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Musu kultūriniai reikalai
Tautos gyvybė, jos galia ir stiprybė reiškiasi ne jos 

gyventojų daugumu, ne jos ūžiamame ploto didumu, bet 
jos kuriamomis l^ultūros vertybėmis.. Tai yra tiesa, 
kurią mums patvirtina ir žiloji praeitis ir dabarties 
jvykiai.

It mūsų tauta pradėjo atgyti ir stiprėti tik tuomet, • r
kai labiau joje ėmė reikštis sava tautinė kultūra. 
Praeityje mūsų tautos pavergėjai, norėdami sunaikinti 
mūsų tautą, pirmiausia slopino jos kultūrą. Mūsų tauti
nis atgijimas kilo * draug su mūsų tautinės kultūros 
augimu ir stiprėjimu. Plačiausiai mūsų tautinės kul
tūros darbas galėjo pasireikšti nepriklausomoje raišty- .
bėję. Pavasariu

Šio pastarojo ka£o audra, sugriovus musų nepriklau
somą valstybę, smarkiai palietė ir mūsų tautos kultūrą. ■

> Daug jos .vertybių Sunaikinta, daug jos žmonių išblokšta ZGU1G1 
iš savo tėvynės, o ir tėvynėje pasilikusieji šiandieną , 
negali savo ‘ tautos kultūros darbą dirbti taip, kaip ka• alsudjani. 
ji galėjo dirbti nepriklausomoje Lietuvos valstybėje.

Vakarų Sąjungininkų valdomoje Vokietijos dalyje yra 
, nemaža mūsų kultūros darbininkų. Kai tik sąlygos leido, 

buvo pradėtas ir kultūros darbas. . Sį musų kultūros 
darba visokeriopai parėmė mus globojanti ŲNRRA. - ‘ *

Pirmiausia mūsų, kultūrinis veikimas ėmė reikštis lie v
tuviska daina, šiandien mes beveik kiekvienoje dideę- 

* nėję stovykloje turime savo chorus ir tautinių šokių 
grupes. Tautinėmis dainomis »ir šokiais mes paįvairinamo 
savo p obuvius. Tautinėmis . dainomis ir šokiais mes 
pasirodome ir savo globėjams anglams, amerikiečiams 
ir prancūzams. Dainos mene mes jau esame padarę ? 
nemažą pažanga ir apie savo dainos mena esame susi
laukę gražių atsiliepimų Sąjūngininkų spaudoje. .

Daug dėmesio mes kreipiame ir švininio reikalams. 
Stovyklose jau turime vaikų darželiusį^flradžios inoky-. 
klas, o didesnėse stovyklose net ir gimnazijas. Mūsų 
studentai suskato siekti aukštojo mokslo, ir šiandieną, 
turbūt, jau daugiau kaip 1000 mūsų studentų studijuoja 
įvairiuose universitetuose. Jų skaičius nuolat didėja. 
Tai labai džiugus ir mūsų tautai daug žadąs reiškinys.

Be mokyklų, Stovyklose mes taip pat turime (Vairių 
kursų. Vienuose kursuose mes mokomės svetimų /anglų 
prancūzų, vokiečiu, etc./ kalbų, kituose amatų, dar 
kituose giliname savo anksčiau turėtąsias profesijas.. 
Kalbant apie kursus, dar būtų galima pageidauti, kad

, juose daguiau būtų kreipiama dėmesio į 'amatus.
Pradėję kultūriškai veikti, mes labai pasigedome 

spaudos. Jos trūkumas buvo Šalinamas, leidžiant sieni
nius laikraštėlius, šapirografu, rotatorium spausdinamus 
leidinėlius. Šiandien jau mes turime ir spaustuvėje 
spausdinamų laikraščių. Netru kus žada pasirodyti ir 
keletas storesnių žurnalų. Esame susilaukę keletą pra
džios mokykloms .vadovėlių, keletą eilėraščių rinkinių. 
Tad ir mūsų špauda ir kiekybės ir kokybės atžvilgiu 
daro pažangą. ‘

1 Mūsų organizacinis veikimas taip pat rodo ne 1 tik 
■ gyvybės žymių, bet ir nemažos pažangos. Organizno- 
jaųies profesiniais pagrindais. Jau buvo miškininkų, 
teisininkų, mokytojų, rašytojų etc. suvažiavimai. Ateityje 
numatoma jų dar daugiau. Tuose suvažiavimuose svar
stoma kaip' suvažiavusieji savo darbu galėtų prisidėti 

•prie dabartinio mūsų tremtinio gyvėnimo palengvinimo, 
o jei bus lemta į Lietuvą grįžti, prie jos atstatymo. •

< Mūsų jaunimas buriasi į skautų organizaciją. Tai labai 
graži ir kilni organizacija,daug galinti padėti mūsų 

t jaunimo auklėjimui. Si organizacija UNRRA vadovybės 
yra remiama, ir mūsų stovyklos vadovybės į ją turėtų 
daugiau dėmesio kreipti, negu ,kad iki šiol buvo krei- 

'ritama.
i. ♦ . • •• " • ; .

Mes čia bendrais bruožais peržvelgėme'svarbesniuosius 
mūsų kultūrinio darbo reiškinius. Juos peržvelgę norime

pabrėžti, kad šiandieną mūsų kultūrinis gyvenimas dar 
gerokai .pakrikęs, . tai čia kaltos- ne .tik vien sunkios 
kultųrinįam darbui sąlygos, bet taip- pat. ir 'organizacijos 
stoka.

Mūsų kultūrinis veikimas turėtų būti labiau organi
zuotas. .Jei mes turėsime savo kultūrinio darbo organi
zaciją ir prityrusią .vadovybę, tuomet labai greit paju

kime, kad . mūsų ’ kultūrinis . darbas žymiai pagyvėjo. 
Šiandien mūsų kultūrinis darbas daugiausia reišk asi 
atsitiktinai. Stovyklose kultūrinio darbo žmonėms z e u 

daromus kiek pake nei amesnes sąlygos. Stovyklų vado- , 
vybės kai kur net-, nemato ■> reikalo, kad kultūros dar
bininkai būtų išskiriami ii kitų tarpo. Tokie stovyklų 
vadovai vieną labai ,svarbų dalyką pamiršta ir mes jiems 
čia norėtume priminti: malkas kirsti, stovyklos kiemą 
šluoti ir kitokius fizinius darbus sugeba dirbti kiekvienas, 
tačiau mokykloms vadovėlį parašyti, informacinio turinio 
pražiūrą parašyti, literatūros, muzikos ar tapybos kūriną 
sukurti -ne visi sugeba. Čia reikalingas ir talentas ir 
tam tikras pasiruošimas. dTad tokie žmones, kurie sava
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Moderniosios astronomijos 
uždaviniai

T 'Astronomija yra gamtos mokslų dalis. Tačiau su 
žvaigždėmis susipažinti yra labai sunku dėl to, kad jos 
yra be galo toli. Tas begalinis atstumas išsaukia sunkumų, 
kurie, ypač tų mokslų profanui, sukelia įvairiausių dve
jojimų. Astronomijos mokslininkai kitaip žiūri į šią 
problemą, negu padaliniai asmenys. Jie gali spręsti, kokia 
tyrinėjimų sritis ir koks metodas gali atskleisti daugiau 
galimybių pažinti tiesą apie dangaus kūnus. Astronomo 
svarbiausias uždavinys yra išryškinti pačias to mokslo 
tiesas. Jam netiek svarbu atrasti naujų žvaigždžių, kiek 
sukurti bendrą tariamąjį dangaus pasaulio vaizdą.

Stovėdami po žvaigždėtu dangumi, kuris mums atrodo 
kaip milžiniškas skliautas, kaip žvaigždėmis nusagstytas 
pusrutulis, tikrumoje mes žiūrime į beribę, nes dangaus 
erdvė, kuri supa mūsų pasaulį iš visų pusių, yra begalinė 
ir pilna žvaigždžių. Kiekviena žvaigždė yra savotiškas 
individas, nes nėra n e vienos žvaigždės, kuri visiškai 
prilygtų kitai. Kiekviena yra skirtinga ar tai didumu, 
šviesos,temperatūros ar greitumo atžvilgiais. Kaip žmo
nės turi bendras istorines ąjmes, bet nėra dyiejų visiškai 
vienodų, taip yra ir su žvaigždėmis.

Astronomą labiausiai domina du bendri klausimai, 
būtent: žvaigždės kaipo atskiro individo ir žvaigždžių 
pasaulio sudėtis. Ypač įdomus yra klausimas, kaip 
žvaigždės yra beribėje pasiskirsčiusios, ir kaip materija 
tvarkosi ir kaip harmonuoja. Kaip žinoma, astronomai 
surado ^ūdą išmatuoti žvaigždžių atstumui. Ryšium su 
ta galimybe, iškyla klausimas, ar žvaigždės beribėje yra 
paskirstytos pripuolamai, arba, ar galima jų paskirstyme 
surasti tam tikrą sistemą? Tiems klausimams paajškinti 
galima sugretinti du vaizdelius. Pirmas vaizdelis; Mes 
stovime sningant prie lango ir stebime krintančius sniego 
pūkus. Visi sniego pūkai krinta iš viršaus į apačią. Tai 
yra vienintelė tvarka, kuria mes pastebime krentanciame 
sniege. Įsivaizduokime, kad krintantis sniegas, iš karto 
sustotų kritęs ir kiekvienas sniego gabalėlis paliktų toje 
vietoje, kur jis sustojo. Tuomet mes matytumėm sniego 
lauką, kuriame atskiri kristalėliai būtų visiškai pripuo
lamai ir be jokios tvarkos susigrupavę. Čia visiškai neras- 
tumėm nei sistemos, nei tvarkos.

Dabar prisistatome kitą vaizdelį: Per mišką eidami 
pastebime skruzdėlyną. Prie skruzdėlyno matome tirštai 
skruzdėlių, bet juo toliau nuo skruzdėlyno paeiname, juo 
mažiau skruzdėlių bepastebime. Paėję dar kokius 50 
metrų, vėl randame kitą skruzdėlyną ir tokį pat vaizdą,

meno ar mokslo darbais yra pasireiškę, stovyklose 
turėtų būti vertinami ir jiems sudaromos sąlygos, kad 
jie savo darbą galėtų dirbti. •

Jei kartais stovyklose mūsų kultūros darbas neina 
sklandžiai tai čia dažnai kaltos ne vien stovyklų vado
vybės, bet ir patys kultūrininkai, kurie pasižymi putlumu, 
nesukalbamumu ir stipriu palinkimu į visokias intrygas. 
Tai žinoma labai skaudus ir liūdnas reiškinys.

Neturint savo kultūrinio darbo organizacijos, labai 
nukenčia kai kurios mūsų kultūrinio darbo sritys. Štai, 
pavyzdžiui, mes nei pradžios mokykloms, nei gimnazi
joms neturime vadovėlių ir atrodo, kad gal būt negreit 
jų ir susilauksime. Be vadovėlių mokyklose darbas 
labai sunkus, šiandieną mes jau turime keletą spaustu
vių (Muenchene, Augsburge, Detmolde, Tūbingene ...), 
kurios turi lietuviškus rašmenis ir, jei popieriaus turėtu, 
galėtų pradėti vadovėlius spausdinti. Bet ar mes turime 
spaudai paruoštų vadovėlių. Viena kita gal būt ir turime 
tačiau šitas darbas dirbamas labai neorganizuotai ir 
neplaningai. Pradžios mokykloms ir gimnazijoms vado
vėlių paruošimas, yra labai svarbus ir aktualus klausimas 
ir šiandieną jis turėtu būti pradėtas spręsti visu rim
tumu. Per spaudą būtų ne tik įdomu, bet ir labai svarbu 
išgirsti, kas šiuo metu kuriuos vadovėlius ruošia ar 
jau yra paruošęs. Dabar gali atsitikti taip, kad 
vienas Vadovėlis yra ruošiamas net keletos žmonių.

Ir nepriklausomoje Lietuvoje mums trūko geros vers
tines literatūros. Pastaraisiais nepriklausomo gyvenimo 
metais buvo verčiama nemažai veikalų, bet daugumas jų 
buvo menkos vertes. Jei šiandieną mums yra sunku pa
ruošti mokykloms vadovėlių, ypač lituanistikos vado
vėlių, tai rimtų mokslo ir literatūros veikalų mes galime 
pakankamai išsiversti. Šis klausimas yra taip pat labai 

kaip ir pirmą kartą. Prieiname išvad,ą kad skruzdėlyne 
ir arti prie jo yra tirštai skruzdėlių, tada jų skaičius 
nuolat mažėja ir pagaliau visiškai neberandame skruz-, 
dėlių.

Stebėdami dangų nakties metu, mes matome/ kelis* 
tūkstančius žvaigžių. Per didelį žiūroną jau galime su
skaityti kelis milijonus. Tada ir kyla klausimas, ar 
žvaigždės užpildo visa dangaus beribę, kaip krentantis 
sniegas orą, arba, ar beribėje yra tokių pat žvaigždžių 
susibūrimų, kaip tai pastebime skruzdėlyriuose, paskui 
vėl yra lyg ir visiškai tuščių vietų?

Prieita išvada, kad tikrai taip yra. Tokia išvada priei
ta ne tiek dėka gerų žiūronų, bet kiek nenuilstamo Žmo
gaus proto pastangomis. Iki tos ribbs, kurią pasiekia 
naujausi astronomijos instrumentai, mes galime susikurti 
šiokį tokį vaizdą. Mes pastebiame, kad labai didelės 
erdvės yra visiškai* tuš ščios, be žvaigžių ir be materijų. 
O per tas erdves driekiasi lyg ir pasaulių salos, milžiniški 
žvaigždžių susibūrimai. Dėl to mes ir pasirinkome pa
vyzdžiu palyginimą su skruzdėlynu. Kiekviena skruzdė 
yra žvaigždė, o kiekvienas skruzdėlynas žvaigždžių susi
būrimas. Astronomams yra žinomi milijonai tokių žvaig
ždžių salynų arba pasaulių sistemų. Kiekviena pasaulio 
sistemą, skrendanti per begalinę beribę, yra susibūrimas 
milijardų atskirų žvaigždžių arba saulių. Mes su mūsų 
saule taip pat esame dalele tokios pasaulio sistemos, va
dinamos Paukščių taku. Žvaigždes, kurias mes galime pa
stebėti be žiūronų, yra to mūsų žvaigždžių salyno salelės. 
Mūsų artimiausias kaimynas, ki'as toks pat žvaigždyno 
rūkas kaip Paukščių takas, yra v?dinama> Andromedos 
rūkas, kuris kaip mažutis šviesos taškas-mažesnis už mė
nulio plota dar pastebiamas pilka akimi. Dabar, dar lieka 
išsiaiškinti, kas yra žvaigždė. Šioje srityje mokslas yra 
padaręs didelę pažangą ir pasirodo, kad astronomija yra 
artimai susijusi su fizika. Į klausimą, kas yra žvaigždė, 
galima timmpai atsakyti, jog žvaigždė yra milžiniški 
žėrinčių dujų rutuliai. Tačiau klausimas daromas su
žinojus, kąd nėra nei vienos žvaigždės, kuri visiškai 
prilygtų kitai. Kiekviena žvaigždė yra individas, paskiras 
kūrėjo tvarinys.

Pirmoje eilėje žvaigždės skiriasi viena nuo kitos savo 
svoriu, didumu ir temperatūra. Be to, žvaigždės turi 

svarbus ir norėtume, kad jis mūsų periodinėje spaudoje 
būtų plačiai bei išsamiai apsvarstytas ir, kad būtų ima
masi rimtai šio mums taip svarbaus darbo.
Šiandien, galbūt, sunkiausiai dirbti lituanistinį mokslo 
darbą, nes tam darbui trūksta šaltiniu ir literatūros. 
Toliau ir šis darbas būtų įmanomas, jei tik jam atsirastų 
entuziastų h* reikiamos paramos. Kai kuriuose vokiečių 
universitetuose esama daugiau ar mažiau lituanistikos 
veikalų. Tad mūsų lituanistams, ypač filologams ir istori
kams, turėtų būti sudarytos sąlygos, kad jie galėtų 
tuose universitetų miestuose Įsikurti ir dirbti mokslo 
darbą.

Dabartinis mūsų gyvenimas nei mokslo, nei meno dar
bui nėra palankus. Tačiau jeigu mes šio darbo imsimės 
entuziastingai ir organizuotai, jei mes šiame savo darbe 
susilauksime kitų savo tautiečių moralės ir materials' 
paramos, mes daug galėsime padaryti. Meno ir mokslo 
darbas šiandien bene daugiausia gali praskinti kelią i 
visų mūsų svajojama laisva Lietuvą. Mokslo ir meno 
darbais mes pasauliui galime parodyti, kas mes esame, 
ko mes trokštame ir siekiame. Mokslo ir meno darbais 
mes savo tautiečiuose galime palaikyti vilti, kad mes 
pagaliau sugrišime i savo laisvą tėvynę. Mokslų ir menu 
mes galime ugdyti ir stiprinti savo tautiečių moralę. 
Pagaliau šarvuoti mokslu įstabiu, anot poeto Maironies, 
sugrįžę į Lietuvą, mes greičiau ją galėsime atstatyti iš 
griuvėsių.

Mūsų stovyklų vadovybės kultūros reikalams turėtų 
skirti kuo daugiausia dėmesio. Žmonės, kurie savo kul
tūros darbais buvo daugiau ar plačiau pasireiškę nepri
klausomoje. Lietuvoje, žmonės, ypač jaunimas, kurie tą 
darbą sugeba dirbti, turėtų būti atpalaiduoti nuo visų 
kitų stovyklos darbų, kad visą savo energiją galėtų 
skirti kultūros darbui. Iš kultūrininkų mes pageidau- 
tumem daugiau atsidėjimo savo kūrybos darbui, dau
giau meilės ir mažiau intrygu. A. M.

ypatybių, kurių negalime įsivaizduoti o tik pažinti jas 
stebint ir tiriant. Viena tokia žvaigždė yra mūsų saulė. 
Ji taip pat yra milžiniškas žėrinčių dujų rutulys. Saulė 
yra tokia didelė, kad žemę su mėnuliu turėtų Mulėje 
vietos. Ta reikia taip suprasti: kad žemei stovint 
saulės viduryje, aplink žemę skrisdamas menulis, neišeitų 
iŠ saulės rutulio ribų. Saulės paviršiuje temperatūra 
siekia 6000 laipsniu, o viduryje apie 20 milijonų, laipsnių 
karščio. Dar reikia atminti, kad saulė yra vienas iŠ 
mažiausių dangaus kūnų. Turimomis ^žiniomis, viena 
žvaigždė Oriono žvaigždyne skersmenyje yra 400 kartu 
didesnė negu saulė. t

Stebuklingiausi dangaus kūnai yra taip vadinamosios 
dvilypės žvaigždės. Didelė dalis žvaigždžių, kurios 
mums atrodo kaip vienas taškelis, tikrumoje yra 
dvilypės. Tai yra milžiniški žėrinčių dujų rutuliai, 
esanti vienas su kitu suristi nežinoma jėga ir sukasi 
visa laiką apie vienas kitą. Galima sakyti, kad apie 
ketvirtadalis visų žvaigždžių yra dvilypės. Tas faktas 
yra itin svarbus, nes tik dėka jų dvilypumo galima 
guti tikrų duomenų apie didumą ir svorį. Laikotarpiai, 
kuriuose tokia žvaigžzių pora apsisuka aplink viena 
kitą, yra labai skirtingi. Kai kurios žvagždžių poros 
tik per daug metų apsisuka, kai kurios per keletą dienų, 
o kai kurios net per keletą valandų. Dvilypės žvaigždės, 
kurios greit apsisuka, yra dažniausiai susijusios, kartais 
dar net susisiekia viena su kita. Abiejų žvaigždžių 
traukiamoji jėga tiek paveikia ju formas, kad jos pasi« 
darė pastebimai pailgos.

Šviesos atžvilgiu jos taip pat skiriasi. Galima pastebėt 
įvairių kombinacijų. Kai kurios porinės žvaigždės (dvi
lypės), yra gana panašios, bet iš kitos pusės randama 
ir visai skirtingų. Vežiko sistemoje yra porinė žvaigždė, 
kurių viena yra 75 kartus didesnė už savo draugę. Dar 
pastebiama ir tris, keturias ar daugiau susietų žvaigždžių. 
Trijų Žvaigždžiu susibūrime dažniausiai pastebima, kad 
aplink dvi žvaigždes arba saules, kurios yra artimai 

nusietos ir sukasi aplink viena kita, gana dideliame 
atstume dar skrenda kita saulė." Šešių žvaigždžių 
pastebėta Dvynų ženkle, vad. Castor.

Dar viena įdomi aplinkybė yra ta, kad kai kurioj 
žvaigždės pasidaro tai šviesesnės, tai vėl aptemsta. Tas 
keitimasis vyksta pastoviu ritmu ir rodo, kad beribėje 
yra tam tikro gyvumo. pastebėta, kad milžiniškos 
žvaigždės vienodais laikotarpiais išsipučia, sušliunkair. 
tas kartojas kaip jūros antplūdis ir atoslūgis. Kartais 
tokie pasikeitimai įvyksta per keletą valandų, kartais 
per keletą dienų, bet vis vienu pastoviu ritmu. Reikia 
pastebėti, kad ne visi Šie reiškiniai pastebimi tiesioginiai,
net per geriausius žiūronus. Jie išvedami iš įvairių 
aplinkybių kombinacijos stebėjimų ir apskaičiavimų.

ModerninėsJ^zikos pagalba pavyko pagaliau iššifruoti, 
iš kur saulė ar kitos žvaigždės ima tą begalinę energiją', 
kurios dalelė patenka ir pas mus.

Kaip galima, kad saulė per neišmatuojamus laikus galt 
spinduliuoti tiek dosniai šviesos? Kodėl ji neišsenka, 
nors apytikriai jau šviečia apie du milijardus metų ir 
vis tuo pačiu intensyvumu siunčia savo spindulius? Kaip 
ji pagamina tokius milžiniškus kiekius energijos o ne
sudega, negęsta? Kas iki šiol įvairiais bandymais ne
pavyko, būtent iš vieno elemento pagaminti kita, tar 
nuolat vyksta saulėse dėka labai aukštų temperatūrų. 
Žvaigždžių materija susideda daugumoje iš vandenilio. 
Vandenilis žvaigždės viduje, prie labai aukštos tempe
ratūros, pasikeičia į beliumą. Vykstant tokiam procesui 
išsilaisvina begalinės energijos, kurios spindulių pavidalų 
sklinda po beribe. Taigi, energijos šaltinis yra pasikeiti
mas vandenilio atomų į heliumo atomus.

Astronomija užima ypatingą pozicija gamtos moks' 
loose, nes žvaigždės yra taip toli nuo m5sų, kad niekad 
negalime jų iš arti stebėti, negalime su jomis sueiti { 
kontaktą. Jei žvaigždės turi pasidaryti mūsų gyvybės 
jėgų šaltiniu, žmogaus dvasia dar turi nutiesti tiltą I 
jas. O astronomijos uždavinys kaip tik nutiesti tą tiltą 
į pažinimą. Dr. F r. Gondolatsch.

PRANEŠU gerb. skaitytojų ir platintojų žiniai, kad, 
kur nėra galimybės pinigus persiųsti paštu, prašau įmo
kėti juos bet kuriame banke mano s - ton, sekanliai: 

Landesleihbank, Fulda, Girokonto 6479h 
M. Zablockas "M. Vilties" expeditorius.

Amerikieti. Juoras BERAS ieško Janinos MaJ 
tulaitytėfl iš PanevėžiS m. (Cukraus fabr. g - »ė)_ su 
tikslu ją partraukti j Ameriką. Be to prašoma atsiliepti 
Joną Herą H Luokės parapijos.

Skubiai atsiliepti į “Mūsą Vilties“ administraciją.
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Kun. dr. Jonas Puisys
Taip <r užmiršome šį vyrą. Niekur jis nebuvo-paminė

tas, jokio nekrologo, išskyrus lakoniškų žinutę, iš kurios 
žinomo, kad pernai vasarą, tik amerikonams įžygiavus 
ju buvo motociklo avarijos pasekmėje.... 0 vis dėl to 
negalime būti sąžinėje ramūs jo atminties nepagerbe, už 
jo kilnių artimo meilės sielą nepasimelde... Gal būt ir 
dėl to jį užmiršome, kad jis buvo kukius, tylus žmogus 

, ne garbėtroška, kuris dirbo ne dėl to, kad jo, vardas 
būtų kartojamas, bet dėl to, kad tai reikalavo jo kuni
giška siela, kad tai ne .pa negyrika, rodo faktas, kad jis 
savo pareiga vietą apleido po to, kai Berlynas jau 10 
dienų buvo rusu paimtas. Nora velioni senai pažįstu, dar 
iš Italijos taiku, tačiau paskutiniu metu nebuvęs šalia 
jo ir neturėdamas jo biografinių daviniu negaliu jo pilną 
asmenybės paveikslą atkurti. Tačiau tikiu, kad velionies 
atmintis yra užsitarnavusio ne šio vieno jo blankaus 
atminimo ir kad tilps daugiau pilnesnių ir išsamesnių jo 
asmens bei veiklos apibūdinimų. Tuo tarpu bent trupu
čiuku noriu mūsų visuomenės nedėkingumą jo atžvilgiu 
atitaisyti jį vėl prisimindamas...

