPKRIČIO MĖN. SURINKO
7.126 doL

BALF centras praneša, kad lap
kričio mėn. yra gavęs 7.126 d. 17' c. 
Surinktųjų aukų tarpe keli pasižy
mėjo stambiomis aukomis. Tie „šim
tininkai“, yra — Cincinnati arkivy
skupas John T. McNicholas — 500 
dolerių, kun. M. A. Vaitkus — 250 
dolerių, Joseph Schabacker — 100 do
lerių, kun. J. Cižauskas — 80 dolerių.

KĄ AMERIKOJE VEIKIA VYSK. 
V. BRIZGYS?

Amerikos lietuvių katalikų lai
kraščiuose paskelbtas pranešimas 
apie numatomas vyskupo V. Brizgio 
keliones po lietuvių katalikų parapi
jas. Iš to pranešimo matosi, kad 
vysk. V. Brizgys yra pasiryžęs’ ap
lankyti visas didesnes lietuvių para
pijas. Visas keliones po lietuvių pa-

vių Kunigų Vienybė.
Kunigų Vienybės paskelbtame 

pranešime sakoma: „J. E. vyskupas 
V. Brizgys lankys Amerikoje lietuvių 
parapijas ten, kur klebonai pageidaus 
ir kvies. Bažnyčiose pasakys pamoks
lus, .suteiks vyskupišką palaiminimą, 
salėse skaitys paskaitas, kur klebo
nai pageidaus. Vyskupas jokių rink
liavų nedarys, bet be abejo žmonės 
norės ir klebonai pageidaus, tąja 
proga pasinaudojus, sukelti lėšų ka
talikiškajai akcijai“...

Iš laikraščių pranešimų matyti, 
kad vyskupas V. Brizgys panašiais 
tikslais jau yra lankęsis ir Kanadoje. 
Iš viso JAV numato būti 6 mėnesius, 
o po to vėl grįžti l Vokietiją.

BALF SIUNTOS TREMTINIAMS
Pranešama, kad gruodžio mėn. 

BALF tremtiniams išsiuntė 367 mai
šus įvairių dėvėtų rūbų. Jų svoris 
34.868 svarai. Tuo pačiu laiku išsiųs
tą 50 dėžių batų ir kitokių smulkes
nių daiktų, sveriančių 10.542 svarus. 
Visos šios siuntos įvertintos 40.807 
dolerius. B. Vargas

1949. I. 15.

Ar lauktina nauja JAV užsieniu politika?
Praėjo 1948 metai, kuriuose ne 

kartą buvo tvirtinama, jog tai „spren
džiamieji“, kada kiekvienu metu bu
vę galima laukti įtemptos stygos trū
kimo. Bet pasirodo, jog istorijos bė
gio negalima talpinti kalendoriaus 
Prokrusto lovon. Anot šveicarų „Die 
Tat“, šiemet jau niekas nebeišdrįso 
pranašauti sprogimo JAV-Sov.Sąjun- 
gos santykiuose, nežiūrint nepašalin
tų nedarnumų ir kritiškų problemų. 
Gi „New York Times" mano, jog „Ry
tų ir Vakarų trintis atrodo lyg ak
ceptuotu tarptautinių santykių sti
lium, gi jei žmonės ir .kalba apie karą 
tarp JAV ir Sov. Sąjungos, tai tik 
kaip apie kažką tolimą“.

Be abejo, šiuo metu šių problemų 
svarstyme nemaža Įtakos turi pasl- 
keitmai JAV užsienio politikos vado
vybėje. Gen. Marshallio pasitrauki
mas, bent J.A.Valstybėse, vertinamas 
labai nevienodai. Kai vieni praeitus 
metus vadina Marshallio metais ir jo 
nuopelnai bent pacifistų laikomi tai
kos burtų medicina, kiti gi randa jo

Nauja pagalba tremtiniams
(Pradžia 1 pusi.) 

viams ir, kad, pažinęs bei supratęs 
jūsų reikalus, galėčiau geriau juos 
atlikti. Amerikoj yra daug lietuvių 
idealistų, 'kurie nesigailėdami nei 
lėšų nei laiko nemaža dirba, kad tik 
galėtų išgelbėti jus ir Lietuvą iš var
go ir sunkios priespaudos.“

EMIGRACINIAI KRAŠTAI
Kalbėdamas apie emlgratįnius 

kraštus svečias pareiškė, kad vyk
damas t Vokietiją buvo sustojęs Pa>» 
ryžiuje, kur mėginęs susipažinti su 
lietuvių gyvenimu Prancūzijoj. Pa
tyręs, kad ten lietuviai yra pasiryžę 
kurti didesnę savo tautiečių koloniją 
ir tuo tikslu Vokietijoj gyvenančius 
tremtinius kviečia atvykti ir įsikurti 
Prancūzijoj. Tuo reikalu Prancūzijoj 
rūpinasi pasiuntinys S. A. Bačkis, rni- 
nisteris E. Turauskas, pulk. Lansko- 
ronskis ir kiti. Bet p. J. Valaitis pir
moje eilėje rekomenduoja tremti
niams vykti i J.A.V., kita tinkama 
lietuviams šalis yra Kanada, po to 
Australija, Argentina ir Uragvajus 
Pietų Amerikoj ir galiausiai Pran
cūzija. Kanada, svečio nuomone, di
delis kraštas, bet turi maža gyven
tojų ir žmonės su iniciatyva galėtų 
ten sukurti sau gana gerą gyvenimą. 
Klimatas irgi visiškai tinkamas, nes 
yra artimas Lietuvos klimatui. Nors 
ten uždarbiai mažesni nei Amerikoj, 
bet užtai ir pragyvenimas pusiau pi
gesnis. Ten esančios trys didelės lie
tuvių kolonijos dabar pradėjo spar
čiai augti ir tenka laukti, kad kul

Graikijns sukilėlit! veikla aktyvėja
LAUKIAMA MIESTŲ UŽPULDINĖJIMŲ—OFENZYVA PELOPONESE?

FNP korespondentas rašo iš Lon
dono:

Graikijos partizanų karas vėl įžen
gė į rimtą stadiją. Įvairiose Graiki
jos vietose kasdieną nukertamos ge
ležinkelio linijos, sprogdinami tiltai, 
sudeginami namai arba ištisi kaimai. 
Aiškiai galima pastebėti, kad parti
zanai vis labiau ir labiau skverbiasi 
t pietus. .

Generolas Markos pakeitė savo 
taktiką. Jo šalininkai, kurių šiandien 
yra daugiau, negu Grammoso kovų 
metu, susiskaldė i mažas grupeles, 
kurios, gausiai apsirūpinusios šaud
menimis, per kalnus ir negyvenamas 
sritis palaipsniui užlieja plačias kraš
to sritis. Atėnuose būgštaujama, kad 
Karditsos miesto (30.000 gyventojų) 
užpuolimas galis būti planingos mies
tų užpuldinėjimų akcijos pradžią. Į 
Karditsą sukilėliai įsiveržė visai ne
tikėtai ir dvi dienas jame niekeno 
nekliudomi siautėjo. Paėmę 400 Įkai
tų, pasitraukė atgal.

Ir Peloponese padėtis darosi vis 
kritlškesnė, nes sukilėliai čia jau bai
gia Įsivirtinti. Atėnuose kalbama, 
kad Graikijos vyriausybė traukianti 
savo kariuomenę, norėdama šią sritį 
pirmoje eilėje apvalyti. Tačiau tai 
atneštų sukilėliams laimėjimų Tesa- 
lljoje ir kitose provincijose, nes Atė
nai neturi pakankamai kariuomenės, 
kad galėtų visur smogti vienu metu. 
Todėl su juo didesniu susirūpinimu 
žiūrima į suaktyvėjusią visame krašte 
nedidelių suklilėlių grupelių veiklą, 
kadangi nėra {manoma mažesnius 
miestus arba net ir kaimus apsaugoti 
nuo staiga iš kalnų pasirodančių su
kilėlių. Neslepiama, kad vyriausybės 
kariuomenei trūkstą ir taip labai rei-

kalingų šaudmenų, kurių Rytų bloko 
kraštų remiamas generolas Markos 
turjs net perdaug, (pr) ’