. Ka> gi nežino lietuvių Pastoracijos Centro Berlyne 
ar jo vedėjo? Sv. Liudgero bažnyčios ir jos klebono?

■ Kas gi iš tremtinių nėra kreipęsis į jį tai vienokiu ar 
kitdkiu reikalu. Tai buvo įstaiga, kurion žmonės ir laiš
kai plaukdavo patarimo, pašalpos, patarnavimo, giminių 
ir pažįstamų ieškodami. Ir visuomet joj rasdavo gerame

I. M.
Jaunųjų vyrų krikščionių sąjunga yra įkurta Lon

done, Anglijoj, 1844 m. jauno vyro George Williams 
pastangomis. Ji gavo savo pradžią tada, kai jaunu vytų 
grupė so Williams priešakyje tapo nepatenkinta morali
nėmis sąlygomis Londone ir jo aplinkumoje.

Šitie vyrai pirmiausia susiinteresavo jauno vyro gyve
nimo dvasine faze.

Jaunųjų vyrų krikščionių sąjungos (Young Men 
Cdiir-tian Association), kaipo organizacijos, idėja, 
nukreipta į jauno vyro gyvenimo dvasinę pusę, greitai 
buvo pagauta jaunų vyrų grupių ir lyg “nesuvaldoma 
ugnis“ išsiplėtė po Angliją. Vėliau persimetė i Kanadą, 
Ameriką ir dabar ši organizacija ayr* 53 pasaulio 
kraštuose.

KKai darbas ėjo pirmyn, buvo rasta, kad, norint įgyt 
jaunų vyrų pagarbą, reikia apimti ne vien dvasinį, bet 
ir mentalinį bei fizinį gyvenimą. Tuo būdu naujos sa
vanoriu organizacijos pasirodymas davė vadovybe su 
aiškiai krikščionišku nusistatymu, kuri augo tol, kol 
stipriai įleido šaknis 53 šalyse.

s
■BMMaHMaanMMMg ii i ibiui i igriBWii-TinvTOra'jMWimsaeaB

Lietuviu tautosaka
IV. ■ (Iš Nr. 7}

Iš viso svetimos tautybės bangose lietuviui pavojinga 
blaškytis. Gal dėl to ir garsusis ^prancūzų geografas 
Elizejus Rečius padarė tokią išvadą: ,,Būdami miškinin
kų, žemdirbių, artojų, labai prisirišusių prie senovės 
papročių, tauta, — lietuviai lengvai pasiduoda likimui 
ir nei nebando jo nuleuit* savo valios pasiryžimu. Lietuvių 
abejingumas įėjo net į patarles*. Jokia kita rauta neprisi
taiko prie gyvenimo pervartą su panašia rimtimi."1*)

Atkaklioje kovoje su svetimomis įtakomis uaugiau 
klaidų padarė lietuvis inteligentas. Liaudis, priešingai, 
buvo atkaklesnė ir konservatyviškęsnė, pajėgdama išlai
kyti nesužalotą tautinį charakterį. Prof. Si. Šalkauskis 
tvirtina*. ^Lietuvių tautos istorija buvo pažymėta dis
proporcija ir priešingumu, kuri įsigalėjo nelemtu būdu 
tarp liaudies kultūros ir šviesuomenės kultūros. Tuo 
tarpu, kai liaudis garbingai atliko savo kultūrinę misiją, 
šviesuomenė neįstengė ant liaudies kultūros pagrindo 
sukurti aukštesnę dvasinę kultūrą, kuri sykiu su pirmąja 
sudarytų harmoningą tautinę lietuvių civilizaciją Pasi
duodama įtakoms, einančioms iš pradžios iš rylų, paskui 
— iš vakarų, šviesuomenė nustojo tautinės savo indivi
dualybės ir ėmė gyventi svetimais tautiniais idealais, 
savotiškai derinamais su savo krašto reikalais.“’°)

Ryšium su tuo jau'paminėtas prof. St. Šalkauskis tei
gia, kad mūsų tanios gyvenimas yra pasilikęs tam tikro 
primityviškumo laipsnyje. „Mūsų kalba literatūroje ir 
kultūringame gyvenime nėra dar įgijusi estetiškai išdirb
tos pastovesnės frazeologijos; mūsų tarimas ir balsai 
mažai yra kultivuoti ir netoli tenužengę fino kaimiško 
primityvumo; mūsų pramogų dainavimas mažai tesis
kiria nuo paprasto riksmo, pačios pramogos vidutiniškai 
nedaug nutolo nuo barbariškų tautų pasilinksminimu. 
Žodžiu tariant, dairantis kasdieniniame mūsų gyvenime, 
kiekviename žingsnyje pastebime primityviųį beformiš
kumą ir todėl taip pat aiškiai susiformavusio kultūrinio 
tipo stoką."11)

Kova dėl geresnės buities lietuvi pastūmėjo materia
lizmo linkme. Net širdies dalykus sodietis lietuvis 
paaukoja, kad tik šiek tiek materijos laimėti. Šita 

ūpe, paslaugų, visuomet besišypsantį kun. - dr. Puišį. 
Kun. Puišys buvo lyg ir lietuvių dvasininkų General* 
vikaras, kuris lietuvių bendruomenes aprūpino lietuviais 
dvasininkais. Tai nebuvo lengvas darbas, nes šį jo darbą 
visai trnkdė gestapas, čia reikėjo daug drąsos ir su
manumi, ko nestigo pas kun. Puišį. Jis ir žuvo savo 
pareigas vykdydamas, nes tuomet lietuvių kolonijos, ne
sant pašto ir geležinkelio, buvo tartum salos viena nuo 
kitos atitrukusios ir viena apie kitą nieko nežinančios. 
Jis įsigijęs motociklą, norėjo tą_ ryšį vienos^kolonijos su 
kita užmegsti ir toliau tvarkyli religinius ir kitus lietu
vių reikalus. Tačiau deja, Dievas panoro, savo gerąjį 
darbininką pas save pasišaukti. ..

Lietuvių Pastoracijos Centras, įkurtas Prof. kun. Ylos, 
liks lietuvių tremtinių Vokietijos istorijoje reikšmingu 
faktoriumi, o su juo yra neužmirštamai susijęs kun. dr. 
Puišio vardas. Kun. Puišio asmenyje lietuviai netenka 
vieno iš pirmųjų savo narių. Ypatingai jo pasiges Sal
eziečių šv. Trejybės parapijos oratorija Kaune, kurios 
jis buvo vedėjas ir šios sryties specialistas bei 
pionierius. _

Tegyvena šventa jo. atmintis mūsų širdyse, kaip ir kitu 
mūsų tautiečių jau pradingusių is mūsų tarpo, taip sėk
mingai kovojusio ir dirbusio Tėvynės ir. lietuvių naudai!

K. K. K.

C. A.
Sis naujas augimas daro reikalingą kapitalą f i zik ali
niams įrengimams (gimnastikai) ir nuosavybei įsigyti. 
Ši organizacija mato reikalą paduot nuo karo nukentė
jusiai Europai atgauti savo stiprumą Imu gyveninio 
pastovumą.

Pasaulinis Y. M. C. A.’os komitetas, vadovaujamas 
p. Tracy Strong’o, su vyriausiu štabu Ženevoj, Šveicari
joj, pareikalavo j pagalbą 10 sekretorių iš Jungtinių 
Valstybių, kurie, turi dirbti su išblaškytais asmenimis 
įvairiose stovyklose Vokietijoje. Šitie Jungtinių Valsty
bių sekretoriai rūpinasi, išblaškytų žmonių dvasiniais, 
sportiniais ir auklėjimo reikalais. Horace A. Smith, su 
štabu KassePyje, yra paskirtas Kurhessen’o sričiai, 
kaipo UNRRA'os adjunktas.

P. Smith, kuris iŠ profesijos yra Y. M. C. A. sekre
torius su 12 meti} .stažu yra čia kaipo lanko atstovas 
šitai sričiai. Jisf buvo programos sekretorium, fizika’i- 
niti direktorius; ir jaunų vyrų sekretorium Y. M. C. A. 
Šiuo metu p. Smith yra Vokietijoje komandiruote 
laikinai atleistas iš sveikatos ir fizinio lavinimo direk
toriaus Bridgepor'to sąjungoje (Connecticut vaisi.) 
pareigų.

bruožu, ryškiai iškėlė Žemaitė „Marčioje“. Senis Vingis 
sako: „Kad pinigų duos, nėra ko žiūrėti į mergą; iš 
kaktos sviesto nutepsi, bi tik šimtus paskleis, kito nieko 
nereikia.“ u)

Siok darna- mokslo, lietuvis, dažnai nežiūri savo talen
to. bet renkasi pelningesnę profesiją. Del to į viešąsias 
institucijas patenka tokių žmonių, e kuriems svarbu ne 
darbas, ne bendras gėris, bei asmeninė gerovė.

3)'Religija. Senų senovėje lietuviai buvo pagonys. Jie 
garbino Perkūną, Pykuolj ir kilus dievus, Vytauto 
Didžiojo laikais pradėjo krikštydintis. Kai kas tvirtina, 
kad krikščionių religija turėjo neigiamos įtakos lietu
vių atsparumui. Jie susipainiojo moralės dėsniuose ir 
pasidarė . nclokie atsparūs kitų krikščioniškųjų šalių 
įtakai.

Senovėje lietuviai nuoširdžiai santykiavo su gamtos 
galiomis. -Jie net buvo įsitikinę, kad dievai kiekvieną 
atskalūną sunkiai baudžia. (Plg. V. Krėvės „Dainavos 
šalies senų žmonių padavimus"). Tada religija buvo ' 
rišama su tauta ir jos aspiracijomis. Krikščionybę 
priėmę, lietuviai negalėjo iš karto nusigrįžti nuo gam
tos jėgų- Pasąmonėje buvo perdaug stipriai įsirėžusios 
seuos pažiūros ir tradicijos.

Tokiu būdu lietuviai priartėjo prie panteistų, jaus
dami dievybę gamtoje — vėjo gūsyje, medžių šlamėjime, 
žolės augime. Gamta jiems — didžiulė šventovė, kurioje 
sklendena visa matanti — visa žinanti Dievybė. Štai 
dėl ko senovės lietuviai be reikalo nelaužė medžio ša
kos, be reikalo nelietė pievos zolyųo. (Plg. Vinco Krė
vės „Antanuko ryta“). —

Šitokios pasaulėžiūros žmonių mes apsčiai randame 
lietuvių individualioje kūryboje. Tik prisiminkime V. 
Krėvės-"Skerdžiaus" Lapiną, "Bedievio" Yainorių, Vaiž
ganto “Dėdžių ir dėdienių“ "Mykoliuką“ ir kit, Pav„ 
“Bedievio“ Vain orius, .patvirtindamas Karpio panteisti
nes pažiūras, Šitaip forlhuluoja savo pasaulėžiūra:

“— Ir aš taip manau, — prabylu jo Vainorius, ir jo 
halsas man pa-iro<lėz kokis žemas, persimainęs: — kad 
jis (— dievas. J. K z.) yra visor: jis yra šitame medyje, 
šitos vejelės žolėje, kor sėdime, šitame ore, šitame 
vėjelyje, koris dabai mum, kužda ansysna, visur jis 
yra,“ (“Šiaudinė pastogė 1 <L. Kaunas^ 1921, 223—224).

Viltis
O, viltie, tu, kaip kalnų šaltinis.

K. Bridūou

■ Neužslėgiama nei žemes, nei uolos.
Kaip varpelis šventas, sidabrinis 
Virpa džiaugsmas vidury tylos.

Ir kai aušta vargo dienos kietos, 
Kai ramybės naktį neraudi, 
Sieloj plaukia Nemunas smėlėtas, 
Tu žuvėdra viršum jo skrendi.

Iš knygos “Svetimoji Duona*4.

Faustas Kiršiu

Pavasaris atėjo
Matau:. į Lietuvą pavasaris atėjo.

.Jau paskutinės sniego lėkštės tirpsta.
Miške medžius kalena kėkštas. 
Katytes supa blindų virpstai.

Pries saulę atsilošęs kaista miško šonas.
Dievų ranka palazdynėlius sėja.

• Su seno ledo skudurėliais 
Žiema į šiaurę žlabinėja.

Per girią kaip ant žirgo lekia jaunas vėjas.
Ir purto drebančius lapus pernykščius.

> Kalnai apnuoginti kaip kapas.
Ir gervės iš trikampių krykščia.

Papurtusios, stiklais ir sienom žaidžia gričios.
Pirmoji peteliškė šaulėj skrenda.

Upeliai sidabru čiurlena . . .
Ruduo i prarajas paskendo — —

Matau: aŠ pats einu, krivūlė mano žydi
Ir kvepia oras medumi ir duona,, 

Ir plakas bokštuos vėliavėlės — 
Geltona, Žalia ir raudona.

Ponas Smith pareiškė, kad jis “sveikina visus lie
tuvių stovyklos' Fuldoje gyventojus ne vien Pasaulinio 
Komiteto, bet ir tūkstančio J. V. Y. M. C. A. narių 
vardu“. Jis nuoširdžiai tiki, kad lietuviai gali geriau
siai atgauti savo stiprumą patys sau padėdami. 'Demo
kratinės bendruomenės organizacija šitoje stovykloje 
yra svarbiausias dalykas Jūsų tautos augimui ir laisvei,“ 
baigė p. Smith.

Religinė jtaka, istorinio likimo Įtakoje, padarė lietu
vį ir nuolaidų svetimiesiems. Lietuviai, Vytauto Didžiojo 
laikais užėmę didelius Europos plotus, nesistengę tau
tine įtaka laimėti kitataučių savo valstybei. Būdami 
galingi, jie vengė keršio ir nesigriebė kraštutinų prie
monių. (Plg. Lietuvių laikyseną po Žalgirio mūšio lai
mėjimo!).

Ir pačią religiją lietuviai daugiau išgyvena jausmu 
nei protu. Jie gėrisi apeigomis ir stengiasi pasisavinti 
formą dažnai nesigilindami į turinį; jiems nesvarbu 
mistinė nuolaika, nei esmės supratimas; jų vidų* iš 
dievybės reikalauja apčiuopiamų malonių (plg. A. Vie
nuolio “Paskenduolės" Verutę, Vinco Krėvės "Silkių“ 
Marcelę).

Taigi reziumuodami galime tvirtinti, kad lietuvio in
dividualybes bruožus kūrė trys veiksniai:, gyvenamoji 
vieta, istorinis likimas ir religija.

a) Gyvenamoji vieta įspaudė į lietuvio sielą lyrizmą, 
misticizmą, kuklumą, nepasiugumą, padarydami ji tolc- 
ranią, malonų ir patrauklų žmogų.

b) Istorinis likimas išryškino lietuvio prigimtyje lie
tuvio opoaieijoniškumą, platumą, tolerantingumą, darbš
tumą, tačiau įspaudė ir neigiamas savybes — materializ
mą, ir tautini neatsparumą.

c) Religija padarė lietuvį panteistą, jausmu išgyve*-^' 
nantį ir dievybę ir apeigas, ir,, be to, padarė jį nuo
laidų svetimiesiems.

*) Plg. V dūnas, Darbymetis, 14)21. 6. 25 ir 1923, 7, 49.
*) 1939 i •„ Lietuvos mokykla, 1, 15.
*) 1399 i u Lietuvos mokykla, 1: Tautinis auklėjimas 

mokykloje, 15.
*) 1923 m. Darbymetis, 7, 46.
4> Ibii, 49.
*)) Balys Sruoga, Dainų poetikos etiudai. 1927. 9.
’) Vaižganto raštai, X, 70.
8) Raštai, VII, 137.
“) Prof. St. Šalkauskis, Lietuvių tauta ir jos ugdy«

inas. Kaunas, 1933, 23—4. i

Ten pat, 155.
u) Ten pat, 156—-7.
v) Žemaitės raštai, I, 43. J. Kuzmicki*
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Lietuviu liaudies meno tarnyboje
(čiurlioniškiai lanko anglų srityje 
gyvenančius lietuvius).

Dideliu pasisekimu praėjus šimtiniam M. K. Čiurlionio 
vardu meno ansamblio koncertui Vokieti j joje, Čiurlionis- 
kiaų karstai lietuvių sutikti per koncertus, Nuertingene, 
Oberlingene, Muenchene ir kt,- pasileido gastrolėms po 
anglų administruojamą Vokietijos sriti. 30—tos anglų 
karaiiokosios armijos korpo stabo pakviesti visam mėne
siui koncertuoti čia kariams ir DP asmenims. ' Pirmąjį 
koncertą angių srityje jie turėjo 1946 m. vasario mėn. 
23 d. Hannoveryje. Karališkosios armijos korpo štabas 
nustatė jiems 'ištisą kelionių programą, suteikdamas 
jiems susisiekimo priemones ii aprūpinimą maistu.

Šį karta M. K. Čiurlionio vardo meno ansamblis anglų 
erių lanko truput) padidintu sąstatu: viso 40 asmenų. 
Ansamblio palydovas ir techniškų ansamblio reikalų 
tvarkytojas yra Dr. Juozas Kaškelis.

Ansamblio koncerto programą papildo ne tiktai nau
jomis dainomis, bet ir naujais mūsų muzikos instrumen
tais. Tas ilgesingas, meile persunktas bernelio ir mer
gelės pasikalbėjimas, "Pasvarseyk, antela", solo dainuo
jant tam pačiam, dar Lietuvoje šią partiją dainavusiam 
p. Ciemeniui, atliekamas jau ir birbynei pritariant. Ir 
čia maloni staigmena. Jau per gastroles anglų srityje, 
Lehrteje, pasiveja ansamblį P Eimanavičius ir priimamas 
j tą gausią jaunatviškai nusiteikusią ansambliečių šeimą. 
Jis pritaria birbyne ir dainuoja chore. Kanklininkės 
džiaugiasi atsivežusius dar dvi naujas, tik iš dirbtuvės 
išėjusias kankles. Viso dabar kankliuoja aštuonios kan
klininkės. Viena kanklių pora yra dar ir atsargoje, 
šios visos kanklės pagamintos to mielojo austrų citrų 
meisterio Heįdeger, gyv. miestelyje Betzau, apie 30 km. 
nuo Bregenco. Šio senelio, pamilusio vien tiktai savo 
citras ir jų muziką, asmenyje ansambiieliai susirado 
didžiai gilų bičiulį. Kai ansamblio atstovai nuvyko pas 
jį atsiimti dvi paskutiniąsias kankles, senelis parodė 
dar vienas kankles, nuo kurių skaistumo atstovai net 
apstulbo. Jos buvo pagamintos iš juodo medžio, ant 
jų išpiaustyti dedikacijos žodžiai ansamblio vadovui 
dirigentui Alf. Mikulskiui. Senelis buvo labai susijau
dinęs, ir virpančiais, žodžiais, reiškė pageidavimą, kad 
ansamblis pats atvyktų jo vadovui skirtų kanklių atsiimti. 
Ir čiurlibniečiai sujaudinti šia gražia dovana, kurios 
atsiimti vyks po gastrolių anglų srityje.

Tas pats citrų meisteris ansambliui pagamino triūbas. 
Todėl jau šiose gastro)4se ansambiieliai savo dainoms 
pritaria ir triūbomis.

Visa ansamblio atliekama programa, tiek liaudies 
ir mūsų muzikų harmonizuotosios dainos, tiek tie, kaip 
mūsų tėviškės upelio čiurleu mas, liaudies muzikos ins
trumentai, tiek ir tie pilni ekspresijos tautinai šokiai, 
mums lietuviams pilnai primena mūsų gimtąją žemę ir 
nors minitimi leidžia bent trumpą valandėlę į ją su
grįžti, o svetimtaučiams, ar tai mūsų bendro likimo

A. Vilainis.

Laiškai iš septynių sostiniu
(Iš Nr. 5.) 

Gerasis Bičiuli!
Berlynas, rugpiūčio 11 d.

Ką aš šiandien galiu rašyti? Aš net nežinau, kaip man 
išreikšti savo sielos būseną, nuotaikas. Viskas taip pasi
keitė! Štai dar tik septynios valandos, kai mes po bai
saus Berlyno bombardavimo. Miestas tebeliepsnoja. 
Gelbėjimo būriai tebetraukia apdegusius lavonus. Aš 
pats stebiuosiu ir klausiu pats savęs, kaip mes išlikome 
gyvi. Kritusios bombos užgriovė požemines, slėptuves. 
Mes jau buvome gyvi palaidoti. Išsigelbėjimas atėjo 
nelauktas. Kitos kritusios bombos pramušė slėptuvę 
Mes vėl gavome tyro oro — atsigavome. Aš nežinau, 
ar mes ir dabar ilgai džiaugsimės padangių tyla, ramybe. 
Gal būt tuoj vėl iš giedro dangaus >ms griausti perkūnai.

Daug žmonių rengiasi bėgti, trauktis. Bet kur?. 
Juk visur persekioja piktas likimas. Raudonąja! lavai 
artėjant mes bėgome iš savo tėvynės. Šių tragiškų 
valandų aš negalėsiu nei pamiršti, nei pavaizduoti. Vis
kas tebestovi prieš akis. Rodos, kraujas gyslose tebe
virpa. Siela iš kančios pančių vis dar ncišsivaduoja. 
Dieve, kas mus ir mūsų tėvynę dar laukia? Daug kas 
juk buvo galima nujausti, numatyti. Tačiau tai, kas 
įvyko su mumis, prašoka* visas pranašystes. Mes, rodos, 
patekome į drumzliną pavasario potvynio srautą ir bu
vome nunešti i šėlstančias jūras. Mes išėjome be vilties, 
pačio likimo \ vedami

Aš dažnai prisimenu, kaip dar pavasari* pirmomis 
dietomis klajojau savo tėvynėje. Kartais klausiau pats 
savęs, kodėl tada aš buvau nepabaigiamų kelionių 
kelyje Tiesa, aš turėjau tam tikrų uždavinių. Tačiau 
man, rodosi, kad didžioji priežastis slepiasi giliau. 
Kažkokie nujautimai, sielos nerimasties, skatino mane 
nebūti vietoje Kažkas tada šaukė mane. Saukė ke
liauti po gimtąją žemę, gėrėtis jos puikiaisiais ežerais, 
npėmis. Juk išvargęs ne kartą ilsėjausi piliakalnių 
pavėsyje ir stebėdavausi didingų pilių griuvėsiais ir 

draugams — ištremtiesiems, ar tai mūsų globėjams — 
okupacinės armijos kariams ir UNRRA atstovams jų 
koncertas — tai supažindinimas jų su dvasine kultūra 
tos tautos, sū kurios dalimi jiems tenka čia Vokietijoje 
susitikti. Visi ansamblio pasirodymai susilaukia džiaugs
mo mūsų lietuvių širdyse, nusistebėjimo ir net pavydo 
svetimtaučių tarpe, bet visuomet jie pilni pagarbos 
mums lietuviams. “Tauta, kuri turi tokią dvasinę kultūrą, 
negali pranykti ir būti prispausta**. Toksai galėtų būti 
bendras vaizdas iš tų gausių užrašų ir linkėjimų, ku
riuos ansamblis vežiojasi savo knygoje. Mūsų tautine' 
kultūra gėrisi armijų vadai, generolai; gėrisi tie žmonės, 
nuo kurių žodžio šiandien daug kas gali priklausyti.

Tą mums labai vertingą pripažiųimą, tą garbę mūsų 
tautai ansamblis pelnė dideliu savo darbu ir pasiau
kojimu. Neturėdamas sąlygų ne tik gyventi, bet ir repe
tuoti, ansamblis niekuomet nenusiminė. Tik dėl kūry
binio savo veržlumo, ansamblis pasiekė savo laimėjimų, 
taip plačiai visose Vokietijos srityse garsindamas lietu
višką dainą. Susidariusios sunkios susisiekimo sąlygos 
asamblį labai vargina kelionėse iŠ vienos lietuviškos 
kolonijos į kitą O susirišima* ir priklausymas tiesioginiai 
kariuomenės štabams yra trumpalaikiš. Todėl ansam
bliui jau seniai buvo iškilęs sumanymas įsigyti. nuosavas 
susisiekimo priemonė*, tačiau, nesant lėšų, jis atidėtas.

Tuo pat laiku, visai atsitiktinai, panašus .sumanymas 
buvo kilęs ir lietuviškosios visuomenės, tarpe. Prieškalė
dinių gastrolių metu, Dorverdene maj. V. Pctkunas 
iškėlė šį sumanymą viešumon. Vietos Lietuvių ^Komiteto 
rūpesčiu š| sumanymą paremti buvo pakviesta keletas 
lietuviškų stovyklą.

Tuojau pat atsiliepė Alt-Garges lietuviai, kurie šiam 
tikslui suaukojo net 17.00(b Rm. Dorverdeno lietuviai 
surinko 10.000 Rm. Vien šių dvieju lietuviškų stovyklų 
lietuvių parama ansamblis rūpinasi įsigyti mašiną, kad 
ja galėtų aplankyti visus lietuvius, gyvenančius visuose 
Vokietijos kampeliuose.

šias savo gastroles, pagal 30 korpo štabo numatytą 
programa ,ansamblis baigs kovo mėn. paskutinėmis ’die-, 
nomis koncertu zGottingeno lietuviams. Po to, tuojau pat 
vyks į Hamburgo radiofona įdainuoti lietuviškų dainų į 
juostas. Įdainuoti lietuviškas juostas ansambli pakvietė 
Hamburgo radiofono muzikinės dalies redaktorius Dr. 
Hūbner, kuriam lietuviškosios dainos ir muzika sudariu
sios gilaus įspūdžio.

Tai jau antras atvejis, kai Vokietijoje gyvendamas M. 
K. Čiurlionio vardo meno ansamblis gauna užfiksuoti 
savo dainas ir muziką. Pernai ansamblis Vienos Mokslų 
Akademijos kvietimu yra įdainavęs plokšteles.

Užbaigęs savo kelionę anglų valdomoje Vokietijos 
srityje, ansamblis ruošiasi neilgai kelionei į Daniją, kon
certuoti tenai esantiems lietuviams ir danų visuomenei. 
Taip pat ansamblis yra gavęs kvietimų koncertuoti Bel
gijoje, Paryžiuje ir Londone.

istoriniais paminklais. Ar tai tik nebuvo ruoša prieš 
didžiąją kelionę? Gal taip! Juk ir dabar mano sieloj, 
vaizduotėj - šviečia tyras pavasario, vasaros dangus. Aš 
keliauju po blizgančius ežerus, pro ąžuolais apaugusius 
piliakalnius, vingiuojančias upes. Keliauju pro Trakų, 
Medininkų, Krėvės, Alšėnų, Lydos, Gardino pilis. Ke
liauju tais kelias, kuK kitąsyk klaidžiojo, kariavo, valdė 
mūsų bočiai. Ir niekada tų kelionių, tų spalvų aš nega-— 
lesiu pamiršti. Tai visas mano( turtas, kr; aš pasiėmiau 
su savim. Jis nerudyja, negenda kaip ir auksas.

Jau tada buvo aišku, kad mes savo tėvynę Hirėsim 
palikti ar žūti. Tačiau mes negalėjome su tuo sutikti, 
kas jau tam tikra prasme buvo virtę realybe. Mes save 
tebeguodėme viltimis Vokiečių galybė Rytų erdvėje ir 
Baltijos kraštuose jau buvo sužlugusi. Ar ne ryškiai tai 
pavaizduoja, kad ir toks vaizdas. Aš praeinu Trakų gat
vėmis. Valandėlę stabteliu, kai su dainomis praeina 
krfnų gretos. Už valandėles aš sėdęs į valtį plaukiu į , 
Trakų pilį. Įkopęs | aukštąjį bokštą per žiūronus seku 
plačiąją apylinkę. Kalvos, šilai saulės nušviesti. Vienur, 
kitur, baltuoja stilingi rūmų bokštai Ant vieno nedi
delio bažnyčios bokšto plevėsuoja vėliava su Lenkijos 
ereliu. Prieš kelias dienas aš buvau prie Rudiškių 
miškų. Ten buvo net prie kelio prikabintos lentos, kur 
buvo galima surasti raudonųjų bunkerius. Tų, 30 km., 
piūvyje net trys valstybės, trys respublikos.

Dar nežinodamas, kad apleisiu tėvynę kelias dienas 
viešėjau tėviškėje. Ištisas dienas praleisdavau paupyje. 
Kaip tai buvo gražu. Lankuose kvepia šienas. Laukuose 
išgeltę auksiniai rugiai. Dangaus horizonto pakraščiuose 
skęsta žemaičiu miškai ir trakos. Vasaros įkarštyje, ro
dos, susitvenkė kažkokios melsvos padangių kibirkštys. 
Paukščiai švilpauja. Girdisi, vis, kaip ten toli dunda. 
Aš ibedu į upę meškerę ir laukiu. Kai ji sujuda aš 
timptelėju. Žuvis, rodos, pati iššoka ant kranto. Puikus 
sidabrinis šapalas, auksinė, raudMia ar kuri kita, marga 
upės žuvelė Kartai*, gliždamas takeliu, sustoju ir isi- 
kiausau. Tyla. Girdžiu kaip šnabžda prinokusios rugiu 
varpos. Užsisvajoju ir, rodos, pats ištirpsti, išnyksti tų 
žalsvųjų kibirkščių toliuose. Gimtoji žemė tokia miela, 
rodos, pats žmogus esi jos neatskiriama, maža dalele.

Ir tada, kai dangus taip gausiai laimino mūsų žemę,

Vėl sušvito „Saulutė”
Atblokšęi iš tėvynės svetur mes labiausiai ilgimės savo 

gimtosios žemės. Glaudžiausią ryšį šiuo metu su mūsų 
tautos kultūra, su mūsų brangiąja gimtąja žeme gali 
palaikyti spauda. Tad nenuostabu, kad patekę iš vokie» 
čių vergijos į UNRRA globą, mes suskatome kurti savo 
kultūrines įstaigas. Jų tarpe didelę pažangą jau yra 
padariusi ir mūsų spauda. Mes jau turime laikraščių ne 
tik suaugusiems, bet ir savo mažiesiems. Iš pradžių vai
kams skiriamoji literatūra ir laikraštėliai buvo spausdi
nami rotatoriumi, o dabar jau mes susilaukėme ir spau
stuvėj spausdinto laikraščio.

Šių metų sausio 15 dieną Detmolde vėl suspindo 
„Saulutė** — buvo išleistas lietuvių vaikų laikraščio 
„Saulutė“ pirmasis numeris. Jo redaktorius ir leidėjai 
A. Giedre Laikraštis numatyta leisti vieną kartą per 
savaitę 16 puslapių. Jo kaina 1 RM. Technikinė spaudos 
priežiūra poligrafijos įmonė „Vaizdas“ sav. Kapočiaus 
Juozo. Redakcijos žodyje rašoma:

„Prieš penkiolika su viršum metų „Saulutė“ Lietuvoje 
žarstė margus savo spinduliukus. Dabar ji čia, išeivijoje, 
susimanė švystelėti kuklia savo šviesele.

Kaip Lietuvoje, taip ir čia „Saulutė“ savo skaitymais 
ir paveikslais teiks jums, jaunučiai mūsų skaitytojai, 
saulėtos šviesos. Ji rūpinsis, kad jūsų širdyse visada gyva 
būtų Tėvynės ir žmonių meilė, kad kilnūs jausmai skai
drintų jūsų sielas. v

Redakcija maloniai prašo rašytojus, poetus,* dailinin
kus, mokslo populiarizatorius ir pedagoginės srities 
rašytojus teikti „Saulutei“ savo kūrybos. .

Mūsų jaunimas išeivijoje alksta sielos alkiu. Gerai 
įvertinkim šitai ir neleiskim, kad atvėstų tautai nors 
viena jaunutė širdis.

Kviečiam ir jaunimo tėvus ir auklėtojus padėti „Sau
lutei“ plačiau išeiti į tautiečius.

Laukdami Jūsų visų paramos, stengsimės atitikti Jūsų 
pageidavimus ir troškimus.“

Pirmasis „Saulutės“ numeris tiek savo išvaizda, tiek 
savo turiniu primena Lietuvoje leistąją "Saulute". Yra 
vaikams poezijos, apysakaičių, lietuvių liaudės dainų 
pasakų ir patarlių įvairenybių, uždaviniu ir galvosūkių 
„Saulute“ gražiai iliustruota fotografijomis ir menininkų 
piešiniais. Linkėtina, kad jos spinduliai pasiektų visus 
Vokietijos užkampius, kur tik yra lietuvių vaikučių.

Ta proga norime pranešti, kad netrukus Tūbingene 
sužibės ir „Žiburėlis“, taip pat mūsų jauniesiems skiria
mas laikraštis. Jį leidžia Lietuvos Raudonasis Kryžius, 
redaguoja jo buvęs redaktorius rašytojas Stepas Zobarš- 
kas. "ZiburėlĮs" bus leidžiamas kas mėnuo 64 psL 
didumo.

Mes mieliesiems čiurlioniečiams, nenuilstamiems mūsų 
tautinės kultūros, tautinio meno skleidėjams, linkime 
sėkmingumo ir ištvermės. f

S. Narkeliūnaitė.

mes turėjom ją palikti. Mes audros sūkurių buvome at
plėšti nuo jos. Ir kokia sunki kančia tada slėgė mūsų 
širdį. Kokios baugios sutemos apsėmė mus. Kažin, ar 
ir kuris didis dainius savo neužmirštamuose posmuose 
sugebės visa tai pavaizduoti. Ar jis mokės pasakyti, 
kaip mes pasiėmę saują gimtosios žemės išėjome iš savo 
liepsnojančių namų.

Taip, mums sunku čia. Ilgai dar bus sunku. Gal būt 
mūsų likimas nedaug tepalengvės ir karo audroms nu
tilus. Juk į kruviną žemę negreit teateina teisybė. Mes 
vokiečius tebelaikome savo priešais . Jie mus ir toliau 
skriaudžia ir naikina. Vokietija mums nėra prieplau
kos ir prieglaudos žemė. Jie tragiškomis mūsų tėvynės 
valandomis mus gaudė, medžiojo kaip zuikius po lau
kus. Prievarta, žiauriausiomis priemonėmis rekrutavo 
kariuomenėn. Senius ir vaikus verčia dirbti sunkiausius 
darbus. Badas mums čia žvelgia į akis. Jie mus nelaiko 
ir žmonėmis. Kartais ir stiklo vandens mums vokietis 
gaili. Ar mes būtumėm pas juos, jei ten tėvynėje ne
būtų dar žiauresnis priešas. Būtume tikrai pasirinkę 
mirtį, jei mūsų viltys nebūtų sudėtos j Anglijos ir 
Amerikos galybes. Su tyru ilgesiu ir tikėjimu mes 
veržiamės į juos. Tai mūsų išsigelbėjimo švyturys. O 
gal ir jie kada mus kaltins? Tai būtų baisi klaida. Tai 
būtų erškėčių vainikas mūsų Golgotos kelyje.

Esama blogo ir mūši] tarpe. Iškankintas, išvargęs 
žmogus pasidarė viskam abejingas. Vienas, kitas, nusto
jęs vilties, abejoja, ar ir mūsų tėvynė beprisikels. Mūsų 
pareiga stiprinti juos. Ir jie kaip ir mes turi matyti, 
kad pro sutemas, pro audras, pro medinius kryželius 
kyla ir mūsų tautos žaros. Ir dabar, kai mes ilgesio 
akimis matome mūsų tėvynę rudens aukso spalvose, 
matome ir nuostabias vizijas. Iš kiekvieno gelsvo auk
sinio lapo, iš kiekvienos sudrumstos ežerų sidabrinės 
vilnies kyla Baltas Vytis — mūsų prisikėlimo simbolis.

Aš baigiu... sirenos jau kaukia. Mes paliekame 
giedrą, melsvą rugpiūčio dangų. Aš ir žengdamas j 
požemius nenusimenu. Tikėjimo, tiesos aliejus mano 
sieloj dar neišseko. Nore giltinė stovi šalia, bet vilties 
žiburys dar negęsta. Jei aš Ir žūsiu, mano tėvynė bus 
laisva ir nepriklausoma. (B. d.)
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Kelionė is Vilniaus i Marijampole
8val. ryto. Aš skubu į Vilniaus geležinkelio stotį. J up 

arčiau stoties, juo dažniau sutiksi vyrus, moteris, su 
ryšulėliais, čemodanais, storai prikimštais portfeliais. 
Kai kas važiuoja vežikais. Pati stotis gražiai papuošta. 
Stoties aikštėje keturkampis obeliskas. Ant jo šonu 
garbės lentos. Čia geležinkeliečiai atžymi savo šauniu
osius darbuotojus. Stoties fasade plevėsuoja kelios 
dešimtys raudonų vėliavėlių. Spųetis didelė.

Perone daug žmonių. Ant vagonų užrašai: Maskva— 
Koenigsbergas, Minsk-Berlin ir t. t. Kažkaip neįprasta. 
Anksčiau tokius užrašus matydavai tik ant tarptautinio 
susisiekimo vagonų, dabar gi ant paprastų. Ant vagonų 
užrašyta iš. kur jie atvyko: Tula, Maskva, ant kitų Bres
lau, Stettin, yra tokių kur parašyta "Italija", "Pran
cūzija*. Vadinasi tolimą kelią jie keliavo.

• Mūsų traukinys sujudo. Važiuojame tuneliu. Daug 
dinamito ir tolo į jį buvo sukišę vokiečiai, tačiau 
žymesnės žalos jani pepadarė. Viskas buvo greit sut
varkyta ir tarybiniai traukiniai greit pro jį riedėjo 
besivydami bėgantį priešą.

Pakelyje matytis į grovius nuvirtusių, apdegusių ir 
sudaužytų traukinių liekanų. Tai dar anų, karo laikų 
liekanos, kai veikė taryb. partizanai, versd/vo trau
kinius, kai būdavo bombarduojama, apšaudoma iš pa
trankų. Suairaičiusios geležys jau spėjo apsitraukti storu 
rūdžių sluogsniu, o vešliai auganti žolė rengiasi jas 

3 paslėpti, kol kokia nors brigida tų geležų laužą nepa^ 
kraus vagonus ir neišveš. Kai kur dar riogso sudaužytas 
vokiškasis tankas, slepiama spalva nudažytas armotos 
vamzdis. Jie irgi laukia geležies liejyklos.

Pievose guli nuplautas šienas, kai kur pradėti kirsti 
rugiai. Šiais metais rugiapiūtė pasivijo šienapiūte. Mat, 
ilgesnį laiką šienapiųtei kliudė lietingi orai, tad su jąja 
ir atsilikta. Dabar ūkininkams susikaupia visi darbai iš 
karto.

Pranyksta Kaišiadorių sugriauta geležinkelio stotis, 
prabėga Palemonas ir mes įvažiuojame, į antrą tunelį, šį 
kartą prie pat Kauno. Jis yra žymiai ilgesnis ir geroką 
laiką mes važiuojame patamsyje. Pagaliau išlindę iš

* tunelio iš karto pasijuntame Kauno geležinkelio stoty. 
*• Deja, pačios stoties nėra, ji vokiškųjų grobikų buvo
- sugriauta. Griuvėsiai dabar likviduojami. Čia dirba 

nemaža darbininkų. Jau vietoje griuvėsių stovi štabeliai 
išrinktų sveikų plytų. Jos, žinoma, bus įmūrytos į 
naująją Kauno geležinkelio stotį. Dabar laikinai yra 
pastatyti apie 3 mediniai pastatai. Tai laikinoji Kauno 
stotis. Čia parduodami bilietai, čia ilsisi pravažiuoją ar 
traukinio laukią keleiviai.

Kaunas atrodo gražus kaip kitados. Gatvės plačios, 
asfaltuotos, švarios, namai moderniški.

Vakare aš sėdu į traukinį ir keliauju į Marijampolę. 
Bėga vienos stotys po kitų: Mauručiai, Jūra, Kazlų 
Rūda, Vincai.

Laukuose žmonės dirba, pluša. Vieni veža šieną, kiti 
pradeda rugius piauti. Derlius žemkenčių atrodo geras, 
vasarojus prastesnis. Puikiai atrodo cukriniai runkeliai. 
Pažymėtina, kad laukuose randasi mažokai gyvulių: 
arklių ir raguočių, tai vokiškosios okupacijos padarinys.

Kai kur laukuose' matomos naujos našesnių pastatų 
statybos. Tai naujakuriai: sau statosi trobesius ant gau
tosios iš tarybų valdžios žemęs.

Pagaliau privažiuoju Marijampolę. Geležinkelio stotis 
labai stilinga, daugiau panaši į bažnyčia, nei į geležin
kelio stotį, su bokštu. Joje dar žymu apšaudymų žymės* 
kulkomis pramuštos plytos, tačiau pastatas išlikęs 
sveikas.

Jau nuo pat stoties išsidriekusios tęsiasi gatvės. Seniai 
bedažytos tvoros juosia derlingus daržus, kuriuose auga 
kopūstai, morkos, burokai, pamidorai, žydi aguonos. 
Šaligatvių cementinės plytos prisiplojusios prie žemės, 
suskilėjusios. Aišku, kad ir čia karo metu trynėsi 
tankai, sunkvežimiai. Pasuku į rinkos aikštę. Pasku
tinį kartą Marijampolėje buvau prieš 17 metų. Tada 
toje rinkoje^uvo daugybė krautuvėlių — medžių bū
delių. Po to teko girdėti, kad pertvarkant miestą jos 
buvo sugriautos. Aplinkui išdygo nauji moderniški 
namai. Ir dabar, prie bažnyčios išlikusi nauja moder
niška ligonine, kitoje vietoje vėl matosi nauji moder- 
nišk^ pastatai, bet visas miesto centras, pradedant nuo 
rinkos (Kauno gatvės) sugriautas net ligi seminarijos 
rūmų ir advokato Bulotos namų (Vaičaičio gatvėj). Visas 
sugriovimas įvyko pirmąją karo dieną 1941 metų bir
želio 22d. Tada vokiečiu lėktuvai užpuolė iš oro Ma/i- 
jampole ir subęmbardavo visą miesto centrą. Vokiečių 
okupacijos metu niekas neskatino atstatyti Kapsų sostinę. 
Griuvėsiai aukštais daigais ir kiečiais apaugo per trejus 
vokiškosios okupacijos metus. Daug triūso reikia įdėti, 
norint Mrijampolę atstatyti tokią, kokia ji buvo prieš 
karą.

Per rinkos aikštę nėriau į Kauno gatvę. Pati Kauno 
gatvė nenukentėjusi. Štai sode paskendusi, kaip ir 
anksčiau, Rygiškių Jono gimnazija, sunku bepažinti bu
vusius realinės gimnazijos rūmus. Rūmai pasene, kal
kės nubyrėjusios, laiptai apgruvę.

Pasigendu pašto. Nedidelis, gražus moderniškas pašto 
pastatas stovi sudegęs, iškišęs savo sudegusio laikro
džio rėmą ant karties, be ineclumizmo. Pusiau auto
matinę telefono stotį vokiečiai išsprogdino. Taip pat ligi 
pamatų buvo išsprogdintas ir moderniškas Marijampolės 
cukraus fabrikas. Paštas perkeltas į kitą namą, cukraus

Sonetas jaunystei
Atrodė, kad tęsis tie metai be galo, 
Kada nekaltąja jaunyste žydėjau, 
Su šypsniu į visą pasaulį žiūrėjau, 
Ir viskas man buvo arti idealo.

Jaunyste, jaunyste, siekimais turtinga!
Kur tavo veidužio ir lūpų skaistumas?
Kur tyrusis džiaugsmas? Kur jausmo kilnumas 1
Kur ištvermių tavo galia paslaptinga?

Pradingo jaunystė it laivas-vaiduoklis, 
It pirštų lietuvės ant kanklių uždėtų, 
žavingasis balsas stygų palytėtų.

Ir erdvėj skaistus nieteoras-klajoklis. 
O dienos jaunystės, o dienos malonios! 
Juk jūs nebegrjšte? Beliko svajonės.

Hanau J. Gudauskis

fabrikas atstatomas senoje vietoje. Šimtai darbininkų 
čia ardo sugriuvusias sienas, traukia sudaužytų mašinų 
dalis, plytas ir pradeda fabriką vėl iš naujo statyti. Fa
briko rūmai bus pastatyti dar šįmet, tačiau vargu ar 
ligi cukrinių runkelių perdirbinio sezono pradžios pa
vyks fabriką sumontuoti.

Praėjus Kauno gatvę, matosi "Maisto" skerdykla.
Užsukau į buv. advokato Bulotos namą. Gražus dar

želis, kuklus bet patogus namelis, tebestovi. Čia gyveno 
Bulotai, rašytoja Žemaitė. Dabar Bulotų nebėra... Da
bar jų namuose įsteigtas vaikų darželis. Auga nauja 
karta, kuri pavaduos žuvusius.

Nedidelis miesto sodas — buvusi Marijampolės gim
nazistų, karalija. fr dabar čia daug jaunimo. Gražūs 
takai, suoleliai, dekoratyviniai medžiai, kaip ir prieš 
17 metų.

. Ųž miesto sodo naujas, moderniškas kino tca;ras. Ten 
pat veikia ir dramos teatras.

'Kitoje sodo pusėje Mokytojų Seminarijos rūmai. 
Stovi baltai dažyti, gražūs, kaip kitados.

Apleidžiu Marijampolę automobiliu, vakare. Pro 
Ąžuolu Būdą pasektame Veiverius. Čia pries Didįjį karą 
mokėsi daug žymių Lietuvos pedagogų. Baltieji semina
rijos rūmai dar tebestovi, nors geras miestelio trečdalis 
sugriautas ir sudegintas. 1

Pralėkę Veiverius, pro Garliavą ištenkame į asfal
tuotą plentą, kuris veda per Aleksotą į Kauną.

("Vilnis" Nr. 301.)

K. Arenas.

Baltieji puslapiai
Užūierkiu akis ir matau, kur stovėjo kuris tomas.

-Kelios puošnios laidos Donelaičio baramų prasčiokė
lių, o šalia jų-viena prasto popieriaus laida. Ak, tie 
Slunkiai, tie Plaučiūnai, tie Krizai, šiandien tokie jau 
apvokietėję! Aną diena stovyklos kieme buvau susitikęs 
Slunkių. Pražilęs ir palūžęs nabagėlis — ttek amžių 
vokiškas bizūnas gainiojo po kareivines! Suseno senis, 
sulinko, bet tebekalba lietuviškai, nors sunki ta jo kal
ba. Kol Hitleris atėjo į valdžią, senis ir bažnyčioje lie
tuviškai dar pagiedodavo, o vaikučiai jau ir į Hitler- 
jugeudą buvo sušokę. Bet senis nacių partijoje — ne, 
saugok Dieve! Ir vis taip pat pro vokiškąjį muštrą te- 
bešviti senasis jo šūkis: "Ratas, pamažu sukdamasis, 
toliau nuvažiuoja*. Pamažu, neskubėti! Gal dėl to jis, 
pragyvenęs Vilhelmus ir Hitlerius, dar ir šiandien te
bėra gyvas savo tautai.

Užsimerkiu ir matau: Krėvė, Vaižgantas, Vienuolis, 
Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Pietaris . . . Matau: Šarūnas, 
Skirgaila, Janulis, Kurmelis, Sutkns, Jonaitis, Algiman
tas, Vidmantas, Gintautas, Vizgirda. Matau: tomas šalia 
tomo, plonesni ir ‘storesnį, spintose ir lentynose. Jų 
daug. Jie liko, tokie tylūs ir nebylūs, kol neprakalbini 
jų. Ir nežinau, kas šiandien kalbina juos.

O aš 1 indžiu lietingoje, paniurusioje ir skurdžioje Vo
kietijos šiaurėje. Mano barako pasieniais amžinai švil
pauja vėjai — kasdieninė nusibodusi muzika. Į langelio 
stiklą tykšta šaltas ir murzinas lietus. Šitoje tuštybėje 
dairausi mažame kambarėlyje į tuščias sienas ir minti
mis nubėgu ten, kur stovėjo eilės tomų. Užsimerkiu ir 
matau juos.

šalia mano lovos ant kaladės pora apvaliotų vokiškų 
temų. Nežinau nė tų knygų pavadinimų — tiek jos šilta 
ir šalta mačiusios, ir užtikau jas paliktas, nebereikalin

gas tarp suveltų šiaudų, kai kėlėmės iš lagerio į lageri. 
Jau kelintą kartą mėginu su jomis užvesti kalbą. Šiaip 
ir taip kalbame, o nesuprantame vienas kito kaip rei
kiant, ir gana. Nėra to nuoširdumo, perdaug oficialu m o, 
ir aš, paprastas žmogus, lengviau suprantu savąjį kuni
gaikštį Šarūną, negu vokišką žveją.

Naktimis, kai visur užgęsta žiburiai, ir vėjas dar la
biau pasiunta griežti, susupu savo sustyrusins kaulus į 
nusišėrusią ir praskydusią kareivišką antklodę ir vėl 
mintimis nubėgu prie gausybės tomų.

Nepaimsi ir nesklcisi puslapių iš tokios tūkstančių 
kilometrų tolybės. Žodis po žodžio nepasiginčys man 
prieš akis Šarūnas su savo bajorais ir vaidilomis, o Gin
tautas neįtikins nusigyvenusio Sviestavičians, kad ir 
varge dar galima gyventi ir savo rankomis mėginti vis
ką kurti iš pradžių. Todėl aš pats, labiau susisupęs į 
šaltą -antklodę ir gindamasis pro plyšius įsiveržiančio 
vėjo, kviečiu juos vienas po kito, ir be. atsakymų tardau 
juos ir kalbinu.