ABESINIJA KOMUNISTĖJA?
Viename sovietų laikraščio „pgo- 

niok“ straipsnyje konstatuojama, kad 
Abeslnijos karalystėje nuolat augan
čios prosovietinės tendencijos. Tuo 
netiesiogiai patvirtinami britų kolo
nijų ekspertų spėliojimai, kad Krem
lius rytinėje ir vidurinėje Afrikoje 
savo veiklos centrą perkėlė l Etijo- 
piją-

Abesinija yra vienas iš nedaugelio 
komunistų kraštų, kūriuoSe oficialiai 
neveikia komunistų partija. Tačiau 
sovietų laikraštis pastebi, kad nuo
latinė sovietų paroda ir sovietinė li
goninė Adis Abeboje esą reikšmingi 
sovietinės propagandos trankiai, (pr)

„NEĮMANOMAS JOKS KONKRE
TUS DARBAS“

Kaip Baselio „Nationalzeitung“ 
praneša, atsistatydinęs Čekoslovaki
jos paiuntinybės Stockholme kance
liarijos viršininkas Miroslav Hlousek 
pareiškė, kad, pasikeitus CSR reži
mui, bet koks konkretus darbas pa
siuntinybėje pasidaręs neįmanomas. 
Prieš kurj laiką iš Pragos i Stock- 
holmą atsiųstas patikimas komunis
tas pasiuntinybės personalui sekti; 
pasiuntinybėje suorganizuotas šnipi
nėjimo tinklas. Esą klausomi tarnau
tojų pasikalbėjimai telefonu, laiškai 
ir telegramos griežtai cenzūruojami, 
pasiuntinybės tarnautojų kelionės su
varžytos iki minimumo. Hlousek Šve
dijos vyriausybę paprašė suteikti jam 
azylio teisę, (pr)

tūrinis lietuvių gyvenimas irgi žy
miai pagerėsiąs.

KAS LAUKIA TREMTINIUS 
AMERIKOJE?

J.A.V pradžioje visų laukia ne
lengvas darbas. Teksią kiekvienam 
turėti kantrybės ir priprasti prie 
naujų gyvenimo sąlygų, kurios dau
geliui pasirodys neįprastos. Tačiau 
kantriu darbu kiekvienas užsidirb
siąs pragyvenimą. Nuomos už kuklų 
buteli mėnesiui tenka mokėti iki 25 
dolerių, už kiek geresni — iki 50 
dolerių. Atlyginimas mokama už ati
dirbtų valandų skaičių. Valandai vi
dutiniškai tenka skaityti po vieną 
doleri uždarbio. Savaitėje dirbama 
40 valandų. Esant daugiau darbo 
dirbama ir antvalandžiai. Už antva- 
landinl ir švenčių metu darbą moka 
atlyginimo pusantro karto daugiau. 
Tačiau kiekvienam atvykusiam | 
Ameriką patariąs nesusirgti dolerių 
medžiojimu karštlige ir nesi vaiky t 
uždarbių, bet reikia taupyti sveikatą 
ir jėgas. Ten tik Sveikas žmogus yra 
reikalingas ir naudingas. Pradžioj 
patartina imti kiekvieną darbą, kurt 
teksią gauti. Vėliau, apsipažinus su 
aplinkuma, o ypač pramokus anglų 
kalbos (P. Valaitis nori atkreipti 
tremtinių dėmėsi, kad anglų kalbos 
reikią čia jau tremtyje mokytis), bū
siančios didesnės galimybės susirasti 
geresni ir pelningesnį darbą. Kas su
geba dirbti ūkio darbus, galėtų kur
tis Ūkiuose. Visoj Amerikoje yra ke
letas dešimčių tūkstančių ūkių, kurių 
savininkai juos pametę ir persikėlę į 
miestus. Tie ūkiai apleisti ir jų nie
kas nedirba. Ūkiai gražiai Įrengti, 
turi elektrą, telefoną, yra arti gele
žinkelių, plentų, autostradų ir tuo bū
du lengva susisiekti su miestu. Emi
gracinio (statymo leidėjai numatė 
leisti juose kurtis naujiems imigran
tams, todėl suteikė atvykimo pirmu
mo D.P. ūkininkams, kurių tikisi ra
sti pabaltieji}, ukrainiečių ir lenkų 
tarpe. Iš viso Amerikoj’ vieninteliu, 
bet tikru pragyvenimo šaltiniu būsią 
darbas. Jokie šmugeliai, kurie galimi 
Vokietijoj ir Prancūzijoj, Amerikoj 
nepritaikomi. Ten kainos yra aiškios 
ir visi jas Žiną bei nusimaną. Viskas 
gaunama laisvai, tik reikią turėti pi
nigų. Miestuose žmonių daug ir at
skiras žmogus Amerikos didmlesčiuos 
tik dulkelė. Jokie žmonių gabumai 
ten nieko nestebina, bąį darbštumas 
ir gabumas visada vertinama. Laikas 
irgi labai brangus ir kiekvienas yra 
tartum supančiotas laiko grandinėse.