šalta. Pro įtūžusio vėjo kaukimą gūsiais prausia pur
viną žemę lietus Vėjas nno juros, lietus nuo jūros, 
visa audra mūsų gyvenimo androse. Ir tose audrose 
užsimerkiu ir matau Vaižganto "Pragiedrulių* vaizdus, 
kalbuosi su tais veikėjais, kurie anuomet Lietuva judino.

... Ateina jis. Žilas, kaip aukštaičių balta obelis 
pavasarį, žydėjimo metu. Auliniais purvinais kareiviš
kais batais, nudryžusiomis kelnėmis, kiauromis alkūnė
mis švarku, be kepurės, sulytas pabarbena į mano 
langelį. Daktaras Gintautas? — Jis, tas pats!

Jis dairosi mažyčiame mano kambarėlyje. Nuimti nuo 
kaladės vokiškas knygas. Jis sėdasi ir šypsosi. Liūdna 
šypsena praskrieja veido raukšlėmis. Nuo sulytų dra
bužių varva vanduo. Aprengiu jį savo drabužiais — 
tegu apšyla, tegu atilsi.

Jis Sviestavičių prikėlė gyventi, pakišdamas jam 
mintį, kad gyventi reikia valios, darbo ir tikslo. 
Anuomet* kai nusigyvenęs bajorėlis Sviestavičius, pras

kolinęs savo žemes, pasiėmė revolverį, nevilties minu
tei užėjus, norėdamas pavesti kulkai baigti jo sąskai
tas su gyvenimu, Gintautas su šypsena suliko tą bajorė
lio nusistatymą: jeigu, galvą ir rankas turėdamas* 
nebemoki pradėti vėl gyventi, jeigu esi kvailas — 
paspausk gaiduką. O Svįcstavičius nepaspaudė ir vėl 
pradėjo gyventi, kurti, dirbti.

Gal ir man jis, tas valios žmogus, įdiegs*noro gyventi 
ir krutėti. Ak, ir aš pražilau ir susenau dar jaunas, be- 
sibastydamas beteisis svetimose žemėse, visko netekęs* 
net ir savo krašto, šalčius*' audras ir pavojus išgyvenęs. 
Kam begyventi?

— Vargas ... — sakau lyg ir jam, lyg ir sau. — 
— Vargas tūkstančių dienas apniaukė! Dievuliau, kiek 
realių svajouių sudužo! Kiek mūsų tautos žmonių gy
vena taip, kaip ir blogiausiuose sapnuose nesapnavo!

— Nelaimės spaudžia mus, — sako jis, o šypsena via 
nepabėga iš jo veido.

Kuo jis gali paguosti mane? Niekuo! Jis pasakoja 
tai, ko Vaižgantas savo "Pragiedruliose" nebepasakė. 
Gal ir jam reikia paguodos ir užuojautos, širdies ir 
meilės senatvėje. Rusų žandarai anuomet išgrūdo jį i 
Sibirą. Vargęs ten, grįžo į Lietuvą, kai tik buvo leista 
spauda, vedė ir vėl ėmėsi praktiško darbo. Užaugo du 
sūnūs ir duktė, visi trys išėjo mokslus po pirmojo karo, 
nepriklausomoje Lietuvoje. Susenęs tėvas, ekonominių 
lietuviškų organizacijų judintojas, pagaliau pasit
raukė provincijoje į nuošalesnį kampą ir džiaugėsi vaikų 
darbais ir krašto pažanga.

* O paskui atėjo juodos dieuos — Duktė, jau ištekė
jusi gimnazijos mokytoja, turėjo iškeliauti į tolimą 
šiaurę, o kai atėjo vokiečiai — sūnų gydytoją rudieji 
apgyvendino Dachau stovykloje, koncentracijos lageryje* 
ir«tas nebematė laisvės, užmerkęs akis pasiutusių admi
nistracijos šunų draskomas ir vokiško esesininko< lazda 
daužomas .Jauniausias, teisininkas, Rytprūsiuose sugau
tas besitraukiant iš Lietuvos, dirbo Luftwaffeje ir liko 
prie Berlyno, nežinia, gyvas ar negyvas.
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Trynimasis del Persijos naftos šaltiniu
JF f

JTO Saugumo Taryba susirenka S. m. kovo mėn. 25 d. 
blew Yorke. Jos generalinis sekretorius Triegve Lie iš 
Persų vyriausybės gavo tokių notų: “Einant JTO char- 
tos § 35, -pastr. 1, Persija (Iranas) kreipia Saugumo 
Tarybos dėmėsi į ginčą tarp Persijos ir Sovietų Social. 
Reap. Sąjungos, kurios elgesys yra toks, jog sudaro pa* 
rojų tarptautinei taikai ir saugumu. Ginčas plečiasi nuo 
to laiko, kai 1946 m. sausio men 31 d. buvo priimtas 
Saugumo Tarybos sprendimas. Jis lietė ankstyvesnį 
nuomonių skirtumą tarp Persijos ir Sov. Sąjungos dėl 
šios pastarosios kariuomenes laikymo Persų teritorijoj 
po 1946 m. kovo mėn 26 d. kuris yra aiškiai priešingas 
3 valstybių sąjungos nuostatams, § 5 iš 1942 m. sausio 
mėn. 29 d. Sov. Sąjunga ir toliau per savo agentus, 
valdininkus ir ginkluotas pajėgas kišasi į Persijos vi
daus reikalus. Šitie veiksmai priešingi anksčiau pami
nėtai sutarčiai ir taip pat Teherano ir J. Tautų ch ar
tos pareiškimams. Labai svarbu, kad šis ginčas būtų 
Saug. Tarybos tuojau išspręstas, nes to reikalauja 
geri santykiai su Sov. Sąjunga, kuriuos nori turėt 
Persija kaipo nepriklausoma ir suvereninė valstybė ir 
kurių reikalauja J. Tautų tikslai ir principai iš savo 
narių, kurie yra iškilmingai pasižadėję jų laikytis."

J. A. V. dar kartą Persų vyriausybei pažadėjo pa- 
vemt jos skundą ir jei pati Persija nebūtų iškėlusi šio 
skundo, tai Amerika būtų tai padariusi. Kaip iš 
Wachingtono pranešta, J. V. vyriausybė pranešė, jog ji 
ne tik Persijai bet ir- Turkijai garantavo, kad ji bus 
kartu su jomis prieš bet kokį svetimą užpuolimą, 
kuris paliestų J. Tautų diartą. Diplomatiniai sluogsniai 
paaiškino, kad J Valstybės neišdavė blanko vekselio, 
kuris tas šalis padrąsintų provokuoti rnsų veiksmus. 
Diplomatiniai sluogsniai nurodė, kad J. V. ambasa
dorius Teherane Wallcce Murray jau prieš kelias sa
vaites turėjęs eilę pasikalbėjimų Chartos nuostatų 
plotmėje.

Tuo tarpu ėjo derybos tarp Turkų ir Persų dėl naujo 
draugiškumo pakto sudarymo. Spėjama, kad numa
tomi bendri kariniai veiksmai, jei Turkų ir Persų pa
sienyje kurdai sukiltų Toliau susitarta dėl juridinių 
klausimų, prekybos upių keliu ir kultūrinių reikalų. 
Maskvos radio šią sutartį jau pasmerkė kaip antisovie- 
tišką.

Maskvos laikr. “Novoje Vicmju* viename straipsnyje 
griežtai pasisakė prieš Iraką pareikšdamas, kad šis 
kraštas virtęs naujų politinių kombinacijų centru, 
kurios - išėjusios iš Londono. Tačiau laikr. rašo, kad 
Turkų ir Persų derybos turi savo tikslu sudaryti anti- 
sovieutinį bloką Artimuose Rytuose ir kad Irakas vir
tęs arena, kurioj "eina smarki kova tarp Amerikos ir 
D. Britanijos žibalo interesų."

Persų pasiuntinybės nariai Londone pasakė, kovo 
men. 18 d., kad Persija tik ta sąlyga pradės derybas 
su Rusija, dėl naftos, jei rusų kariuomenė pasitrauks 

iš jos krašto. Vienas Britų užs. reik. min. atstovas šį 
pareiškimą pabrėžė paaiškinimu, kad Persų vyriausybė 
nepradės tartis dėl žibalo koncesijų, kol nebus Lįvykę 
nauji parlamento rinkimai, kurių negalima daryti, kol 
svetima kariu, oinenė yra Persų teritorijoj. Londone 
diplomatai primena Britų užs. reik. min. Bevino pa
reikštą viltį, kad Rusija prisidės prie tarptautinės naf
tos sutarties. Šitie sluogsniai vieningai mano, kad Per
sijos nafta sudaro pagrindinį dabartino ginčo faktorių.

Londone sakoma, kad esąs projektas pasiūlyti J. T. 
0. pavesti Persijos naftą nepartyviai tarptautinei kon
trolei. Einant šiuo projektu, pasidarytų negalimas 
Persijos naftos laukų monopolis vienos kurios vals
tybės naudai.

Iš Britų pusės sveikinamas Persų protestas. Londone 
sakoma, kad esą geriau, kai JTO išstatoma bandymui, 
negu kad ji vengtų šitos problemos, nes antruoju at
veju kiltų pavojus, kad mažos valstybės praras savo 
pasitikėjimą JTO pajėgumu garantuoti joms teisin
gumą. Iš Londono kovo mėn. 18 d. pranešė, kad Be- 
vinas tuo tarpu nemano vykti į Saugomo Tarybos 
posėdžius. Sovietų atstovu Pasaulio Saugumo Tary
boje paskirtas Andrėj A. Gromyko, kuris kovo men. 15 
d. atvyko į New Yorką ir čia spaudos atstovams pa
reiškė: "Gerų santykių palaikymas tarp Sov. Sąjungos 
ir Jung. Valstybių yra mūsų kraštams išjungt. Tau
toms būtinai reikalingas."

Sovietų Rusijos ambasados sękretorins Novikov 
penktadienį įteikė J. A. V. užs. reik, ministerijai no
ta, kuru liečia paskolos prašym6. Iš Amerikos J. V. 
pusės pakartotinai konstatuojama, kad Amerikos 
vyriausybė savo atsakyme į ankstyvesnį per milijardą 
dolerių paskolos prašymą pasisakė, jog tokia paskola 
sudaro politinių ir ūkinių klausimų visumos dalį ir 
todėl turėtų būti svarstoma išeinant iš principinių 
nusistatymu.

(Amerikos laikr. vokiečiams *Die 
Neue Zeitung".

Is Rytu i Vakarus
“The CATHOLIC HEROLD“ specialus korespon

dentas Vokietijoje rašo:
“Kas labiausiai krinta į akis, tai neprastas kontrastas 

tarp dviejų pasaulių: tarp realinių gyvenimo sąlygų 
milžiniškame Europos ir Azijos kontinento ir pasaulio 
žurnalisto aprašymo. Britų okupacinė zona Vokietijoj 
dažnai yra pažymima kaipo vargo ir nelaimės zona. Ir 
iš tiesų ji gali taip atrodyti, kas atvyksta į ja iš Anglijos 
ar Amerikos. Tačiau žmonėms, kurie yra į rytus nuo tos 
zonos, ji sudaro svajonę, kaip patekti į ją, bet kokia 

kaina peržengiant Vakarų sieną ir jei galima, verčiau 
palikti toje zonoje iki' mirties, negu būti už civilizacijos 
ribų.

Priežastys labai paprastos: kas atrodo nums Anglijoj 
ar Amerikoj vargu ar nelaime, tai yra dangus. tiems 
pabėgusiems iš Rytų. Tikrumoj visur Rytuose viešpa
tauja teroras, pramonė sunaikinta, maisto atsargos 
išplėštos, mašinos ir įrengimai, kurie sudaro ūkiško gy
venimo pagrindą, išvežti. Tad pabėgimas į Vakarus 
daugumai tų žmonių sudaro vienintelę išsigelbėjimo 
galimybę. ’

Šimtai tūkstančių visų tautybių iš savo vietos 
iškelta} žmonių spiečiasi apie mus. Tūkstančiai kasdie 
atvyksta naujų: lenkai, žydai, cechai, vengrai bemaž visa 
Europa čia reprezentuojama. Tų žmonių minios gyvena 
baimėje dėl ateities ir dažnai yra taip demoraliznoti, 
jog sunku juos kontroliuoti ir įsivaizduoti. Nuolatinis 
žntonių judėjimas į Vakarus atneša su savim į tiesą 
nepanašių tragedijų istorijas, kurios patvirtina pasiry
žimą tų, kurie yra Britų zonoję, kad jie nesiųstų jų į 
Rytus.

Vaizdeliai is išvaduotos Lenkijos
Literatūros ir visuomenės laikraštis “Odra“, išeinąs 

Ka to vienose, įdėjo J. Viktoro reportaža, kuriame tarp 
kitko rašoma;

“Prieš rūmus, tikriau sakant, prieš kitados buvusio 
puikaus pastato likučius, yra liūtai, iškalti akmenyse. 
Tik jie ir teliko ir saugo griuvėsius ir legendas apie 
praeitį. Tarp apiplėštų ir sudegintų rūmų griuvėsių 
slankioja keletas šeimų, repatrijuotų iš rytų Lenkijos. 
Jos genda neveiklume ir keiksmuose. Visur tiek apleistų*, 
tuščių namų Čia pat dideli neapdirbti, neapsėti žemės 
plotai, apaugę piktžolėmis . . . tiek kviečių, dirvų, lau
kiančių piovėju ir barstančių grūdus. Bet jiems nevalia 
paeiti keletą žingsnių ir imtis plūgo, kuris čia pat 
rūdija, ir juo purenti žemė sėjai.

Laukti! Pirma reikia gauti iš valdžios sklypo pasky
rimą. Ir taip laikas slenka jau kelios savaitės. Žmonės 
gyvena likučiais, susijaudinę ir pasipiktinę, apsivylė, 
niekinami, stumdomi kaip valkatos.

Traukiniai pilni įvargintų, nešvarių žmonių. Preki
niai vagonai pilni isarditų namų dalių net stogų,, bau- 
ir ko nors maldaujančių iš lenkų gailestingumo. Vieške
liais eina tūkstančiai godumo aistros apimtų ir norinčių 
ką nors pasisavinti. Eina basi, apiplyšę, betgi energingi, 
stiprūs .Tai repatrijautai į Vakarus. Dažnai maldauja 
duonos ir neteku jėgų krinta į griovius prie kelio, kad 
praeivis jų pasigailėtų ir kartu su jais pasimelstų ifž be 
galo kenčiančią Lenkiją.

> "W. Indė Dože" Nr. 4.

Ir žiląjarn seneliui rieda ašaros, nors balsas nedreba. 
Jis nutyla ir klausosi, kaip pasiutusiai raudodamas ir 
griaudamas lauke šniokščia vėjas.

Jo žmona, ta garsioji Marytė Šešiavilkiotė, Gondin
gos jaunimo žadintoja, bombardavimo metu dingo kaž
kur per sąmyšį Berlyne, nuvažiavusi su sūnum pasima
tyti.

Jis važinėja dabar iš lagerio į lagerį ir ieško. Tų, 
kurie žuvo, nebcprikelti, bet gal kur nors tylomis glūdi 
jo gyvenimo draugė, ar į vakarus yra iškeliavęs pasku
tinysis atžala. Nuo pietų iki šiaurės apkeliavo ir pa- 

- tikrino jis, o viltį dar nešiojasi širdy — gal jis Danijo
je, Norvegijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje. Mes abu 
tikime, kad taip būti gali.

Ir kai jis apšyla ir šalia manęs ^atsigula į ta pačią 
siaurą lovą, pasibrukdamas po šonu kraštą, nusišėrusios 
kareiviškos antklodės, mes ilgai neužmiegame. Ligi 
paryčio klausaus jo pasakojimų, o abu mes Varpais 
klausomės audrų simfonijos už lango.

Pamažu jis užmiršta savo didžiąsias nelaimes. Tai 
kas, kad jam šiandien nebeliko nieko: kiti gal dar 
daugiau kentėjo, o vistiek gyvena tikėdami ir vildamiesi! 
Mes, mažas kraštas didžiųjų karo take, tam tik ir esame, 
kad kentėtume. Kas mūsų kiekvieno atskirai kančios 
prieš visos tautos skausmą!

Auštant nutyla vėlas. Pragiedrėja. Pro barakų stogų 
viršų pakyla nedrąsi saulė. Vėl diena. Vėl eisime gy
venti ir lauksime, kol grįšime, ir apraudoję neberastuo
sius pradėsime versti griuvėsius.

2
Pajūrio saltis grubiais pirštais stingdė žemę. Gelsvas 

saulės rutulys išsinėrė iš ūkanų ir pakilo keletą metrų 
virš žemės. Gruodis parodė saulę, gruodis melsvoje 
dangaus pastogėje pakabino šviesų rutuli!

Mudu su Gintautu tą dieną apėjome stovyklos rajoną, 
tikėdamiesi galėsią sušilti. Mūsų viltys nuėjo tuščiomis: 
nugara vaikščiojo šaltis, o po kojomis kaukšėjo gruo
das.

Jeigu taip Gintantienė ar sūnns atsirastų, gera 
būtų ramesnį kampelį gauti, — balsiai svajojo jis, se

natvės įveiktas.
Mudu susiglaudėme viename kambarėlyje — aš prie 

lovos prilipdžiau antrąjį aukštą. Gerai mudviem dviem. 
Kartu pasiimame savo davinį, kartu valgome. Vienaųic 
katilėly parsinesanie sriubą ir šypsomės, srėbdami kruo
pas: buvo metas, kai pruopų buvo rečiau negu rūgščių 
griežčių, o viršuje niekada neplaukiodavo nė vienas 
karoliukas riebalo. Šiandien ir mėsos gabalėlis, ir taukų 
klanelis paviršiuje.

Gavome po pora naujų antklodžių, naktimis nebe- 
šalta miegoti, o dienomis susirandame šiltesni kampa, 
paklausome pas kaimynus radio pranešimų. Man kaip 
man, o Gintautas pamažu pasidarė . mūsų nedidelės 
stovyklos lyg ir pensininkas.

Jis daug atsimena, daug gražių pasakojimų žino, o 
atkutęs, atšilęs, po vargingų kelionių ir išgyvenimų at
sigavęs, ir pasakot i netingi. Nueina vienur, pora va
landų pasėdi ir palieka visus sudominęs, pabėręs 
pluoštą gražiausių atsiminimų čia iš savo vaikystės, čia 
iš mokymosi metų, čia iš spaudos slapstymo ir platini
mo laikų: pagaliau Sibiras, vėl įsikūrimas Lietuvoj, 
nepriklausomybės laikai, bolševikmečio slegiantis sap
nas. Ak, Vokietija, kelionės, baisumai!

O. kai atsisėda kitur, — vėl visa iš naujo. Tik prade
damas ka pasakoti, jis dažnai paklausia: — Ar apie, 
tai nepasakojau dar?

Todėl jį myli visi, ir pavaišinti nešykšti.
— Valgyk, tėveli, valgyk, — paragina moterėlės, pa

dėjusios gardesnį kąsnelį ir tuo atsilygindamos jam už 
įdomiuosius pasakojimus.

Pagyvenęs pora savaičių, jis buvo besiruošiąs anksty- 
vesniouju papratimu vėl leistis kelionėn, bet mes sulai
kėme jį.

--- Kur, tėveli, ir ko? — sužinoję jo pasiryžimą su- 
draudėme ne vienas. •

Ir jis vėl aprimo, pasitenkinęs skelbimu laikraščiuose. 
Aprimo ir nebeminėjo nei žmonos, nei sūnaus. Kažkaip 
lyg netyčia išspruko jam pro lūpas ta mintis, kurią jis 
buvo slėpęs širdyje. Gal dėl to, kad Šiandien giedra pa
lenkia atverti širdį.

Popiečiu išsirengiu į mišką, esantį už poros kilometrų. 
Mūsų kambarėlyje jau pastatyta krosnelė, ir tegu va
kare, kai joje pleškės sausos šakos, tegu jis vėl man 
pasakos ką nors apie savo artimuosius.

Daug jis visiems pasakoja įvairių savo nuotykių o 
man išdėjo širdį tik vieną kartą — tą pirmąją naktį, 
kai jis atkeliavo į čia. Kai vėlyvais vakarais mes abu 
susirenkame į savo kambarėlį, iš kurio visų kampų 
dvelkia drėgmė ir šaltis, tada nedrįstu bekalbinti jo 
tokiomis' širdies temomis, o ir nuovargis per dienas 
bepasakojant visiems visokias istorijas sustirdo jo 
liežuvį. Tada mudu gulame, susisupame antklodėmis ir 
kiekvienas skęstame savo mintyse, kol persikeliame į 
miego karaliją.

Kai Izaoko malkų naštą iš miško vilkdamas, šlapia 
kakta ir uždusęs sustojau barake prie mudviejų kam
barėlio durų, išgirdau Gintautą šnekant su moteriške. 
Įėjęs radau ant lovos krašto sėdinčią apskritaveidę, 
dideliais antakiais, baltaplaukę, senyvą moterį, išsklais- 
čiusą lovoje krūvelę fotografijų. Jie abu žiurėjo į 
karine uniforma aprengtą vyrą,, jauniausiąjį savo sūnų. 
— Katras jų s enesnis, — klausiu save, — jis ar ji? 
Skruostuose ir kaktoje jai, Marijai Gintautienei, 
raukšlių vagos.

— Aš čia tamstos vietą užėmiau, — paeik eidama sako 
ji, geraširdišku veidu žiūrėdama į mane.

Kai'ištiesiame rankas sveikintis —• Gintautas linksmai 
pristato:

— Matai, vienas susirado iš būrelio.. •
Man nereikia aiškinti, kuris iš būrelio: be žodžių, iš 

jo veido linksmos išraiškos suprantu, kad tai ta, kuri 
Gondingoje sužavėjo jį aukštaitišku atvirumu, gyvumu, 
linksmumu ir garsiu dainingumu.

Pasislepia saulė. Pajūrio sutemose pasineria mūsų 
stovyklos monotoniški ir vienas nuo kito — kaip rimai 
nuo nerimų — neatskiriami barakai. Sužimba žiburėliai.

Gintautų kambarėlyje pirmą kartą kūrenasi ugnis. Nuo 
Šio vakaro kambarėlis jau Gintautų, nebe mano. Aš 
surandu vietos kito barako didelėje salėje, kur vyrai, 
apsėdę stalą, ligi vidurnakčio praskaičiuoja kortų akis.
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Is tremtiniu spaudos
Už jokia kaina lietuviai negrįš i Sov. Liet, respublika
Tokia antrašte lenkų kariškių laikraštis Vokietijoj 

"Defilada" patalpino š. m. vasario įnėn. 20. d. 4 nr. 
ilgoką objektyvų straipsni apie lietuvių išeivių gyvenimą 
Vokietijoj.

Pradžioje, "Defilados" korespondentas nurodo, kad 
alijantai buhalteriškai balansuodami išeivių (DP) Vo
kietijoje klausimą randa stambią pabaltiečių por* 
ciją, apie. 300 000 asmenų. Tai yra ne taip didelis skai
čius, tačiau palyginus šį* skaičių su Pabaltijos visų tautų 
kiekiu, tai esąs perdidelis skaičius, dėl kurio alijantų 
buhalteriai griebiasi už galvos, klausdami iš kur toks 
skaičius? Į tai lietuviai ir kiti atsaką: prisiminkite savo 
gerbiamą bendradarbį. Niekur jam neprasikaltom, o 
dėl jo visko nustojome ir todėl čia esame.

Toliau minėtas straipsnis skyriuje "Pas mus Rusija 
tą daro, ką Lietuvoje jau padarė", objektyviai atpasa
koja mums žinoomą rusų politiką Lietuvoj, nurodyda
mas kaip NKVD ir kriminalistai komunistai priešakyje 
su Paleckiu, Gedvilą, Sniečkum ir kitais kankina lietu
vių tautą ir griauna Lietuvos ūkį. Todėl lietuviams 
nieko kito nelikę daryti, kaip dėtis nors su velniu, bet 
tik ne rusų geradariais.
* Lietuviai taip ir naciams nepasidavę Vokietijos oku
pacijos metu. Nežiūrint grasinimų ir represijų, nepavyko 
Įtraukti lietuvius į SS dalinius. Dėl to Stutlioffo kon
centracijos lagery buvę pilna lietuvių veikėju.

Antrąsyk Rusijai okupuojant Lietuva, lietuvių at
siradę Vokietijoj apie 400.000, iš kurių, 120.000 išvežtų.