Atvykus Amerikon savitarpiuos 
santykiuos teksią užmiršti politinius 
skirtumus ir vadovautis didžiausia 
tolerancija. Mūsų pačių ir tautos 
būklė reikalauja vienybės ir susi
klausymo. Jau dabar visi turim gal
voti apie tautos gelbėjimo problemą. 
Amerikoj labai palankios sąlygos iš- 
tautėjimut Tačiau lietuvių kultūri
nės organizacijos, apie kurias spie
čiasi mūsų tautiečiai, ir spauda yra 
gera priemonė išlaikyti lietuvišku
mui. Spauda ten laisva ir kiekvienas 
joj gali reikšti savo nuomonę. Taip : 
pat suprantama, kad kiekvienam tek- : 
šią sugebėti prisitaikinti prie naujų 
sąlygų ir rasti kelią j širdis seniai ! 
jau ten gyvenančių tautiečių. Trem- l 
tinial, tik arčiau pažinę ir supratę 1 
amerikiečius, galėsią daug naujovių , 
(nešti, bet tas visa turėsią būti da- ; 
romą palaipsniui, evoliucijos, o ne i 
revp’iuc'niu būdu. Tik taktingu ke- 1 
liu bus teita f savo tautiečių tarpą l

ir tada atsirasią proga panaudoti sa
vo prityrimą ir gabumus.

P. J. Valaitis baigdamas savo pra
nešimą perdavė tremtiniams sveiki
nimus BALFo pirmininko Kun. Dr. 
J. B. Končiaus, BALFo direktorių, 
komisijos, štabo ir visų lietuvių, pa
linkėdamas tremtiniams ištvermės, 
kantrybės, vieningumo ir turėti vilt}, 
kad anksčiau ar vėliau kiekvienas 
tremtinys naujam pasauly rasiąs 
prieglaudą. Svečias kartu pareiškė, 
kad norjs daug ko pasimokyti ir iš 
pačių tremtinių, arčiau pažinti trem
tinių vargus ir rūpesčius, sugebėti 
teiti t tremtinių šeimą bei būti nau
dingu tremtiniškajai visuomenei ir 
visai lietuvių tautai. Tremtis amži
nai nesitęslantl. Tenka tikėtis atei
siant dieną kada išblaškyti po visą 
pasauli lietuviai galėsią sugrįžti į 
laisvą savo tėvų žemę.

P. J. VALAIČIO ASMUO
BALFo atstovas p. J. Valaitis yra 

gimęs J.A.V Bostono mieste. Tėvas 
yra kilęs Iš Sakių apskr., motina — iš 
Alytaus aį. Tėvai 1 Ameriką atvykę 
pereito šimtmečio pabaigoje. P, J. 
Valaitis yra baigęs Brooklyne pritai
komojo meno mokslą. Nuo pat jau
nystės įsitraukęs l visuomeninę vei
klą. Dalyvauja daugely organizacijų, 
kurių ne vienoj yra vadovaujamose 
pareigose. Amerikoj yra žinomas 
kaip radijo 
darbininkas, 
kos lietuvių 
mininkas.