Vokietijos kapituliacijos metu lietuvių buvę anglų zo
noj 50.000, amerikiečių — 200.000, o rusų — 150.000

Pagaliau korespondentas duoda pavyzdžių iš lietu
vių tremtinių gyvenimo Vokietijos stovyklose. Jie nu
rodo, kad yra tam tikro panašumo tarp lietuvių ir len
kų likimo ' 1939—45 metų laikotarpyje. Aprašydamas

Latviu išleistos ir leidžiamos knygos
r

Latvių mokykloms šiuo metu jau yra atspausdinta 
arba spausdinamos šios knygos: abėcėlė ir skaitymų 
knygos antram skyriui — 8000 egzempliorių. Leidykla 
taip pat ruošia ir M. Berzinas "Latvių kalbos grama
tika" gimnazijoms — 5.500 egz. Greitu laiku išeis L. 
Berzinas —- Feldbergės "Anglų kalbos pamokos sąsiu
viniais" ir K. Dzillejas "Patriotinės lyrikos antologija". 
Jau dabar atiduota spausdinti: M. Gaidės "Latvių kalbos 
gramatika pradžios mokykloms", "Tėviškės pažinimas" 
ir "Latvijos geogafija". Taip pat bus atspausdintos 
pradžios mokyklų ir gimnazijų programos. Be to, nu

vieno lagerio gyvenimą, korespondentas pabrėžia, kad 
lietuviai gerai sugyvena, palaiko tvarką ir švarą. Baltie- 
čių iageriuoose lietuviai geriau sugyvena su estais negu 
latviai. To esanti priežastis — latvių perdidelis pasi
davimas vokiečiams vokiečių okupacijos metu.

Straipsnio autorius, papasakojo apie lietuvių dabartinį 
ūkišką ir kultūrinį gyvenimą Vokietijoj, pažymėdamas, 
kad lietuviai turi spausdųitų laikraščių, kurie išlei- 

.džiami Augsburge, Dorverdene, ir Hofkinge, o taip pat 
ir Rusijos zonoj vieną, leidžiamą Rotenburge, žinoma 
komunistų, baigia šiais žodžiais: "Baltų tautų bendruo
menė Vokietijoj neturi ryšių ne tik su savo kraštu, bet 
ir emigracijoj už Europos ribų. Kaip kur privačiai nu
girstamos radio žinios, pasiustos slaptū radio siųstuyų 
iš lietuvių ar latvių miškų. Pagal šias žinias, persekio
jimas buvusių Baltijos valstybių, dabartinių Sovietų 
respublikų, gyventojų tęsiamas. Rusai keršija vėl išva
duotiems 'kraštams. Masinis išvežimas gyventojų į Si
birą. Kunigai verčiami agituoti grižti atgal į kraštą. Bai
sus krašto alinimas. Ūkininkavimas plėšikiškas. Par
tizanų masės slepiasi miškuose. Sovietų valdžia ne to
liau siekia, kaip pora kilometrų nuo miestų ir miestelių. 
Iš kaimų jau nėra ko išvežti, nes ten nieko nėra.

Nežiūrint šito, nežiūrint nedarbo, nežiūrint to, kad 
nematyti pozityvįos ateities, savanoriai ir per prievartą 
ištremti Baltų išeiviai tiki į likimo galimą pasikeitimą. 
Tvirtina, kad nusiminimui bus dar laiko. Skaitosi, blo
giausiu atžvilgiu,, su, nuolatine emigracija, tikėdami, 
kad grįžti nebus verčiami. Vienas jiems yra tikra, — 
kad po Rusijos valdžia jie niekuomet negrįš. Taip nu
sako jiems'' jų tautos būdas: nepasitikėjimas ir sveikas 
samprotavimas. Čia jokia buhalterija nepadės."

Taip baigia lenkų karių Vokietijoj savaitraštis "Defi- 
lada." (Lithuanian Daily News ŽINIOS).

matyta išleisti (popierius gautas) "Brigaderės Annclės 
knyga", Jaunsudrabinio — "Baltoji knyga", Ahuratero 
— "Samdinio berno vasara", K. Skalbęs — "Pasakos", 
"Latvių liaudies pasakų rinkinys", "Latvių liaudies 
dainų rinkinys", ir "Angliškai — latviškas žodynas". Es
lingene Helmars Rudzitis sutiko atspausdinti "Matema
tiką pradžios mokykloms" II ir III skyriui, ir IV ir V 
skyriams, "Literatūros istorija" gimnazijoms ir "Lat
vijos istoriją".

(Bavarijas Latviešu Vestnesis" 1946. Nr. 9.)

Pabaltės tautu artėjimas
»

Vokietijoje, Hanau išeinąs latvių laikraštis "Tevzeme* 
savo š. m. Nr. 14 rašo: "Hanau latvių stovyklos komen
dantai V. Korsts sausio 12 d. buvo pavietęs draugiškam 
pobūviui lietuvių, estų ir latvių komitetų narius. Pasvei
kindamas svečius, V. Korts nurodė, kad šis pobūvis 
kviestas draugiškų ryšių užmezgimui tarp kaimyninii) 
tautų atstovų."

"Mūsų kaimynai šiam kvietimui pritarė sn tikru 
džiaugsmu ir noru bendrai dirbti kaip kultūrinėje, taip 
ūkinėje srityje, ir draugiško susiklausymo dvasioje 
tvarkvt kasdieniniuose darbuose ir gyvenime kilusiuą 
klausimus."

Susirinkusieji buvo tos pačios nuomonės, kad ypa6 
šiuo laiku, kai pabaltės tautom, taip vadinamiems D. P, 
asmenims, gyvenant bendrose stovyklose,^yra geriausia 
proga ^usipažinti su antros tautos būdu, tikslais ii 
kultūra."

"Jau yra pradėtas praktiškas darbas šių gerų norų 
įgyvendinimui. Turimi ir bendri Pabaltės tautų atstovų 
posėdžiai "

"Pakreipiant Pabaltės tautų savitarpinį suartėjimų 
tokio bedradarbiavimo ir pasitikėjimo dvasioje, mes 
didele dalimi būsime palengvinę daug rūpesčiu ir padėję 
tvirtus pamatus kaimyniniam bendradarbiavimui, kai 
vėl gyvensime savo laisvose, nepriklausomose vaistys 

fcbėse." j

Latviu mokyklos Vokietijoje
»

Kaip praneša "Bavarijas La t viešu Vestnesis" savo 
š. m. Nr. 9 iki sausio 15 d. Vokietijoje, veikė 89 prad
žios mokyklos ir 29 gimnazijos. Pradžios mokyklose 
mokosi 6194 mokiniai ir dirba 840 mokytojų: gimnazi
jose 1597 moksleiviai ir 510 mokytojų. Dar minimos: 
Technikos mokykla Eslingene, kurioje technikos srityje 
mokosi 40 auklėtinių, ir žemės ūkio mokykla Bad-Zc< 
geberge, Alt Efradcs dvare.

Lenkų žurnalistų konferencija Epšteine.

S. m. II. lOir Ild. Epšteine prie Frankfurto buvo 
lenkų žurnalistų šiuo metu gyvenaulių Vokietijoj, kon
ferencija, kuri ėjo šūkiu: “Nekapituliuosime“. Tele
gramomis konferencija pasveikino savo legalų respu
blikos prezidentą Raczkiewicz’ ių ir egzilinį premier:} 
Arciszewskj. Konferencija išrinko valdybą, kurios pir
mininku bus senas žurnalistas Dr. Kl. Hrabyk, o jo 
pavaduotoju Dr. Wojciedi’a Zaletski.

Kai rytojaus dieną vėl pradeda tekėti lietaus srovės, 
pasikeisdamos kartais šlapiu drobliu, Gintautas nebe
pasirodo nei kaimynų kambariuose, nei rajone. Jie abu, 
žilagalviai, lindi savo kambarėlyje. Kai nueinu aplankyti 
jų — randu bevalgant vėlyvus pusryčius ir besidalijant 
paskutiniaisiais išgyvenimais.

Per vėlai Gintąutienė pasiekė Berlyną. Su sūnumi ji. 
buvo susitikusi, trejetą neramių dienių praleido už 
miesto, netoli aerodromo, prisiglaudusi pas gerus žmones 
vokiečius. Visas tris dienas ji gavo progos pamatyti 
sūnų, o kai ruošėsi išvažiuoti, — po bombardavimo 
pateko į traukini, kuris, pcj-pyldytas pabėgėlių, pasuko 
ne į jos vyro laikinąją pastogę, (o ir jis tomis dienomis' 
pasuko labiau į vakarus), bet į siaurės užkampį, susi- 

_ maišė su bėgusiais nuo savo likimo tūkstančiais vokiečiu 
ir paliko kaime prie Danijos. Kai tautos sudėjo ginklus 
ir paaiškėjo nugalėtieji ir nugalėjusieji, negirdėdama 
jokios žinelės it nieko nesulaukdama, ji pasiėmė kelionės 
lagaminėli ir iškeliavo vakarų pakraščiais, o pasukusi iš 
pietų vėl į Šiaurę, beklausinėdama sužinojo, kur jos 
vyro prakeliauta, nors sūnus dingo be pėdsakų.

Nedidelė mūsų stovykla, ir visur trūksta darbui 
žmonių. Mes turime ūkininkų, turime našlių moterų, 
kurių vyrai, palikę jas ir vaikus, buvo išgabenti apkasų 
kasti, ir metai jau iš jų nepareina joks laiškas ar liudi
ninkų pasakojimas. Turime samagono virėjų specialistų, 
kurie ir šiandien susimedžiojo vamzdelius ir sunkia. 
Turime intrygantu, šmeižikų, buvusio miškuose raudo
nojo rojaus herojų, bet užtai vaikų darželį veda buvusi 
vaikinga buhalterio tarnaitė, o gailestingąją seserimi 
pasišovė būti kita apsitrynusi mergaitė, turinti gražių 
norų, bet nemaža ir paviršutiniškumo.

Pačiu laiku sulaukėme Gintautienės! Po kelių dienų 
stovyklos vadovybė kreipės! į ją, prašydama, kad ji, 
pailsėjusi, pasiimtų savo globųn sanitarinę stdvyklos 
priežiūrą, išmintingu žodžiu patartų jaunąjai mergaitei, 
kuriai ligi šiol buvo patikėta žmonių sveikata, o kartais 
ir gyvybė, nes gydytoja stovykla retai tepamatydavo, 

nors ligos, susikimšusios gyvenant žmones, lankydavo 
kasdien.

Prasidžiugo senutė naujomis pareigomis. Po pora 
kartų per diena ji pereidavo visus barakus 4r, jei kur 
nors tuo metu nebūdavo reikalinga jos pagalba, ji pa
kalbindavo vaikus, pasišnekėdavo su motinomis ir 
išklausydavo jų graudžios išpažinties, iš tų skaudžių 
metų, kada jos baisaus sopulio slegiamos, paliko, dažna 
peržegnojusi, savo brangiausią kraštą, pasukdamos į 
nežinią, neviltį ir’ ilgus sunkius klaidžiojimus. Rasdavo 
ji kalbos ir su vyrais, kai šie ne kartą numodami ranka 
prasižiodavo apie betikslę praeitį ir tamsią ateiti.

_ — Mes išnyksime svetimųjų jūcoje, jei visi taip gal
vosime, — sakydavo ji. — Sutirpsime, kaip pakelės 
akmenėlis, patekęs i purvo tešlą.

Ir jos žodis paveikdavo. Vyrai, kurie nieko nesigėdiu- 
daini ir kiekviena proga nevaržomai sugebėdavo paleisti 
savo burną,, prieš Gintautienę raudonuodavo, kaip mo
kykliniai viščiukai. Kai kartą būrys vyrų gretimame ba
rake traukė cukrinį alų ir nešvankiai juokavo ir 
triukšmavo, prisivedę tos pačios stovyklos jaunesnių 
moterų, palikusių lovose neramių sapnų kankinamus 
savo kūdikius, nė nepasibeldusi įžengė Gintantienė. 
Vienų akyse išaugo baimė, o kitų gėda. Blaivesnės mo
terys atsigodojusios slinko durų link.

Visus ramiai apžvelgusi Gintąutienė tiek tik tepasakė:
— Mano metais šitaip nebūdavo. Nebūdavo Lietuvoje, 

nebuvo ir-svetur tarp lietuvių. Susirinkdavo jaunimas 
pašokt, padainuot, tėvai pasišnekėti, bet tik ne šitaip.

Ir ji išėjo, o kaltininkai, lyg karštu vandeniu nupli
kyti, ugnies nužiebtais veidais, pašnibždomis .išsisklaidė, 
lyg bjauriausią darbą atlikę. Ne viena moteris ir ryto
jaus diena dar vaikščiojo užveiktomis akimis lyg., nesava.

Kai žmona įsitraukė į darbą, stovyklos gyventojai, 
nors ir rečiau, vėl pamatydavo vienai kitai valandai 
senąjį Gintautą ir išklausydavo jo pasakojimus, tik 
dabar ne vieną, linksmesnėmis spalvomis nudažytą- 
Vaikystčsusigrrtino su senatve, ir jis dažnai po per
traukos mėgdavo prisiminti vaiko dienas ir pati 
džiaugdavosi, ir žavėdavosi savo kūdikystės išdarinė- 
jimais. J

Pasiklausau tų jo pasakojimų, pasigrožėju jais ir vėl 
pareinu į savo salės kampą. Kai vyrai skaičiuoja kortų 
akis, mintimis prabėgu Gintautų gyvenimą, ir pasiryžtu 
nepasiduoti. Kartais man ima niežėti ranką, kai matau 
ant stalo krūvą sukrautų vokiškų markių: paimti ir 
nušluoti į krosnelę — ir pinigus, ir kortas! Ar vienų 
pražudys šitos melsvos šimtines, beskaičiuojiant mir
gančias akis ir per dienas bemiegant! Kiek iš Šitos sto
vyklos sugrįš žmonių ir lietuvių? 0 likusieji kur skai
čiuos akis — smuklėse, ar kalėjimuose?

Praeina pyktis ir vėl niūksau savo kampe. Kai nuovar
gis smėįju užberia akis, užsimetu ant savęs antklodes 
ir klausausi vėjo, lietaus ar audrų ir nepagaunu jokios z
žavinčios muzikos. Kai mano sapnuojamos audros atvaro 
į juros pakraštį laivą, kuriame plaukia mano tėviškėje

'paliktosios knygos, aš džiaugiuosi ir mano širdis šokte 
Šoka, bet laivo paviršiuje pakyla didžiulės liepsnos, ir 
laivas ima grimsti. Pakrypsta stiebas, o aš šūkteliu. Tiek 
maža bereikėjo paimti jas!

Mano šūktelėjimas sutrukdo kortuojančius vyrus. Jie 
klausinėja, kas man atsitiko. Ką aš jiems pasakysiu? 
Argi jie supras mane?

Nusigrįžtu į kitą., pusę ir užsimerkiu. Pro veją ir 
audras ateina Gintautas it paduoda man Vaižganto apie 
jį parašytąsias knygas. Skubiai verčiu lapus, dar kartų . 
patikrinu jo gyvenimo įvykius, o kai baigiu skaityti, 
gale lieka keli balti puslapiai. Kam jie?

Paimu plunksną ir eilutę po eilutės smulkiai surašau 
juose Šiuos paskutiniuosius įvykius, kuriuose dalyvauja ’1-
ir susenę Gintautai.
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„Armija dezėse“
Lenkų laikr. “Dziennik Polski i Dziennik Zolnierzą“ 

korespondentas Amerikos J. V. Waclaw S oi ski to pa* 
ties laikraščio 48 numeryje str. "Armia w puszkach" 
šitaip rašo:

Kitados vienoj savo korespondecijoj rašiau, kaip daug 
karo meto išradimų dabar panaudojama taikos prairo* 
nėję. Šiandien noriu parašyti, . kaip seni prieškariniai 
išradimai naudojami karo reikalams, tikriau sakant, 
karo medžiagoms ir visokiems ginklams konservuoti, 
kad jie kiekvienu momentu tiktų savo paskirčiai. Žodis 
‘konservuoti“ reikia suprasti tiesiogine prasme. Ilgai 
buvo laužoma galva, kokiu būdu gariausiai išlaikyti gin
klus. Pabūklus ir šautuvus sandėliuose reikia nuolat 
valyti, tepti saugoti nuo drėgmės, kitaip jie surūdys. 
Reikia daug žmonių ir darbo — ir tai ne visuomet gau
nami pageidaujami rezultatai, ne visuomet apsaugo 
ginklus, nuo sugedimo, nes jie laikui bėgant genda tie
siog nuo oro itakos.

Po daugelio bandymų nutarta viską supakuoti j. dėžes, 
iš kurių išpompuojamas oras, ir kurios hermetiškai 
uždaromos, lygiai taip pat kaip konservuojama mėsa ar 
daržovės. Milijonai šautuvų ir kulkosvaidžių, granats
vaidžių ir kt. jau įdėti į dėžes. Tokiu pat būdu konser
vuojama ir amunicija. Pabūklai ir šarvuočiai taip pat 
bus konservuojami spccialinėse didžiulėse “dėžėse“.

Tokiu būdu konservuojami ginklai tiks vartojimui bet 
kuriuo momentu. Jų sandėliai yra išmėtyti po visas J. V. 
ir reikalauja minimalinio aptarnavimo.

Laivynas
Kas liečia karo laivus, tai jie negali būti įpakuoti j 

hermetiškas dėžes, bet jiems konservuoti surastas kitas 
būdas: jie nudažomi ypatingais dažais, išrastais karo 
metu. Tie dažai turi tą ypatybę, jog apsaugo visas meta
lines dalis nuo surūdijimo 5—15 metų, (pagal tai, ar 
laivas stovi prėskame ar sūriame vandenyje). Be to, ant 
laivų bus pastatytos mašinos, kurios pompuos drėgmę 
iš laivų. Tos mašinos Veikia automatiškai, sustodamas 
veikti tada, kai drėgmės kiekis yra leidžiamas. Dėka 
toms mašinoms laivai galės turėti savyje amunicija ir
kurą; o tai reiškia, kad juos galima išjudint iš vietos 
bet kuriuo momentu. Apskaityta, kad dėka naujiems 
metodams, vienas žmogus pakeis 50, reikalingų tiems 
tikslams, taigi kautynių parengtyje kreiseriui ar 5 po
vandeniniams laivams išlaikyti užtenka įgulos iš 36 
žmonių. Laivai bus sugrupuoti įvairiuose mažuose - 
uostuose, ir kur galima, upių vandenyse. Štai kai kurie 
iŠ tų uostų: Boston, New London, Philadelphia, Nor
folk, Newport, News, Bremerton, Tacoma, Mare island, 
San Diego.' Šis sąrašas rodo, kad laivai bus taip pat 
išsklaidyti; tai, kas atsitiko Pearl Harbour’e, niekuomet 
negalės pasikartoti. Tokiu pat būdn turi būt išlaikoma 
transportiniai laivai 20 mik tonažo apimtyje. Kiekvieno 
tokie laivo (jų yra per 2000) “užkonservavimas" turi 
turi kaštuoti 6000 dolerių per metus.

Nesenai armija atsiuntė kongresui slaptą memoran
dumą, kuris išskaičiuoja, kokios žaliavos ir kokiu kie
kiu jau dabdr reikia sudėt, į atatinkamus sandėlius, 
karp atvejui. Kongresas turi patvirtinti išlaidas, reika
lingas joms užpirkti; tos žaliavos yra:"guma, kvarcas, 
nikelis, chromas ir kt.

Tos žaliavos bus laikomos požeminiuose sandėliuose. 
Kai kurie sandėliai bus labai maži; juose bus laikoma 
dar mažiau kaip 100 uncijų tokių retų metalų, kaip 
rutenium ir palladium. Kituose bus laikomi milžiniški 
kiekiai aliuminijaus ir kitų metalų. Visi tie planai 
absoliutiškai nutyli atomines bombas ir fabrikus, kurie 
jas gamina. Tais reikalais nieko nekalbama ir nieko 
Pakraščiuose nerašoma.

Atsarginiai Fabrikai
Ir didžiausio kiekio ginklų išlaikymas neišsprendžia 

mįslės. Antrasis pasaulinis karas dar kartą parode, kad 
lemiamą rolę vaidina' ne ginklo kiekybė ir net kokybė, 
kurią turi valstybė karo pradžioje, bet galimybės jiems 
gaminti karo metu. Net taip industrializuotame krašte, 
kaip J. V., karo medžiagų fabrikų pastatymas ir jų 
paleidimas užėmė kelis metus. Netenka abejoti, kad, 
jei tie fabrikai būtų buvę anksčiau gatavi, karas būti} 
trukęs kelis metus trumpiau. Iš to padarytos atatin
kamos išvados. Amerika nebenori būti niekada karo 
užklupta, tad jau dabar kyla kariniai fabrikai. 
Paprastoj spaudoj nieko apie tai nerašoma, bet visai 
ne dėl to, kad tai būtų karo paslaptis: paslaptyje lai
koma tik fabriko atsiradimo vieta (jie išmėtyti po vi
sas J. V.). Žinių paprastoj spaudoj nėra dėl paprastos 
priežasties, jog publika šiuo metu mažai jomis interesuo
jasi. Kas liečina karą, tai žurnalistiniu požiūriu tas lai
koma neįdomiu dalyku. DaKar sensacingiausios žinios 
yra iš kitų sričių. Nesenai, pav. visuose rytiniuose lai
kraščiuose pirmoj vietoj paduota žinia, jog laikraštis 
"Esquire" laimėjo bylą su pašto įstaiga vadinamąjame 
"Vargo-Girls“ reikale. Ponas Varga yra tapytojas, 
kūrėjas vaizdelių, rodančių gražias merginas vylingose 
pozose. “Esquire4 turi pasisekimą publikoje daugiausia 
dėka tiems vaizdeliams, bet pašto įstaiga jau seniai bu-

vo priėjus išvados, jog merginos perdaug apnuogintos, 
o jų pozos-perdaug vylingos, žodąiu — tai bemaž p ar no- 
grafijos ir už tat atėmė ‘Esquire“ teisę naudotis pa
lengvintu pašto tarifu, priklausančiu visiems kitiems 
laikraščiams ir leidiniams.. Jei neklysu, "Esquire“ mo
kėjo už tas paneles daugiau negu pusę milijono dole
rių kasmet, nes turėjo sunkius, laikraščio numerius 
siųsti kaip paprastus laiškus, bet jo redakcija panelių 
neišsižadėjo ir bylinėjosi, ir štai vakar byla laimėjo. 
Apie tai buvo Amerika painformuota anksti ryte, prieš 
paduodant žinias apie Bevino kovą su Višinskiu Lon
done z

Bet grįžkime prie mūsų temos. Laikraštis “Manu
facturer's Record", iš kurio paėmiau keletą skaitmenų, 
išeina BaLir*ūre ir jis yra pramonininkų organas. Jis 
pranešė, kad karo fabrikai paskirstyti j tris kategori
jas. Į' pirmąją kategoriją įeina tokie fabrikai, kurie 
gamino karo nedžiagas ir kurie turi jas ir toliau ga
minti, tik mažespiu kiekiu. Tie fabrikai turi būti taip 
įrengti, kad kiekvienu momentu galėtų savo pro
dukcija padidinti. Jei, pav. eina reikalas dėl lėktuvų 
fabrikų, tai Kongresą* turi netrukus patvirtinti 26 mili
jonus kvadratinių pėdų "fabrikinei erdvei", kas maž
daug atitinka 12 didžiansių fabrikij dirbusių karo metu.

Į antrą kategoriją įeis fabrikai, kurie yra armijos 
išnuomoti neribotam laikui privatiniams asmenims tai
kos produkcijos reikalams, bet ta sąlyga, kad jokie 
įrengimai ir mašinos, reikalingi karo produkcijai, nebus 
pakeisti. Tuose fabrikuose stovės apie 65.000 mašinų 
karo medžiagoms gaminti. Bendra šitų mašinų vertė 
—r 300 milijonų dolerių.

Į trečią kategoriją įeina fabrikai, kurie taikos metu 
iš viso nedirbs. Dalis tų fabrikų yra pastatyti karo 
metu, kita dalis dabar statoma. Kai-bus pastatyti, juos 
užrakins, pastatys sargybinius — ir viskas. Apie 
tuos fabrikus nieko nepaskelbta. Tik yra žinoma, 
kaip du lašai vandens, “brolius“, dublerius, kažkur kitoj 
vietoj. Specialistų nuomone, fabrikų išsklaidymas — tai 
vienintelė priemonė apsisangoti nuo atominių bombų.

Is okupuotos Lietuvos
1. Tasso žiniomis, Lietuvoje į aukščiausiąją TSBS 

tarybą balsavo 95°/o gyventojų. BBC radijo komenta
toriaus nuomone, Tarybų Sąjungoje ir jos kontro
liuojamuose kraštuose visi balsavimai vyksta “veidu į 
šimtą“. O kur teisybė? — ją, turbūt, patirs istorikai 
ar balsavimo komisijos nariai, — šitaip buvo baigta 
trumputė pastaba apie rinkimus LTSR.

“Pravdos" pranešimu, pasiruošimą balsavimams ir 
pačią balsavimų eigą "bandė drumsti buožės ir suak
menėję nacionalizmo figūros ,

Apie tąjį "tarybinio entuziazmo ir plebiscite drums
tėją* užsiminė ir Varšuvos radijas. Praėjusioje savaitėje 
korespondencijoje iš LTSR, aptariant LTSR mokslo 
akademijos narių telegramą Stalinui — ‘kiekvieno dar
bo praduf,' užimmla, kad" mūšyje parbbiokštas lietuvis 
laidos hitlerizmas mėgino palaidą — iš pasalų žygį"* 
Kuo tas žygis pasireiškė? Korespondentas paaiškino: — 
per rinkimus buožės ’ir šauliai terorizavo ramų, su nau
jąja demokratija" einantį, elementą, čia nudraskydami 
rinkimų plakatus, čia iškabindami tautinių spalvų 
transparentus.

Vilniaus radio pranešimu, Rokiškio tortiniai darbuo
tojai, pasidžiaugę, kad rinkimuose dalyvavo 98,9 visų 
balsuotojų, nutarė sustiprinti tarybinį budrumą ir... 
nubausti tuos, kurie patys nėjo balsuoti ir dar kitus 
viešai ar slaptai atkalbinėjo, kai kur panaudodami "iš 
okupantų vokiečių išmoktą smurtą ir terorą".

2. “Sunday Times" pranešimu. Pakaityje paliekama 
apsiausties stovis.

Vilniaus radijas pranešė, kad prie Kretingos užpulta 
radonosius armijos sunkvežimių vilkstinė. Po stipraus 
susirėmimo, plėšikai" pasitraukė.

"Associated Press žiniomis" Baltstogės vaivadijoje vei
kia stiprūs lenkų partizanų daliniai. Kovai su partiza
nais vadovauja gen. Pasxkiewiez su 6.000 karių divizija. 
Generolo pareiškimu, lenkų partizanu daliniuose esama 
lietuvių, latvių, ukrainų ir gudų.

Varšuvos radijas, pranešdamas apie Liublino parti
zanių kovos grupės teismo eigą, pridūrė, kad* turima 
žinių, jog Narodowe Sily Zbrojne buvo kontakte su 
Lietuvos fašitais, kurie traukėsi nuo tarybinio saugumo 
organų ir veike Ballvydžiaus girių masyvo pakraščiais 
dengdamiesi.

Minsko radio žiniomis, Vidžių-Tverečiaus - rajone 
siaučia ‘plėšikai“, kurie trukdo raudonųjų gurguolių 
darbą.

3. “Išeivių Draugas" rašo: “Okupanto laikysena bei 
visi Maskvos patvarkymai aiškiai rodo, kad Sovietai iš 
Lietuvos geruoju kraustytis nemano. Ypatingai į akis 
krenta sovietų administracijos per visą kraštą vykdomi

Priešrinkiminė Stalino kalba
Nors ir pavėluotai, paduodame Švedų spaudos balsus, 

aptariančius Sov. Sąjungos Aukščiausios Tarybos rin
kimus ir komentuojančius Stalino kalbą. Nuosaikus * 
dešinysis "Svenska Morgenbladet" rašo, kad Stailno pa
reiškimai teigia, jog" karas neišvengiamas, kol kapi
talizmas valdo pasaulį." Po to rašo: "tokių pažiūrų 
rezultate galima išvengti karo, tik įvedus pasaulinę 
ūkišką diktatūrą, kuri be atodairos į Sovietų prisidė
jimą prie demokratinės kovos už politinę, ekonominę 
ir kultūrinę laisvę, ir toliau lieka jų idealu. O po ūkiš
kos diktatūros priedanga slypi politinės ir dvasinės 
pasaulinės diktatūros baubas.“

Stambiąja! pramonei artimas dienraštis' "Expressen" 
rašo:* "Aštriai kritikuodamas kapitalistinę sistemą ir 
girdamas sovietinę sisteemą, Stalinas, matyt, norėjo 
susirišti su revoliucinėmis tradicijomis, kurios nėra 
užmirštos nei senesnių, nei jaunesnių rinkikų. Be ato
dairos į didelius priešingumus tarp Sovietų ir anglo
saksų, niekas nerodo, kad Rusija norėtų atsižadėti savo 
aiškios apsigynimo politikos. Bet jei Maska mano, kad 
negalima pasitikėt kapitalistiniu pasauliu, tad nenuosta
bu, jog anoji apsigynimo politika igyja ypatybes, pri
menančias imperialistinę ekspancijos politiką iš senų 
laikų“ ...

Konservatyvus dienraštis “Svenska Dagbladet“ rašo: 
"Rinkimų procedūra Sov. Sąjungoj buvo suorganizuota 
pagal tą pat šauųią režiseriją, kaip ir kariuomenės ar 
sporto paradai.“ Dienraštis nurodo, jog visi prieš
rinkiminiai sovietinių vadų pareiškimai vienodai skam
bėjo: jie pabrėždavo Sov. Sąjungos prestižo augimą,, 
dėka pergalės, saugumo trūkumą dėl būsimos taikos, o 
tai reikalauja užsienio politikos ir Raudonosios Armijos 
kovinės parengties stiprinimo ir fašizmo liekanų sunai
kinimo. Dienraštis klausia, kodėl Sovietai nori- užsienio 
politikos įtempimo, kai niekas netrokšta naujo karo, ir 
nurodo, jog kai kurie Sovietų atstovų pareiškimai 
išduoda nesuprantamą “baubų baimę". Pacitavęs Molo
tovo žodžius "apie užsienio spekuliacijas dėl kažkokio 
režimo pasikeitimo Sovietuose," dienraštis teigia, jog nie
kas tokių iliuzijų neturi — "net yra pagunda slėpti, 
jog Kremliaus valdovai žino, kad režimas turi silpnybių 
ir, kad tai verčia užleisti "geležinę uždangą" kuri mil
žinišką valstybę slepia net nuo draugiškiausio žvilgsnio." 

paskubomis kariniai pasirengimai. Dėl karinio pasiren
gimo pobūdžio gyventojai buvo iškraustyti net iš pa
jūrio. Paskutiniu metu suintensyvėjo Ir krašto rusi
fikacija. Iš Maskolijos gabenami netiktai rusų valdinin
kai, kolchozininkai ir darbininkai, bet ir miestelėnai.

Lyginant su pirmuoju bolševikmečio, kompartijos 
siautimas pasidarė dar daugiau beatodairinis. Baud-, 
ziamieji NKVD būriai šiandien apsigyveno ne tik 
miestuose, bet ir valsčiuose, net ir seniūnijose. Uą 
mažiausią įtarimą turint ryšių su partizanais naikina
mos ištisos gyvenvietės, žmonės su pastatais imtinai. 
To nepaisant Lietuvos partizanų veikla nė kiek nesu
mažėjo. Čia — ten tolydžiai įvyksta kruvinų susirė
mimų.

Vilniaus radijas pranešė, kad... — LTSR mokslinin
kai, pryšaky su prof. Matuliu, k o m. Žiugžda Ir mark
sizmo dėstytoju Stachenko “didžiausiam žmonijos 
genijui ‘prisiekė" stiprinti karinį ir ekonominį didžiosios 
tėvynės Tarybų Sąjungos — pajėgumą". LTSR mokslų 
akademijos nariai posėdžiams besibaigiant gavo linksmą 
žinią, kad partija ir vyriausybė leidžia "prabangos krau
tuvėse. nusipirkti kasdienybės reikmenų".

—Kažkokia Bulavienė “Tiesos" atstovui džiaugiasi, 
kad ji pagaliau LTSR mokslo akademijoje gali pareikšti 
visą savają, "as", nes iki tol temerdėjo: baigusi humani
tarinių mokslų fakultetą, matė, kad visur Lietuvoje 
išnaudojimas ir melas, ir nenorėja eiti mokytojauti, o 
vokiečių okupacijos metu iš miesto pasitraukė į kaimą, 
bet ir ten nebuvo nei duonos, nei akiračio, o dabar — 
"gyvenk kaip lygi visiems ir dėkok viso pasaulio mo
terų draugui — Stalinui už duoną, džiaugsmą ir įkvė
pimą.

— "Aktoriuje prie mikrofono" pranešta, kad artistė 
Stefa Vaičiūnienė gerą vaidybos liniją yra gavusi Petra
pilyje Lietuvių komunistų klube bevaidindama.

— Kažkoks Antakalnio priemiesčio partinio aktyvo 
"draugas Julius" pasisakė, kad kapitalistinės Lenkijos 
ir dvarininkiškosios Lietuvos laikais buvo tokiame 
gyvenimo akligatvy, kad net ėjo už miesto ir naktį kasė 
bulves, o dabar — "priešais mokyklos, universitetas, 
politechnika, darbas pagal norą ir sulig sugebėjimų, 
visur gali įeiti."

—“Darbo valstietis" "iš Turgelių valsčiaus pareiškė, 
kad seniau jis tebuvo kumetis, o dabar jau "su kaimy
nais lygus kolchozininkas".

— Liunė Janušytė*' paskaitoje "LTSR moterys- 
pareiškė: "pinigas vertė išeiti į prostitutes", o*kažkoki» 
Eidukaitytė pridūrė: "TSRS konstitucija mum^, mo
terims yra’ tarytum durys į viešą gyvenimą".
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Dvasinės pusiausvyros beieškant
Ištikus mūsų kraštą didžiąjai katastrofai, apie šešta* 

dalie mūsų tautiečių turėjome pasitraukti svetur ir pra
dėti sunkų tremtinių gyvenimą.

Begyvendami kieto bandymo dienas, aiškiai juntame 
kitėjimo simptomus ir mūsų dvasinėj būsenoj. Dabar
tiniu metu daugelio tautiečių dvasinis gyvenimas ir pa
saulis stovi prieš sunkiai išsprendžiama problemą: eiti 
pažangos keliu ir progresuoti, ar stovėti vieloje ,ar 
atrofuotis ir smukti žemyn.

Daugeli tautos dvasinių pasišventėlių ir šiandiena 
.matome progresyvumo kelyje. Jie ir sunkiame ištrė- 
mime nepalūžta dvasioje, bet dirba, kuria ir ruošia
si ateičiai. Tų nepalūžtančių iniciatorių rankose ir da
bar tvirtai laikomas kūrybinio meno vairas.

Su pasitenkinimu mes sekame gražiai pasireiškiančius 
dainos meno ansamblius, vaidybos kolektyvų darbus ir 
kitokius kultūrinius pasireiškimus. Jie su daina ir pasi
rodymai* scenoje reprezentuoja mus dabartinių globėjų 
akyse ir skatina mūsų širdyse tautiškumo dvasią, o taip 
pat budina patriotizmo sąmonę. Juk daina buvo ir te
bėra lietuviui artimiausias dvasinis simbolis. Jis amžių 
bėgyje su dama keldavosi ir guldavo, o taip pat praleis
davo tamsias ir skaidrias gyvenimo dienas Daina mus 
telydi ir sunkias ištrėmimo laikais..

Šiuo metu esame liudininkas ir mūsų rašytojų nenuils
tamo kūrybingumo pulso. Jie.taipogi nenuleidžia rankų 
ir, nors neturėdami minimaliausių darbo sąlygų, vis 
dėlto rašo naujus kūrinius, leidžia laikraščius ir plunks
nos pagalba stengiasi palaikyti dvasinius saitus su tais 
mūsų broliais, kurie dvasinės paramos reikalingi, i

Kiti vėl, negalėdami didinti mūsų dvasinių turtų lo
byno, stengiasi amato pramokti, ar naudingu fiziniu 
darbu prisidėti prie mūsų ateities išryškinimo. .

Deja, savo tarpe turime nemaža ir tokių, kurie, 
sunkių gyvenimo aplinkybių apstulbinti, pasiliko abe
jingi visokiausiems kūrybos reiškiniams. Jie liko bestovį 
vietoje, tartum laukdami antgamtiško stebuklo, kuris 
juos vėl išjudintų ir (trauktų j pozityvaus darbo sūkurį.

z ‘ Su apgailestavimu, žinoma, turime konstatuoti fakta, 
kad mūsų tarpe atsiranda ir tokių, kurie nežengia pir
myn, nestovi vietoje, bet traukiasi atžangos keliu. Jie 
jaučiasi palūžę dvasioj ir eina atgal. Jų dvasinis pasau
lis atrofuojasi ir nyksta, tartum liguisto žmogaus fizinė 
struktūra.

Ne paslaptis, kad mūsiškių tarpe kaskart bene dau
giau atsiranda tokių individų, kurie su malonumu grie
biasi nors ir juodžiausių darbų. Vienus jų apakino 
neapsakomas gobšumas, ir jie, nesiskaitydami su prie
monėmis, ’ lengvai griebiasi visokių sukčiavimų. Jų 
didžiausias troškimas apgauti savo kaimyną, kad išvilio- 
juspaskutines jo santaupas, norint papildyti ir taip 
storą savo piniginę. /

Yra ir tokių, kurie, nesiskaitv darni su jokiais morali
niais dėsniais nebesiskaito ii su svetima nuosavybe. 
Dar kiti skęsta įvairaus samagono rauge, į tą pražūtį 
traukdami dar ir kitus savo brolius.

Šių paskutiniųjų kiekvienas moralus žmogus negalės 
priskirti prie tų, kurie nebeturi nei kibirkštėlės jokio 
dvasinio pozityvizmo, ^bet dargi jų negalės priskirti nei

Lietuva Tėvynė
Senosios Lietuvos teritorija buvo labai didele. 

Atgijusi Lietuva nesiekė savo istorinių sienų, bet norėjo 
atgauti tik lietuvių gyvenamus plotus. Todėl Lietuva 
1920 metų sutartimi su Sovietų Rusija nustatė tik savo 
etnografines sienas. Jos apėmė apie 85.000 kvadaratinių 
kilometrų žemės plotą. Pagal 1924 m. gegužės 8 dienos 
Lietuvos Konvencija su Britų Imperija, Prancūzija, 
Italija ir Ispanija, iš buvusių Vokietijos valdžioje lietu
viškų sričių, buvo prie Lietuvos priskirtas Klaipėdos 
kraštai, kuris 1919 metų birželio. 28 dienos Versalio 
Taikos sutarties 99 straipsniu buvo atskirtas nuo Vokie
tijos ir turi 2.848 kvadaratinių kilometrų plotą. Tad 
visos Lietuvos teritoriją sudaro apie 88.000 kvad. kilo
metrų žemės plotą, kuriame gyvena apie 4.000 .000 
gyventojų.

1920 metais spalių 9 dieną lenkai pagrobė rytinę Lie
tuvos dalį su sostine Vilniumi. Šios lenkų okupuotos 
sritys sudarė 32.250 kvadrat. kilometrų plotą, kuriame 
buvo 1.025.000 gyventojų; jų tarpe 23 % lietuvių, 50 °0 
gudu, 9 % žydų, 13 % lenkų ir 5 kitų tautybių. Tokiu 
budu nepriklausomos Lietuvos teritoriją besudarė 55.670 
kvadratinių kilometrų.

Prasidėjus nacionalsocialistinės Vokietijos agresijai, 
1939 m. kovo mėn. Vokietija iš Lietuvos užgrobė Klai
pėdos kraštą, kuris sudarė 2.848 kvad. kilometrų žemės 
plotą ir jame gyveno apie 140.000 gyventojų. Tuo būdu 
Lietuvos žemės plotas ir gyventojai dar labiau sumažėjo.

' Mūig Vi! t!«

prie tų, kurie, apstulbinti kietos gyvenimo tikrovės, 
stovi vietoje, tačiau drąsiai juos galės priskirti prie 
Šitokių, kurie sparčiais žingsniais žengia bedugnės krašto 
link. Jų laivelis plaukia pasroviui į pražūtį. O jų 
palūžusi dva.-ia nieko gero nebežada nei savo šeimoms, 
nei savo tėvynei Lietuvai Dvasinių iškrypeiių jokia 
tauta nelaukia ir iš jų nieko gero nesitiki.

Turėdami galvoje pasitaikančius mūsų tarpe dvasinės 
atrofijos pradus, skubiai turime ieškoti būdų Ir prie
monių dvasinei pusiausvyrai išlaikyti.

Prieš negeistinus reiškinius turėtų pasireikšti aktyvi 
kova mūsų spaudoje. Mokslinė* srities intelektualai- 
mokytojai, profesoriai ir kiti-turėtų ruošti dažnesnes 
paskaitas stovyklose, kad išjudinus pasyviuosius iš 
stagnacijos taško ir, kad atitraukus nuklydusius į tam
sos šunkelius, į pozityvaus gyvenimo kelią.

Gydytojai savo ruožtu turėtų parireikšti su paskai
tomis apie neaiškios kilrpės svaigalų vartojimų žalą. 
Paskaitas galima pailiustruoti gyvais, jau mūsų tarpe 
pasireiškusiais, tragiškais pavyzdžiais.

Jau daugelis iš mūsų girdėjome baisią tragediją, kad 
vienoje lietuvių stovykloje-, prisigėrę pripuolamai gautų 
svaigalų, šeši žmonės mirė, o du neteko regėjimo ir 
tapo visam amžiui invalidais. Tai ar bereikia ieškoti 
baisesnių pavyzdžių? Šitokiuose atvejuose mes turime 
įžiūrėti ryškius musų tautiečių pražūties kelius. Juk 
žinokime, mirusieji paliko be globos ir aprūpinimo sa- 
vasais šeimas, o likę invalidai liks mūsų tolimesnės 
ateities našta. Ir iš viso tai yra baisus reiškinys, nes 
negausiai mūsų tautai kiekvienas žmogus yra brangus 
ir neįkainojamos vertės.

Tenka pripažinti, kad stovyk‘ose ne visur lygiai yra 
pasiskirsčiusios ir intelektualinės pajėgos. Jų vienur yra 
daugiau, kitur mažiau. Vienose vietose yra susidarę 
puikūs dainos, vaidybinio meno ir kitokį kolektyvai, o 
kitur, prie geriausių noru, to pasiekti negalima dėl 
meninių pajėgų stokos.

Nors turime prieš akis didelius susisiekimo sunkumus, 
bet ir čia reiktų aukotis ir ieškoti būdų, kad menininkų 
grupės pasiektų ir tas lietuvių gyvenvietes, kur panašių 
kolektyvų nėra.

Tokios kultūrinės menininkų gastrolės prisidėtų prie 
pagyvinimo kitų stovyklų gyvenimo ir daugelį žmonių 
atitrauktų nuo neproduktingo ir netgi žalingo laiko 
leidimo.

Visi gerai žinome, kad kultūringas laiko leidimas 
kiekvieną individą ilgesniam laikui nuteikia pozityves
nėmis nuotaikomis ir jis tuomet nebeieško liūdnos bui
ties užsimiršimo beprasmingame svaigalų vartojime, 
prie kortų kaladės, ar kitokius “biznius“ kombinuo
damas. .Tuomet žmogus pasijunta pagyvėjęs nuotaika ir 
atsistoja prieš skaidrėjančias viltis.

Tad, kol dar ne vėlu, ieškotini keliai, kaip surasti tą 
dvasinį kriterijumą, kurio laikantis, .tinkamoj aukštumoj 
būtų išlaikyta mūsų dvasinė pusiausvyra ir tarp trem
tinių vyrautų darnus kultūrinis ir dvasinis bendradar
biavimas.

Pr. Ališauskas.

Lietuva Europos valstybių tarpe pagal savo didumą 
ūžėmė 22-ra vieta. Už Lietuvą buvo dar 14 mažesnių 
valstybių: Latvija, Estija, Danija, Belgija, Šveicarija ir 
kitos. Lietuvos teritorija yra tarp 53°50* ir 56°30* žiemių 
platumo ir tarp 21° ir 26° rytų ilgumo.

Lietuvos sienų bendras ilgis 1457 kilometrai. Iš jų 
272 km sienos su Vokietija, 570 km — su Latvija, 90 km 
Baltijos jūros kranto ir 525 km buvo administracinės 
linijos su Lenkija.

Lietuvos paviršių sudaro neaukštai nuo jūros lygio 
pakilusi, gausi upėmis, upeliais ir ežerais plokštuma, 
nusėta neaukštomis kalvomis. Didžiausia Lietuvos upė 
Nemunas turinti 936 km ilgio. Antroji savo dydžiu yra 
Nemuno intakas Neris (Vilija), turinti 510 km ilgio. 
Trečioji savo dydžiu yra Venta — 352 km ilgio, toliau 
seka Šešupė 308 km, Mūša 280 km. Šventoji (Neries deši
nysis intakas) — 244 km. Nevėžis — 214 km ir kitos.

Aukščiausios Lietuvės kalvos yra Vilniaus krašte — 
Ašmenos kalvos, Švenčionių kalvos ir Sudavų kalnagū
bris. Žemaičių aukštumose aukščiausias yra Medvėgalio 
kainas — 234 metrai aukščio, Šatrijos kalnas — 227 
metrai ir Girgždutės kalnas — 211 m.

Lietuvoje yra daug ežerų. Iš jų pats didžiausias Naru
čio ežeras sudarąs 8.000 ha plotą ir turįs 60 metrų gylio. 
Giliausias Daugų ežeras 64 metrų gylio ir 1.026 ha ploto.

Internuotieji pabaltieciai 
Maskvoje

“Samedi— Soir“ kovo 2 d. numeryje praneša:
“167 Švedijos internuotieji pabaltieciai bandė pasi

daryti bendrą savižudystę, kad nebūtų išsiųsti į Sovietų 
Sąjungą. Galų gale švedų valdžiai pavyko juos patal
pinti į sovietų transportlaivį. Visas pasaulis manė, kad 
pabaltieciai eina prieš baisų likimą Dabar apie juos 
gauta naujų žinių. Juos pateikė per Maskvos radiofoną 
jų bado streiko vadovas Dr. Ei ch fuss ir švedai dar nėra 
nuo jų atsigavę. Dr. EichfuHs’sas, kuris apdegino sau 
rankas, kad nereiktų važiuoti praneša, kad tiktai Švedų 
įstaigų melaginga propoganda paskatinusi pabaltiečius 
pasipriešinti jų išdavimui. Pagal jo pasisakymus, pabal
tieciai esą buvę švedų priešsovietinė*1 prpogandos aukos* 
J is praneša, kad jie ęsas su jaudinta* priėmimu iš rusų 
pusės.

“Pabaltieciai“, jis sakė, “negali gailėtis dėl apsiėjimo 
su jais, kuri yra labai “mandagi“. Stovyklose, kuriose 
jie internuoti, jie naudojasi “neapsakoma“ judėjimo 
laisve. ~~

švedai, kaip “kapitalistai be takto“ stebisi “kaip ga
lima naudotis neapsakoma laisve internuotųjų stovy
klose“.

Virš minėto dr. Eichfusso radio kalba iŠ Maskvos ir ■ ’ 
pastebėjimas, kad Švedijoj internuotų ir vėliau išduotų 
pabaltiečių kelionė nėra pasibaigusi gimtinėje, bet tik 
internuotųjų stovyklose (daugiskaitoje.) Rusijoj, gal 
Maskvoje iš kur dr. Eichfussas dabar kalba. Dr. Eich<^ 1 
fussas yra “sujaudintas“ del Sovietų “mandagaus“ priė
mimo, tą duoda suprasti, jau jo paties tolimesni žodžiai 
ape atsiradima internuotųių stovykloje už spygliuotų 
vielų. Mes galim gerai suprasti kartumą, kuris slepiasi 
jo žodžiuose ir užipuolimas švedų įstaigoms, kurios 
latvius atidavė Sov. Sąjungai. Viršminėta žinia panei
gia gandus, kurie buvo pasirodę ir kažkuriame latvių 
laikraštyje Vokietijoje. apie Sov. Sąjungai išduotųjų 
iuternuotų pabaltiečių patekintą į Lūbecką.

Toliau iš dr. Eichfusso radio kalbos galima matyti, 
kad Rusijoje internavimo stovyklos yra daugiskaitoje* 
kad paskirstymo metu paskirstomuosius atskiria ir 
išsklaido po įvairias stovyklas, bet gali būti ir kitaip! 
kad šios stovyklos yra tiek didelės, kad ten galima nau
dot neaprėpiamą judėjomo laisvę. ,

Stebėtina, -kad dr. Eichfussas, internuotųjų bado 
streiko idėjinis vadovas, kuris geriau sutiko mirti ir 
iškentė tokias kančias, kaip rankų deginimąsi, negu 
važiavimą į Rusiją, dabar yra pergyvenęs kažką tokio* 
kad pasako tai, ko rusai nori. Tai automatiškai iššaukia 
atsiminimus apie anksčiau garsius didžiuasius procesus 
Maskvoje, kur kaltinamieji, patys save kaltino, ir prašo 
bausti. Sovietai turi metodų.

Jei anksčiau minėtoji žinutė įpie dr Eichfusso radio 
kalbą ir yra trumpa, ji nušviečia kaikurias sąlygas Sov. 
Rusijoje, iš pačių Sovietų stipriai cenzūruojamo šaltinio 
— Maskvos radio.