BALFe p. J. Valaitis dirba nuo 
1944 metų, t. y. nuo jo isisteigimo. 
Ten ėjo (vairias pareigas ir šiuo me
tu yra emigracinių, visuomeninių rei
kalų ir vajų vedėjas.

Keletą kartų p. J. Valaitis lankėsi 
Lietuvoj ir iš viso ten yra gyvenęs 
8 metus. Lietuvių kalbą moka labai 
gerai, nes ją studijavęs pas Jablonskį, 
Talmantą, Norkų ir kitus kalbinin
kus.

Tenka tikėtis, kad p. J. Valaitis, 
eidamas Vokietijoj naujas pareigas, 
savo patyrimą ir gabumus sėkmingai 
panaudos ir tremtinių gerovei.

Antanas Sodaitis

kalbėtojas ir spaudos 
Šiuo metu yra Ameri- 
spaudos klubo vicepir-

politlkoje svyravimų ir netikrumo. 
Iš tiesų, jei gi tai būtų vien Marshal
lio kaltė, galima būtų tvirtinti, jog 
sovietai, kad ir buvo sulaikyti nuo 
tolimesnių žygių ( Vak. Europą, bet 
tiek Čekoslovakijoje, tiek Artim. Ry
tuose sukūrė „fait accomplis“ gi Ki
nijoje susilaukta vos ne katastrofos. 
Bet gi metinis tokio užsienio politi
kos vyro, kaip Marshallio, veiklos ba
lansas negalima sudaryti tik ką už
trenkus kabineto duris. Gal teisin
giausia daro „N. Zrch. Zeitung“ pa
žymėdamas, jog apie jo veiklą spren
dimą darys istorija, ir bene geriausia 
tai jai palikti. Tačiau ir čia laikraštis 
nesusilaiko nekonstantavęs Marshal
lio apdairumą, konsekventiškumą ir 
tikrumą, kas seniau rečiau tebuvo 
sutinkama JAV užsienio politikoje.

Paliekant ateičiai vertinti Mar- 
shallio politikos vaisius, tenka žvilgs
nis nukreipti t naująją JAV užsienio 
politikos vadovybę. Nieko nuosta
baus, jei ir šį faktą apsprendžiant ir 
svarstant susiduria pesimistų ir opti
mistų nuomonės. Nors Dean Ache- 
sono politinė praeitis ir taip leidžia 
kai kam mesti jam „sovjet appeaser“ 
titulą, tačiau Ir spaudoje šiuo metų 
daugiau rasime spėliojimų apie gali
mas nuolaidas Kremliui, nei ką kitą. 
„N. Zrch. Ztg.“ manymu, bergždžia 
būtų laukti kokių nors dramatiškų 
taikos gastų Kremliaus atžvilgiu, ta
čiau nesą taip pat negalima, kad Wa
shingtone bus bandoma, žingsnis po 
žingsnio , (tampą nepastebimai ma
žinti. Tiesa, į ryškius amerikiečių 
spaudos balsus („Life“) dėl šaltojo 
karo“ užbaigimo siekių, buvo atsa
kyta, jog permainos užsienio politi
kos vadovybėje nereiškiančios nau
jos orientacijos, tačiau viena tai jau 
aišku, būtent, kad Trumanas ir šiojo 
srityje numato rodyti daugiau savo 
iniciatyvos, gi Achesono asmuo lėta 
lojaliau vykdyti Prezidento planus, 
kurie dar pernai ne kartą buvo už- 
šachuoti Marshallio nepalaužiamo sa
varankiškumo. '

Šiaip ar taip jau dabar yra tikra, 
jog Achesonas yra tikras „Trumano 
demokratas“, bet stovis kairiau nuo 
vidutinio jo pasekėjo. Ir nieko kito 
neliks jam, kaip būti Trumano planų 
šešelyje. Gal tai užtikrins taiką ku
riam laikui, bet pavergtiems milijo
nams Rytų Europos tautų tai menka 
paguoda.