(“Latviesu Žinąs“ 1916. III. 9. Nr. 43.)

Medicinos gydytojų Suvažiavimas
Pranešama, kad šių metų balandžio 6 ir 7 dienomis' 

/šeštadienį ir sekmadieni/ Manau lietuvių stovykloje 
įvyks Vokietijoje gyvenančių lietuvių medicinos gydy
tojų suvažiavimas Darbų tvarkoje numatoma: 
1) organizaciniai klausimai; 2) moksliniai pranešimai ir 
patyrimai iš praktikos; 3) gydytojų pasitobulinimo rei
kalai; 4) pagelbinio medicinos personalo paruošimas} 
5) pranešimai iŠ vietų; 6) einamieji reikalai.

Kadangi šiuo laiku mokslinė literatūra sunkiai priei
nama, pageidaujama pranešimai trumpi ir pritaikinti 
praktikai. Dėl patyrimų iš praktikos, pageidaujama iš
girst ir apie naujų vaistų veikimą: penicillin, morfanil- 
prontalbin ir kitus. Pranešimuos iš vietų, prašoma gydy
tojus, dirbančius stovyklose, suteikti žinių apie lietuvių 
tremtiniu gyvenimo sąlygas stovyklose: patalpas (grindų 
plotas vienam asmeniui), maistą, tremtinių sveikata, 
atkreipiant dėmesį į socialines ligas: tuberkuliozę, lyties 
ligas, trachomą, alkoholizmą, vaikų susirgimus, profilak
tinius skiepinimus, tuberkulino reakcijas vaikų tarpe ir 
t. t. Pranešimai pageidaujami surašyti, kad būt galima 
(taiki sekretorijatui.

Numatytų pranešimų temas prašoma iš anksto pra
nešti Organizaciniam Komitetui.

Gydytojai kviečiami dalyvauti visit bet kur negalima 
išvykti (dirbantiems ligoninėse, sanatorijose), prašoma 
nuo dviejų-trijų siųsti po vieną atstovą. Atvykstamieji 
bus aprūpinti nakvyne ir maistu. ,

Organizacinis Komitetas gydytojų suvažiavimui ruošti. 
Adr.: (16) Hanau a/Main, Lamboystr. 84, LitauischeS 
Lager.
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Hanau lietuviu paste pasižvalgius
Praėjusių 

si įvairios. 
| stovyklos .
stovyklos gyventojams.

Neatsiliko ir šioje stovykloje gyveną, buvę Lietuvos 
paštininkai. Ir štai 1945 m. rugpjūčio men 9 d. paš
tininkų saujelė pirmą kartą ištrėmime susirenka viena
me apgriauto namo rūsyje savo profesiniams reikalams 
aptarti. Čia pat išrenkama paštininkų grupės vaidyba, 
kurion (eina J. Janušaitis. Profesine grupė pasivadina 
paštininkų grupe. Konkrečiam darbui pradėti susirinki
mas nutaria tuojau Hanau stovykloje atidaryti lietu
vių paštą, kuris stovyklos gyventojams teiktų aptarna
vimą susižinojimo srityje. — Nutarimui įgyvendinti 
tuojau buvo kreiptųsi į stovyklos vadovybę gauti su
tikimo. Sutikimas buvo gautas, tačiau su rezervais, kad 
jokie reikalavimai stovyklos adm. nebūtų statomi ir 
tuo nesunkintų stovyklos būklės. —

Daug kas šiuo paštininkų žygiu suabejojo ir manė, 
kad iš tų šiaudų nebus grūdų. Tačiau paštininkai nenu
siminė. Jie nieko netroško, kaip sąžiningu darbu patar
nauti visuomenei.

To pasėkooje paštas 1945 VIII. 19. pirmąsias savo 
'operacijas pradėjo be langų, kiauru stogu, skersvėjuose 
be kėdės ir stalo, galėję, btalą pavadavo vieno gyvento
jo sukrauti pasienyje čemodanai

Po dviejų savaičių buvo gautas prie komiteto raš
tinės kamputis ir paštininkai patys pasidirbdino pir
muosius baldus: stalelį ir spintelę

Paštas savo uždaviniu pasiėmė: ’ priimti korespon
denciją persiųsti. Gauta korespondencija pristatyti ad
resatui į namus. Priiminėti vokiškos spaudos prenu
meratą, tarpininkauti artimųjų paieškojimuose ir parū
pinti stovyklos gyventojams spaudos bei kitos 
tūros. Pasirinkti uždaviniai sunkūs, tačiau juos 
din t i reikėjo.

Tam reikalui į darbą įsijungia visi paštininkų 
nariai. Vieni skuba į tolimiausias redakcijas parūpinti 
stovyklai spaudos, kiti eina be jokio atlyginimo stovykl. 
koresp. išnešiotojo ' pareigas. Tenka konstatuoti, kad 
apie 2 mėn ir ponios, ir panelės "ir buvę viršiminkai, ir 
aukšti Pašto v-bos pareigūnai iŠ eilės su laiškais ir 
laikraščiais skubėjo į blokus, pas savus tautiečius, 
nešdami taip laukiamas žinutes iš artimųjų ar spaus
dintą žodį. Visiems tiems tyliesiems patarnautojams 
priklauso tremtinio dėkingumas.

Techniškieji pašto tarnautojai Janušaitis ir Gečiauskas 
čia pat organizuoja estafetinį pašta, ko pasėkoje, pa
sinaudojant pravažiuojančiais ir pašto tarnautojais, bu
vo galima po keliasdešimt laiškų kasdien išsiųsti į 
įvairias stovyklas. Nebeužsigulėdavo laiškai stalčiuose, 
ir kol pradėjo veikti normalūs pašto ryšiai buvo išsiųsta 
1200 laiškų. Paštas dėkingas liko tiems, kurie patar
navo estafetiniam ryšiui. įgijus pasitikėjimą ir adVninis- 
tracijoje, stovykla pradėjo gauti visus laikraščius. Šiuo 
metu pašte mes randame “Mūsų Viltį“, “Tėviškės Aidą , 
"Žiburius*, “Mūsų Kelią“,- "Aidus“, “Naująjį Gyve
nimą“, “Tėviškės Garsus", "Varpą", anksčiau “Lietuvį“, 
daug įvairių stovyklinių mažesnių laikraščių, įvairių 
leidinių bei vokiškos spaudos.

Nuo Naujų Metų Komiteto maloniu pritarimu ^pas
tas įsikūrė visai atskirame kambarėlyje, Dabar galima

metų vasarą Hanau stovykloje organizavo- 
profesines grupės, kurios savu darbu norėjo 

gyvenimą įnešti šiokių tokių patarnavimų

litere- 
igyven-

grupės

Pavyzdinga lietuviu stovykla
Netoli Hamburgo, jo tolimesniame priemiestyje yra 

įsikūrusi gana skaitlinga lietuvių pabėgėlių stovykla Nr. 
514, tai 'taip vadinama Fišbeko lietuvių stovykla. Prieš 
3 mėnesius čia bu'vo mišri lietuvių, latvių, estų stovykla. 
Tiesa, čia vyko tam tikra konkurencija, bet bloga pras
me. Daug girtauta, daryta degtinė, muštasi ir skandalyla. 
Bet kaip nenuostabu, bet stovykla dabar yra nepa
žįstama. Mat paskyrus Čionai energingą ir sumanų 
komendantą p. Morkūną, viskas-pradėjo krypti gerojon, 
pusėn. Iš stovyklos buvo iškelti latviai su estais ir 
liko tik vieni lietuviai. Suorganizuotas veiklus komi
tetas, kurį sudaro prof. Saldukas, Ant. Rimbevičius, pulk. 
Butkūnas ir kt. Bendromis pajėgomis apsivalyta nuo 
destruktyvaus elemento. Suorganizuota sumani policija, 
pradėta kovoti su neklaužadomis ir padaužomis, nakti
niais skandalais, jcortavimu ir kitomis negerovėmis.' 
Kai jau buvo apsivalyta nuo blogojo elemento, pašalinam 
jų vadus, stovyploje gyvenimas staiga pradėjo keistis.

Tada imtasi kurti kultūrines ištaigas. Dabar Fišbeke 
veikia 8 klasių gimnazija, kurią lanko apie 150 mokinių, 
pradžios mokykla su apie 100 mokinių ir 4 mokytojais; 
vaikų darželis su 50 vaikučių ir 2 mokytojoms. Gim
nazijoje mokytojauja 25 mokytojai, iš jų 18 žmonių 

aukštuoju mokslu. Suorganizuotas skaitlingas choras, 
kariame dalyvauja daug inteligentinrų pajėgų. Chorui 
vadovauja muzikas Verikaitis, tai jannas ir energingas 
chorvedys. Jis per trumpą laiką padarė gražiai ausi-

čia daug geriau patarianti savo tautiečiams. Prieš 
mėnesį laiko pašto veikimui sukako pusmetis. Palyginti 
labai trumpas laikas. Ir jo darbas nepasiekė nepaprastų 
rezultatų. Tačiau ta proga tektų paminėti vieną kitą 
ryškesnę darbo pažangą. Kaip minėjau, gaunama labai 
daug įvairių leidinių — periodinės spaudos. Baigus 
kovą su mėgstančiais "uždirbti“ už laikraščius, dabar 
paštas gauna nuo visų suminėtų laikraščių nuo 600 iki 
800 egz. kiekvieno. Per visą laiką yra išplatinęs 90.000 
egz. Padarė apie 60.000RM. apyvartą Per savo- veikimo 
laikotarpi turėjo pelną apie 7000 RM. Šį pelną paštas, 
paštinikų grupės Valdyba, išskirstė įvairiems reikalams. 
Švietimo tarybai — neturtingiems mokiniams šiepti bei 
eglutei ruoštą 1500 RM Laisvės fondui 2000,— L. R. 
Kryžiui — Hanau skyriui 600 RM. Soc. globos reika
lams 550, — L. B. K Hanau Valdybai — 400 RM. Foto 
Meno draugijai — Hanau — 300,—. Sušelptas pašto 
grupės sergąs narys, ■> kita dalis sunaudota eksploataci
jos išlaidoms padengti. Iš to matyti, kad paštas bent 
maža dalimi savo pelnu prisidėjo prie stovyklos gyve
nimo gerbūvio kėlimo.

Šiuo metu gauname ir išsiunčiame virš 100 laiškų 
kasdien, o taip pat nemaža spausdinių, siuntinėlių, siun
tinių ir kitos rūsies korespondencijos.

Visas šias operacijas stovyklos gyventojai atlieka vie
toje,. nereikia eiti kelis kilometrus į vokiečių paštą; 
Kasdien pašte atsilanko keli šimtai stovyklos gyventojų 
įvairiais stovyklos pašto reikalais.

Ta proga pastas su malonumu prisimena visų laikraš
čių administracijas, su kunomia nuoširdžiai bendradar
biauja skindamas kelius spausdintam lietuviškam žod
žiui išeivijoje. Paštininkų grupės V - ba darė ir daro 
pastangų, kad panašūs paštai įsikurtų visose didesnėse 
stovyklose. Su malonumu tenka konstatuoti, kad Wies
baden, Wurzburg Zell, Seligenstadt, Rebdorf, Dillingen, 
Fuldoje jau paštai sėkmingai veikia ir tą darbą dau
giausia dirba prityrę Lietuvoj buvę paštininkai. Jei 
bus lemta ir ateityje norima, kad pašto srities patarna
vimai tremtiniams būtų parankūs ir prieinami.

Tie bendri bruožai rodo, kad Šie tylūs, niekur nepre
tenduoją, paštininkai, į mūsų gyvenimą įnešė nors mažą 
dalelę nuoširdaus darbo.

Savaime suprantama, kad bedirbant atsiranda ir trū
kumų. Ne nuo žmonių jie pareina ir jų nugalėti nepa
vyksta, ko pasėkoje gal kas susidarytų ir kitų išvadų. 
Jei tokie trūkumai juntami, tebūnie paštui atleista, nes 
jie nori tik gero visiems savo tautiečiams ir mielai visur 
ir visada šioje srityje padės.

Stovyklos korespondencijos išnešiotojo Simano Gu
daičio, turbūt, visi laukia, nes jis kiekvieną dieną aplan
ko veik kiekvieną bloką ir atneša tai linksmą, pavasario 
žavingais jausmais dvelkiančią, tai rūpesčio, tai tragiš- ' parašytai vokiečių laikraštyje prieš Baltų tautas, 
kai liūdną žinutę. Negirsiu paštininkų darbų, tegul mie
las tautietis apie ši nežinomą paštinikų būrelį susi
darys pats sau nuomonę.

Tačiau stovyklos rajonų ar visų pažįstamas Simonas 
skubės su telegrama ar laiškučiu ir kol sąlygos leis, bel
sis į tremtinio duris, nešdamas 
mielą, tai liūdną, tai linksmą.

žinutę po žinutės, tai

Jurgis Janušaitis.

dainavusį vienetą. Veikia ir 
vadovauja artistas Kaributas, 
choras, tiek vaidintojų trupė gražiai pasirodė, 
nuomenė irgi nesnaudžia.
vadovauja inž. Ališauskas. Sparčiai dirba sportininkai, 
kuriems vadovauja Šablinskas, internacionalas Macke
vičius ir kiti. Krepšininkai ir stalo tenisistai lupa visus 
apylinkėje savo priešus. Negali atsilaikyti nė anglų 
kariai. Nuo sausio 7 d. pradėta leisti kasdieninių žinių 
laikraštis, pavadintas “Pasąulis Šiandien**, kuris kie
kvieną dieną patiekia stovyklai naujausias žinias iš viso 
pasaulio. Žmonės prie laikraščio labai priprato ir, rodos, 
dabar be jo sunku būtų išsiversti. Redakcijoje dirba 
Julius Lembergas, Kl. Prielgauskas ir Šablinskas.

- dramos kuopa, kuriai 
Vasario 16 d. proga tiek 

Jau
čia veikia skautai, kuriems

Neseniai stovyklos gyventojai turėjo visuotiną susirin
kimą ir užgyrė komendanto ir komiteto veiklą. Per 
susirinkimą kalbėjo UNRR’os direktorius Linsteris, kuris 
pasakė, kad iš blogos Fišbeko stovyklos dabar ji pasi
darė pavyzdinga! Jis pagyrė komendanto Morkųno ir 
komiteto įveiklą. Dabar čia gyvena apie 1500 žmonių 
ir vis nauji atvyksta. Tik gaila, kad jau nebera vietos 
ir visų nebegalima priimti, štai ką gali padaryti keli 
žmonės. Stovykloje visos negerovės jau baigia išnykti. 
Kitą kartą apie Fišbeką ir bendrai apie Hamburgą bus 
parašyta daugiau.

K). Prielgauskas

Nr, B

Min. Ba ucio laiškas Vokietijos tremtiniams
Bronius Burba gyv. Fuldoje, gavo iš ministerio Ba- . 

lučio tokio turipio laišką:
Malonus Tamsta, Šiandien pas mane buvo atsilankiusi 

p—le Bridget Stevenson, Jūsų stovyklos simpatinga 
“Welfare Officer, kuri man papasakojo daug įvairių 
dalykų apie Jūsų gyvenimą.

Naudodamasi šia proga, aš norėčiau nuoširdžiai pas
veikinti Jus, kaipo Stovyklos Komendantą ir paprašyti 
Jus perduoti mano nuoširdų lietuvišką pasveikinimą 
visiems Jūsų stovyklos lietuviams bei lietuvaitėms.

Ta proga aš norėčiau Jums visiems pranešti, kad 
mes, užsienyje esą Lietuviai — taip čia Anglijoj, taip 
Amerikoj — tankiai galvojame apie Jus lietuvius ir 
kitus visus mūsų brolius ir seses, kuriems nelemtas ir 
žiaurus likimas liepė apleisti savo kraštą ir atsidurti 
svetimoje šalyje. . Mes norėtume užtikrinti Jus visus, 
kad užjausdami jūsų sunkiam likimui kaip ir likimui 
mūsų nelaimingos tėvynės, mes darome viską kas galima 
taip Jūsų, taip ir tėvynės interesų apgynimui. Kova už 
mūsų teises visą laiką buvo ir yra sunki. Bet vis vien 
mes vilties nenustojame. Kad ir kaip ji ilga būtų, mūsų 
pusėje yrą šventoji teisybė ir galų gale ji vistiek paims 
viršų. Apsišarvuokime todėl kantrumu ir pasyrįžimu, 
saugokime ir stiprinkime gerą Lietuvos vardą savo 
rimtu ir Civilizuotu užsilaikymu tarpe svetimšalių, 
nepamiršdami, kad kiekvienas ir kiekviena mes dabar 
esame tikrais Lietuvos ambasadoriais, nes iš musų' 
elgesio bus sprendžiama-? ir apie Lietuvą. Man buvo 
labąi malonu išgirsti, pavyzdžiui, ir šiuo kartu gerą 
nuomonę apie Fuldos Lietuvius — bėglius.

Mes žinome apie Jųaų sunkią padėti ir mums tik labai 
gaila, kad ligi šiol dėl susidėjusių aplinkybių mes nega
lime Jums daug ką padėti. Bet tikimės, kad ir _šiuo» 
atžvilgiu su laiku padėtis gal pagerės.

Su broliškais geriausiais lietuviškais sveikinimais.
Balutis.Jūsų Bromus K.

Aukštas lietuviu įvertinimas
Neperseniausiai spaudoje buvo pasirodę 

kaltinančių Pabaltęs tautų (lietuvių, latvių 
gyventojus, kad jie esą nacių šalininkai, karo 
liai ir šiaip jau įvajrūs kriminalistai. -.1-

straipsnių 
ir estų) 

nušikalte- 
__ ___ __ . . „ * Tie kaltinimai 
buvo niekuo nepagrįsti ir į juos buvo tų tautų gyven
tojų reaguota memorandumais rr straipsniais.- Kad mes 
lietuviai nesame kokie nors nusikaltėliai, bet tik nęlai- 
mingi žmonės'yra daug argumentų. Vienas iš tokių argu
mentu yra UNRRA stovyklų vadovybių geri atsiliepimai 
apie lietuvius.. Vieną iš tokių atsiliepimų, būtent Hanau 
Tarptautinės Stovyklos direktoriaus H. Heath lietuvių 
stovyklos vadovui dip!, inž. Semenui mes čia patiekiame: 

„Gerbiamas p. Sėmenai, jau kuris laikas, kaip žinau 
Jūsų nelaimes, kurių priežastimi buvo straipsnis, nesenai

Noriu,* kad Jūs žinotumėte, kaip labai esu patenkintas, 
jog baltiecių šie kaltinimai neliečia. Neliečia tų Baltų 
tautų, kurios gyvena Hanau tremtinių stovykloje. Aš 
žinau, kokių rūpesčių Jūs ir kitų tautų vadovai turėjote 
užtikrinti, kad mūsų stovykloje nebūtų pronacių ir kitų 
blogų žmonių.

Aš žinau, l^okį aukštą moralinį standartą Jus ir Jūsų 
tauta yra pasiekusi, ir aš žinau, kokių griežtų demo- 

- kratiškų principų Jūs laikotės, kad pasiektumėte Ši mo
ralinį lygį.

Tarp baltiecių Hanau radau gan daug žmonių, kuriais 
didžiuojuos, galėdamas juos pavadinti mano draugais, 
ir su kuriais mielai atnaujinsiu draugystę, kai .bus geresni 
laikai, o jie — mes visi tikime, grįš mūsų kultūrai netru- 

1 kus.
Šia proga reiškiu mano nuoširdų ačiū už pagalbą ir 

i bendradarbiavimą visiems tiems draugams baltieČiams, 
kurie patys pareiškė UNRRA 27-tam sąstatui paskutinių 

’ menesių būvyje. Be jų ir kitų tautų draugų pagalbos, 
, mes nebūtume pasiekę to, kad Hanau liktų gera stovykla 

geriems žmonės. Jie visuomet ras mūsų nuoširdžią pa
dėką ir patarnavimą.

Su pagarba
( H. Heath

UNRRA direktorius
Hanau, 1946. II. 6
I šį nuoširdų ir lietuvių vargus bei skausmus atjau

čiantį UNRRA stovyklos direktoriaus laišką lietuvių 
stovyklos vadovas dipt inž. Senienas Lietuvių Komiteto 
ir visos stovyklos gyventojų vardu pareiškė giliausią 
padėką.

Kiek turima gimnazijų ir mokiniu
Gautomis iš Centro informacijomis, mes turime 20 

gimnazijų (11 amerikiečių zonoje, 7 britų zonoje ir 2 
prancūzų zonje) ir 12 progimnazijų (7 amerikiečių 
nonoje ir 5 britų zonoje) Vidurinėse mokyklose mokosi 
2764 mokiniai, dirba 551 mokytojas.
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Kultūrinė kronika
Anglu kalbos vadovėliai

f 1. “Kalbėkim angliškai“. Gramatika — pasįcalbėjimai 
žodynėlis —

Anglų kalbos tekstą patikrino St. Semėnienė, Hanau 
lietuvių gimnazijos mokytoja.

Redagavo Pr. Fabius, Darmstadt 1945 48 puslapiu.
Turint gaivoje vadovėlio mažuma, nieko iš esmės 

negalima prikišti anglų kalbos garsų ištarimui, grama
tikai ir pasikalbėjimams. Tik tenka pastebėt, kad korek: 
tūri nerūpestinga, o pradedantieji negalės patys korek
tūros klaidų ištaisyti ir išmoks klaidingai. Kor. klaidos 
neatitaisytos nė gale, kaip uu paprastai daroma.

Žodynėlis turi neleistinų klaidų, pvz: fountain — ne 
"fountin", bet "fautin", eyebrow — ne "aibrou", bet 
"aibrau", "to examine*' reiškia ne "apžiūrėtas", bet 
pirmiausia — "ištirti, apžiūrėti", "arimas" (acre) taria
mas ne "aikr", "remembrance" ne "rimembranz", įpėdi
nis (heir) tariamas anaiptol ne "ei": gyvenimas ne 
"live", bet "life", worthy — pirmiausia jo reikšmė — 
vertas, o perkelta prasme ir gan retai "garbingas", gy
vas— bet as "a’h?". "graudingas" (= gedulin
gas, liūdnas) ne "mornful", bet mournful, news — pirmon 
galvon reiskkia "žinios, naujienos" ir tik abstrakčiai gali 
reikšti "laikraščius", "native" nėra laukinis, bet "gim
tasis, vietinis, čionykštis", "noriai" (vok. "gera" f — 
willingly, gladly — dažniausiai verstinas "linksmąi", 
poisonous netariamas "poiznous", removal dažniausiai 
turi ne nutraukimo, bet išsikėlimo, evakuacijos, pažemi
nimo, atleidimo prasmę; pažįstamas — acquainted, 
known; ‘ acquaitance — pažintis ir tik perkelta prasme 
gali reikšti "pažįstamąjį", plotas ne "main*, bet "plain, 
surface*, "to trouble" pirmiausia reiškia "trukdyti, 
drumsti, stengtis" ir pagaliau "rūpintis", smalsus ne 
"steam", bet "curions", puzzled — dažniausiai reiškia 
"sumišęs", "supančiotas", teisė — ne "claim" (pre
tenzija), bet "right, title, law, justice*, tiesa — ne "true" 
(teisingas), bet truth. Tam tikra prasme galima kiekvieną 
daiktavardį paversti veiksmažodžiu, betgi "passage" 
pirmiausia reiškia ne "važiuoti", bet "pravažiavimą, 
praėjimą, vietą knygoj". "Immidiately" reiškia ne "vie
nodas", bet "betarpiškai, tuojau, vietoje". Ga jau prie
veiksmis neskiriamas muo būdvardžio, o tai rodo, kad 
šios brošiūros "redaktorius" nėra joks kalbininkas, o jei 
ponia Semeniene yra anglų kalbos mokytoja iš specialy
bės, ta<? be reikalo ji davė savo vardą valkiot.

Leitmotyvu leidžiant ši "vadovėli" buvo tik uždarbis, 
o nauda mokiniams — labai problematiška.
% J. Gobis.

2. "3000 angliškų žodžių lietuviams".
Išleido Liet. Sąj. Skyrius Kirchheim — Teck, 1946. 

64 pusk \
Šito vadovėlio turini sudaro gramatikos metmenys ir 

žodynėlis. Korektūros klaidų, palyginti, nedaug. Bro
šiūra parašyta specialisto, tad ji neklaidins mokinių. 
Lietuvių kalboje autorius ne per stiprus. Kaipo vado
vėlis, metodo ' atžvilgiu šis darbas nėra tobulas, betgi 
geriau negu nieko. Trūkstant metodingo vadovėlio, ši 
brošiūra gali būti naudojama mokyklose. Aplamai imant, 
Ši knygutė sudaro pozityvų indėlį toje didelėje spragoje, 
kurią sudaro anglų kalbos vadovėlių trūkumas mūsų 
mokykloms ir suaugusių kursams.