Trumano užsimojimai JAV vidaus 
problemų sprendimuose vargu leis 
daryti radikalių žygių ir tarptauti
nėje sferoje. Atviresnis savo spren
dimuose šveicarų „Die Tat“ mano, 
kad tokiu atveju „metus be spren
dimo“ gali sekti dešimtmetis. Nevel
tui tokioje Šveicarijoje ir dar kai kur 
atsiranda nuomonių ar tai ne geriau, 
nei kurti dramatišką „arba — arba“ 
situaciją. Bet jog lygiai taip galvojo 
ir čekoslovakai Benešo-Masaryko lai
kais. Kiek tas fatalizmas išeis į nau
dą nesimokantiems iš gyvenimo pa
vyzdžių, parodys slenkantieji metai.

- j. m. -

• Suomijoje apvaloma policija nuo 
komunistinio gaivalo, o Maskva rašo, 
kad Suomija šalinanti demokratini 
elementą.
• Sovietų aukščiausia taryba nutarė 
padidinti bausmę už mcterų prievar
tavimus. Bausmė iš S metų pakeltą 
iki 10—20 metų.

DP Savaitė Pennsylvanijoje
Šios šalies gubernatorius James H. 

Duff praėjusią savaitę buvo paskelbęs 
„Išvletlntųjų savaitę", kad „sudarius 
progą prisidėti prie didžios huma
nistinės akcijos, perkeldinant 205.000 
DP iš stovyklų ir surinkimo centrų j 
šios šalies žemės ūki ir miestų pra
monės bendruomenę.“

Tą savaitę , šios valstybės spauda 
įrodinėjo pensilvaniečiams, jog šie 
benamiai vyrai, moterys ir vaikai yra 
kaip tie senieji Amerikos imigrantai, 
kurie ją apgyvendino ir padarė galin
gą. Daugumas jų, anot jos, bendrai 
kovojo prieš mūsų priešus, kaip są
junginių armijų kariai arba pogrin
džio organizacijose, 
jamos DP „biliaus“ 
menybės.

Gubernatoriaus 
prašoma, jog visos bažnyčios ir sina
gogos praėjusi v sekmadieni? būtų 
paskelbusios DP sekmadieniu . ir 
„Sabbathu“ ir buvo reikalaujama, 
jog spauda, radijas, civilinės, sociali
nės ir įvairios labdaros organizacijos 
padėtų painformuoti apie DP pro
gramą šios šalies gyventojus ir juos

paskatintų prie jos prisidėti. Jau yra 
atvykę šių „užtrukusių piligrimų“ 
(delayed Pilgrims — kaip populiariai 
suprantama „DP“) transportai, ir jie 
jau Išsisklaidę po visą šalį. Spėjama, 
jog 1949 m. pavasari atvyksią po 
10.000 DP kas mėnesi. (Am.)
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Toliau iškaičiuo- 
sutelkiamos pir-

proklamacijose

MARSHAUO PLANO PARAMA 
LAIKRAŠČIUI „NYHT“

FNP iš Washingtono praneša, kad 
Marshallio plano administratorius 
Paul Hoffman amerikiečių laikraščiui 
„New York Herald Tribūne“ iŠ Mar
shallio plano išteklių suteikęs 100.000 
dolerių kreditą.

Marshallio plano administracija 
tuo reikalu pareiškia: „Si finansinė 
parama suteikia Europoms tautoms 
galimybę gauti netendencingąs ir ne
cenzūruotas žinias. Laikraščiui „New 
York Herald Tribūne“ suteiktoji su- , 
ma turi garantuoti pastovų minimo 
laikraščio 40.000 egz. tiražą.“ — Mar
shallio plane informacijos reikalams 
numatyta 10 mil. doleriui (pr)
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