J. Gobis.

Naujas leidinys
“English for Lithuanians“ — “Angliškai Lietuviams 

Mėnesinis leidinys “ skiriamas gilinti anglų kalbai“. Iki 
Šiol išėjo Nr. I (Sausio mėn.) ir Nr. 2. (vasario mėn) 1946 
m. Kas p leidžia ir kame, nepažymėta, tad nežinia, kaip 
ši gerą padėjėją anglų kalbai pagilinti galima užsipre
numeruoti.

Leidinio turinį sudaro daugiauisa straipsniai-straips- 
neliai iš anglų laikraščių; jie aprūpinti lietuviškais anglš- 
ku žodžių bei diomatiskų sakinių paaiškinimu. Straips
neliai parinkti idomūs, daugiausia iš Britų imperijos gy
venimo. Jei kartais mes negalėtumėm grįžti i savo laisvą 
Lietuvą, tad, reikia manyti, dauguma mūsų rastų naują 
tėvynę Britų imperijoj-Kanadoj, Pietų Afrikoj, Austra
lijoj, Naujojoj Zelandijoj, tad gerai leidinio autoriai daro, 
kad informuoja mus apie britų, o ne apie amerikėnų 
gyvenimą, nes i Ameriką nedaug mūsų tegalės patekti. 
Šitas leidinys naudingas tiems, kurie yra išėję elemen
tarinį anglų kalbos mokslo kursą ir nori savo žinias 
pagilinti; mes linkime, kad šis leidinys nenustotų ėjęs, 
bet eitų dažniau ir būtų ne 12, bet 24 psL. Anglų kalba 
viro tarptautine kalba. J. Gobis.

ANGLIŠKAI — LIET. — VOKIŠKAS ŽODYNAS
Jau spausdinamas Jz. ir Jn- Beržinskų paruoštas 

angliškai — lietuviškai — vokiškas apie 25.000 žodžiū 
žodynas. Įvairiais žodyno reikalžis kreiptis šiuo adresu: 
Jz. ir Jn. BERŽINSKAI, Rosenheim, D. P. Camp B—188, 
Pichlmayrstj.' 22. / _

PADIDINTAS "TĖVIŠKĖS" GARSAS ~ ’
Nuo s. m. 11 nr. šveinfurte leidžiamas lietuvių laik

raštis "Tėviškės Garsas" padidintas iki 4 psl. "Tėviškės 
Garsą" redaguoja St. Gečas, leidžia redakcinė kolegija 
UNRRA’ os remiama.

11 nr. be politinių žinių, stovyklos kronikos, gana 
plati spaudos apžvalga, A. Giedriaus novelė "Belaisviai" 
ir kt.

Tenka pasidžiaugti "Tėviškės Garso* padidėjimu ir 
palinkėti ateičiai sėkmingos kloties.

VETERINARIJOS GYDYTOJŲ SUAVAŽIAVIMAS
Gegužės 2—-4 dienomis Hannovery šaukiamas lietuvių 

veterinarijos gydytojų profesinis suvžiavimas. Suvažia
vime numatoma aptarti profesiniai — organizaciniai rei
kalai. Kartu susitarta su Hanoverio Aukštosios Ve
terinarijos Mokyklos rektoriumi ir profesūra ta proga 
suruošti trumpą pakartojime kursą.

MONTGOMERY STOVIKLA LEIDŽIA LAIKRAŠTĮ
Montgomery stovykloje (Dorverden, Krs. Verden- 

Aller) anglų zonoje pasirodė naujas, rotatoriumi spausdi
namas laikraštis "Aušros Belaukiant". Leidžia Spaudos 
Darbuotojų Kolektyvas, redaguoja A. Pocius. Laikraščio 
jau pasirodė 6 numeriai. Prie laikraščio leidžiamas 
priedas skautams "Budėk"!

NAUJAS "GIEDROS" LEIDINYS
"Giedros" leidykla Wiesbadene išleido neperiodinį 

spausdintą rotatoriumi leidini "Žvilgsniai". Redaguoja 
į J. Mekas. 40 psl. turinyje tilpsta J. D. Adams "Rytdienos 
knyga"; A. J. Cronik — "Auklėtinio Ch rišli oi m pasi
vaikščiojimas"; Gabrelės Mistral eilėr. "Balade"; Sully- 
Prudhompe eilėr. "Sudaužyta Vaza*; Kari Capek "Apie 
Anglija"; Iš DostojeVskio "Lošėjo", ir kt.

^Paieškojimai
Paieškojimų skelbimai talpinami pagal jų gavimo 

eilę. Talpinamas skelbimas turi būti apmokėtas RM. 
2.— už kiekvieną ieškomą asmenį. Mokestis siunčiamas 
redakcijai kartu su skelbimo tekstu. Redakcija prašo 
laikraščio skaitytojus sekti skelbimus ir ką nors žinant 
apie ieškomąjį — tuojau malonėti pranešti ieškam- 
čiąjam.

F u 1 d o s (DP Camp 3 — Frankfurterstr.) lietuvių 
stovykloje gyvenantieji ieško:

130. METRIKAS Vladas ir sūnus Zenonas ieško 
žmonos ir motinos Antaninos Mitrikienės — Mikalaus
kaitės iš Miroslavo.

131. IEŠMANTIENE Marija ieško: J aro nimo Norbu- 
daičio su šeima, Leokadijos lešmantaitės ar Dubino 
Juozo.

132. VILIUŠIENE Viktorija ieško sūnaus Vilušio 
JBozo ir giminių.

133. NAUJOKAS 'Adomas — ieško sūnaus Viliaus 
Naujoko gim. 1917. 5. 28.

134. BORSTIENĖ Marija — ieško ^PriČkaiticnę Mag
daleną ir Bujauskaitę Oną iš Kaunu.

135. VASAUSKIENĖ Rozalija ieško Vasausko Stepo, 
Šideikytės — Veisienės Emilijos, Sparnausko Apolinaro 
su šeima iš Skuodo.

136. KONDRATAS Alfonsas — ieško giminių ir pa
žįstamų. .

Hersfelde, Kriegsschule (Auslanderlager) gyve
nantieji lietuviai ieško:

137. JANČIAUSKAS Danielius — iš Kauno 'ieško 
brolio Antano, Lukoševičiaus Edvardo, Jurevičiaus Vyt. 
ir Mačiulio Prano.

138. OVERAS Vytautas — (Kaunas — Mariampolė) 
— ieško giminių ir pažįstamų.

139. KANAPKIS Kazys iš Vilkaviškio '— ieško tėvo
Kazio, motinos Marijonos, sesers Onos ir Ratkevičiaus 
Jurgio. . ,

K a s s e 1 - Oberzwehren (Mattenberglager) gyvenan
tieji lietuviai ieško:

140. GAUDIEŠIUS Stasys — ieško dėdes Bagdono 
‘Ksavero ir Beiserio Stanislovo su seimą.

141. ŠNEKUTIS Juozas — ieško brolio ir Zavecko 
Juozo iš Kybartų.

Kitose stoyvklose gyVna°tieje lietuviai ieško:

NAUJAS LAIKRAŠTIS ’
Gre.eno Lietuvių Tremtinių komitetas išleido «piun 

turėję spausdintų laikraštį "A. 1“. Redaguoja V. Kala*
kauskas. Laikraštis didesnio formato, keturių puslapių*

Nr. 1. turinyje: V. Kalakausko "Brangūs Tautiečiai"* 
K.B.P. — "Gyvenimo šviesa", politinės žinios, vietos 
kronika, Pr. Barausko ir Mackevičiaus eilėraščiai ir kt*

Nr. 2. — K.B.P. "Garbės Keliu", "Taika darbuose* 
, ne žodžiuose", Pr. Barausko "Kova laimėta" ir kt.

KVIEČIAMAS ŽURN. S —GOS SUVAŽIAVIMAS I
Lietuvių laikraštininkų gyvenančių Vokietijoje, Va* 

karų Sąjungininkų Zonose, šaukiamas suvažiavimas* 
Suvažiavimas įvyks š, m. gegužės men 11-12 d. d* 
Hanau stovykloje: Hanau a. Main, Lamboystr. 84, D. P* 
Lithuanian: Camp. Šis suvažiavimas šaukiamas lietuvių 
tremtinių spaudos darbui koordinuoti bei tobulinti it 
lietuvių laikraštininkų organizaciniams bei profesiniamą 
reikalams aptarti.

Suvažiavimui yra numatyta ši darbų tvarka: 1. Suva* 
žiavimo atidarymas, 2. Prezidiumo rinkimai, 3. Prane* 
Šimai: a) Lietuvių pogrindžio spaudos vaidmuo išlaivi* 
nimo kovoje, b) Dabartinė lietuvių spauda ir jos uždą* 
viniai. c) Lietuvio laikraštininko šių dienų vaidmuo* 
d) Šių dienų latvių spauda. 4. Organizaciniai klausimai: 
a) Lietuvių periodinės spaudos organizavimas ir jos šių 
dienų trukumai, b) Lietuvių laikraštininkų susiorganiza* 
vimas į sąjungą. 5. Į Lietuvių žurnalistų sąjungą narių 
priėmimas. 6. Valdybos ir- revizijos komisijos rinkimai* 
7. Klausymai ir su manymai. 8. Rezoliucijų ir sveijeinimų 
priėmimas. 9. Suvažiavimo uždarymas.

Suvažiavimo metu bus sufuoštą plati lietuvių po* 
grindžio ir dabartinės spaudos paroda.

Suvažiavime kviečiami dalyvauti "visi buvę Neprik* 
lausonios Lietuvos Lietuvių žurnalistų Sąjungos nariai, 
buvę laikraščių redaktoriai, dabar einančių laikraščių 
redaktoriai ir spaudoj pasireiškę laikraštininkai.

Suvažiavimo pradžia š. in. gegužės mėn. 11 d. 9 vai* 
ryto.

, 142. BALIONIENE Adelė gyv. Oldenburg, Vehnen* 
l(ger, ieško brolių Pijušo, Petro, Justino ir Broniaus 
Bikauskų ,

143. GRUBINSKAITE Aldona gyv. KirJiheini, Kra. 
Wurzburg, — prašo atsiliepti gimines ir pažįstamus.

144. POCEVICIUS A. iš Viekšnių — gyv. (13a) Eich- 
statt, Rebdorf — Lit. Lager, ieško Antano Petriko iš 
Kelmės, Zig mą ir Augustiną Petrikus iš Viekšnių ir 
kitų pažįstamų.

145. RAULINAICIAI (Tėvai ir brolis) gyv. Hamburg 
— Berg d or f, DP Camp Block 9, , paieško Raulinaitį 
Vytautą gim. 1924 ni., po kapituliacijos buvo Austrijoje,

146. KOMARAS Mykąs gyv UNRRA Hospital Team, 
Alied P. W. Hospitals, TB Sanatorias Bad Rcburg Han
nover ieško Onos Bliukytės gyv. Ukmergės apskr. Ko* 
pūstelių kaim

117. ZYGAS Juozas gyv. Nurtingen (Wurtt.) Werastr.34 
ieško: Rumbučio Jono buv. Panevėžio gelž. stoties bu
dėtoju ir Anettes Lenius su vyru gyv. Umsiedlungs 
Lager Vangerin in Pommern, Schliessfach 18. Žinantieji 
ka nors apie šiuos asmenis, prašomi pranešti aukščiau 
duotu adresu.

148. ASTRAMSKAS Stasys gyv. (16) Wiesbaden, 
Gersdorf Kaserne — DP Camp — Lith. ieško žmonos 
Astramskienės — Jurkšaitytės Onos gyv. Kerzdorf Lau- 
bau, Astrauskų Juozo ir Magdės, Laukaičių ‘Antano ir 
Agotos iš Vilkaviškio, Laukaičių Jnozo ir Sofijos iŠ 
Alytaus gyv Austrijoje — San Polten.

149. NAVICKAS Vladas, gyv. Landshut, Lit. Lager
— ieško sūnaus Vytauto Navicko gim. 1931. 2. 16* 
Skuode.

150. ŽUKAS Robertas gyv. Bad Constatt, DP Camp
— Rengelgarten 105, prašo atsiliepti: Paulauskienę 
Marcelę, Paulauską Antaną ir Karmaziną Vacių iš 
Tauragės; vet. gyd. Grigaliūną Anicetą, Dikinį Antaną, 
Padvarytį Vincą iš Šeduvos, ŽukiM iš Pasibių Groščių 
km. ir kitus gimines bei pažįstamus/

151. SKOBEIK1ENE — Kyvitaitė Sofija, gyv. Ham* 
bnrg — Fischbeck DP Camp 514 ieško: motinos Ky«
vitienės Elzbietos, sesers Rutkauskienės Marijos, broli® 
Kyvitos Leono ir švogerio Rutkausko Vinco.

152. PRICKAITIS Jonas — Sergi ėjus gyv. Flintbek bei 
Kiel — Baltenlager 10/, ieško sesers N. Lcnčiauskienėl 
ir pažįstamų.
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Politinės žinios w 
Priešrinkiminė Stalino kalba

Priešrinkiminę Stalino kalbą per ištisą savaitę anali
zavo Amerikos spauda, bes Stalino pareiškimas: "karas 

<yra neišvengiamas, kol kapitalizmas valdo pasaulį" 
amerikėnamt* padarė gilų įspūdį. Šis pareiškimas atidarė 
akis daugeliui amerikėnų, kurie stengėsi save ir kitus 
įtikinti, jog nesą jau taip sunku pagerinti Amerikos ir 
Sov. Sąjungos santykiai, kaip, kad mano Sovietų politi
kos kritikai. Daugeliui amerikėnų sluogsnių -Stalino

* kalba davė rimtą smūgį. Šitame fone visa ligšiolinė Byr
nes politika- atsidūrė klaustuko ženkle.

Stalino pareiškimas, kad kapitalistinė sistema - suda
ranti neišvengiamų karinių konfliktų versmę, sukėlė 
Amerikoje nerimą. Amerika iš to padarė išvadą, jog so
vietai naują karą laiko neišvengiama būtinybe. Šitą 
išvadą tvirtina Stalino paskelbtas sunkiosios pramonės 
statybos penkmetis, kurį garsus Amerikos publicistas 
Walter Lipman, iki šiol palankiai nusiteikęs Sov. Są
jungos atžvilgiu, apibrėžė taip, jog Stalinas priėmė 
Goeringo šūkį. "Pabūklai sviesto vieton". Pagaliau 
amerikiečius sujaudino tai, kad Stalinas nė vienu žo
deliu nepaminėjo J. T. O., į kuria visas nesovietinis 
pasaulis deda tiek vilčių, ir tarptautinio bendradarbia
vimo.

Amerikos laikraščiai Stalinu kalbą lygina su Hitlerio 
ir Musolinį kalbomis, pasakytomis prieš 10 metų. Ji

* taip pat. pabrėžia, milžiniško ginklavimosi reikalą. 
Sąryšyje su tuo kyla baimė, jog prasidės tarp Sov.

MSąjungos ir A. J. V. 'ginklavimosi lenktynės, kurios 
turės privesti prie konflikto.

Walter Lipman savo straipsnyje teigia, kad Rusija 
turi visas priemones tam, kad taptų didžiausia karine 
galybe. Iš to jis daro išvadą, jog Amerikos J. V. bus 

' priverstos panaudoti savo pramonės galybę tam, kad 
atstatytų, sustiprintų, ir modernizuotų Vakarų Europos 
pramonę.

Amerikos viešosios opinijos sukrėtimas buvo tuo 
didesnis, jog prieš tai Amerikoj aiškiai vyravo ten
dencijos susitarti su Rusija, kad ir Britu gyvybinių 
interesų sąskaitom Politinė programa, kurios reiškėju 
buvo p. Byrnes, remiasi įsitikinimu, jog J. V. ir Sov, 
Sąjunga gali viena antrą suprasti ir viena antros in- 

' teresus pagerbti. Britų imperija,kurios konfliktas . su 
1 Rusija neišvengiamas, turėjo. būt palikta gavo likimui. 

Bendro Amerikos ir Britanijos fronto vengimas sudaro 
vieną 'įš pagrindinių p. Byrnes politikos principų, kai 

' tuo tarpu Churchilis ten pat Amerikoj pareiškė, jog jis

Maskva ir
Aktualiausias klausimas- šiandien yra Sovietų kariuo

menės neišėjimas iš Persijos. Maskvos radio kovo 14 d. 
paskelbė, kad Sovietai savo kariuomenės Persijoj nesti
prina. A. J. V. užsienių reikalų ministerija kovo mėn. 
14 .d vėl pranešė, kad gauta naujų žinių, jog Rusų

* kariuomenė Persijoj stiprinama- J. V. vėl prašė Maskvą, 
duoti smulkesnių informacijų apie jos kariuomenės 
judėjimą Persijoje. Tuo tarpu prez. Trumanas pareiškė, 
kad jis pats dabartinės situacijos nelaiko pavojinga, 
betgi ji turi būti perduota Pasaulio Saugumo Tarybai 
ir jei to nepadarytų pati Persija, tai J. A. V. tai pa-

- darys. Saugumo Taryba pradės posėdžiauti kovo mėn. 
25 d.

Rusų nusistatymą Persijos reikalu paaiškino jų žur
nalistas Aleksei Aleksejev Sovietų vyriausybės organe 
"Izviestija". Straipsnio autorius teigia, kad Persijoj 
vadovaujančiuose postuose tebėra asmenys, kurie Sov. 
Sąjungos gimimo metu norėję atplėšti nuo jos sritis prie 
Kaspijos jūros. Persų vyriausybė negerbusi Persų ir 
Rusų pakto iš 1921 m. ir žibalo konsecijas perleidusi 
D. Britanijai ir Amerikai, o rusų neprileido prie savo 

. žibalo versmių. Be to, Persija įteikusi Rusijai notą, 
reikalaudama bemaž pusę Kaukazo. Persijoj viešpatau
janti klika norėjusi Ka»pija paversti savo ežeru ir tai 
ne be pakurstymo iŠ užsienio. Viešpataujantieji persų 
sluogsniai simpatizavę Hitleriui ir su jo pagelba tikė
josi savo planus įvykdyti, atseit, pasimt visą Azerbeid- 
žaną su Baku apygarda.

Is Teherano neoficialiai pranešama, kad Sovietų 
. kariuomenė žygiuoja Persijos kryptimi ir, kad rusai rei

kalauja įkurti Persijoj sovietinį režimą ir duoti žibalo 
koncesijas.

J. N. S. pranešimu. Persijos šiaurės vakarų pasienyje 
.— prie Azerbeidžano, Turkijos ir Irako sienų kurdai 

' paskelbė naują kurdų respubliką. Jų vadas Ghazi Maho
med esąs glaudžiame kontakte su Sovietų į staigomis 

. Azerbeidžane. Irako ir.- Turkijos vyriausybės sutraukė 
kariuomenė, kad galėtų pasitikti bet kokius netikėtu
mus. Turkijoj Sovietų kariuomenės judėjimas labai ru-

• A. J. V. ir D. Britanijos vieniugumu ir broliškumu tiki 
tąip, kaip į saulės užtekėjimą ateinančiame ryte.

Sov. propoganda Amerikoje daro viską toms p. Byr- 
nes’o, tendencijoms palaikyti ir varė smarkią propo- 
gandą prieš D. Britaniją. Pagaliau britų paskola Ameri
koj atsidūrė dideliame pavojuje.

Dabar amerikėnai -turi pagalvoti dėl p. Byrnes‘o poli
tikos tinkamumo. Radikaliai keisdamas politiką, kurią 
jis varė Londone 5 užs. reik, ministerių konferencijoj, 
p. Byrnes Maskvoje paaukojo Sovietų imperializmui 
Rytų Europą ir dėl Artimųjų Rytų neparėmė Britų 
politikos. Jis pasitenkino mažomis Sovietų nuolaidomis 
Tolimųjų Rytų Reikaluose. Tuo budu Sovietų pastangos 
įvaryti kylį tarp J. V ir D. Britanijos buvo Maskvoje 
apvainikuotos pasisekimu.

Žymūs Amerikos politikos stebėtojai mano, kad Sta
lino kalbos įtakoje įvyks Amerikos politikos pasikeiti
mas.

Vienu iš tos kalbos rezultatu gali būti Amerikos pas
kolos D. Britanijai patvirtinimas. Visiems krito į akį, 
kad p. Byrnes kalbėdamas per radio į Amerikos J; V. 
tautą paskolos D. Britanijai reikalu, po dviejų dienų 
nuo Stalino kalbos, karštai pasisakė už tą paskolą. P. 
Byrnes prakalbos tomas neabejotinai buvo pasikeitęs, 

-• pasidaręs britams šiltesniu Sovietų diktatoriaus kalbos 
įtakoję. Sovietų kariuomenės neatitraukimą pažadėtu 
terminu iš Mandžūrijos ir visą Sov. politiką šitame 
krašte, nukreiptą į beatodairišką pramonės įmonių 
plėšimą, kelia Amerikoje nuolat augantį nerimą. Slapto 
Jaltos traktato nuostatų paskelbimas irgi neprisidėjo 
prie Amerikos ir Sov. Sąj. santykių pagerinimo. Ameri
kos masės mano, jog Rooseveltas davė sovietams nerei
kalingą ir pavojingą dovaną.

Ne be sąmyšio su Stalino ir jo artimiausių bend
radarbių priešrinkiminiais pareiškimais p. Byrnes pa
sisakė už Amerikos griežtumą vykdant J. T. Organizaci
jos (bartą ir už* nėjimą į kompromisus su agresijos ir 
pasaulinės tiranijos kėslais. Toje kalboje p. Byrnes savo 
žodžiais pakartojo, prez. Trumano garsiuosius 12 Para
grafų, kurie jau buvo lyg nublukę ir užmiršti. Taigi 
Maskva savo arogantiškais, ir militariškais pareiškimais 
išprovokavo Amerikos politikos ir viešosios nuomonės 
persiorientavimą Sovietų nenaudai, tad ir p. Windston 
Churchil’io politinės paskaitos Amerikoje igijo įpatingo 
aktualumo; jo žodžiai krito į derlingą dirvą, tad nenu
ostabu? kad Stalinas taip šiurkščiai reagavo į W. Chur- 
(hiPio pareikštas mintis.

Teheranas
pestingai sekamas. Turkų vyriausybės nariai pareiškė, 
kad turkai nepakęs invazijos ir kovos. Diplommatiniai 
sluogsniai mano, kad Sovietų kariuomenės judėjimas 
esąs manevras, kuriuo norima paspausti, kad Turkija 
užleistų Sovietų Sąjungai Karzo ir Ardahano provinci
jas, kurių Maskva yra pareikalavusi 1945 m. birželio 
mėn. Turkų it Sovietų santykiai nuo 1945 m. kovo mėn. 
eina nuolat blogyn, po to kai Molotovas paskelbė, jog 
Sovietų ir Turkų draugiškumo ir nepuolimo paktas 
galiojęs 20 metų, nebus prailgintas. Vėliau buvo pra
nešta, kad Sovietams reikia Karzo ir Adahano ir ala
mos punktų Dardaneluose. Turkų armija dar tebėra pil
nai mobilizuota ir jos stiprumą sudaro bemaž vienas 
milijonas karių.

Wacbingtonas atkreipė dėmesį į pranešimą, kad 
Rusijos kariuomenė Karadže apginkluota Shcrnan o tipo 
tankais. Šitie Amerikos J. V. tankai duoti Rusijai lend 
laseo įstatymu kovai su Vokietija, tad jų naudojimas 

, Persijoj, kaip Wachingtone pabrėžiama, gali duoti pa
grindo dar vienai protesto notai prieš Sov. Sąjungą.

Wachingtono vyriausybės sluogsniai išreiškė savo 
pasitenkinimą Anglijos užs. reik. min. Ernest o Bevino 
pasakymu 2em. Rūmuose š. m. kovo mėn. 14 d., kad 
Britų vyriausybe nusiuntė Sovietų vyriausybei notą, 
kurioj klausia, kada Maskva mano savo kariuomenę iš 
Persijos atitraukti. Britų vyriausybė dar nėra nuspren
dusi savo atitrauktą kariuomenę iš Persijos pakeisti 
naująja kariuomene. Su Persijos vyriausybe dar nepra
dėtos derybos dėl Britų kariuomenės gražinimo į Per
siją. Bevinas pasakė, kad Britų vyriausybei sunku sup
rast dabartinę Sovietų -politiką Persijoj ir tikėt, kad 
Sov. vyriausybė nemano savo kariuomenės iš ten 
atitraukti. .. Jis abejoja, kad Sovietai savo pažadų 
neištesėtų ir Persijos integralumo negerbtų. Britų 
vyriausybė gailėtųsi, dėl kiekvieno persų klausimo'" 
sureguliavimo, kuris sudarytų įspūdį, kad jis įvykdy
tas per prievartą, stovint rusų kariuomenei Persijoj.

("Die Neue Zeitung" Nr. 32)

Summer Welles apie Amerikos
• užsienio politika

“New York Herald Tribūne“ idėjo buv. Amefikbi* 
užs. reilL vicemiuisterio straipsnį apie Amerikos užsie* 
nių politiką .per paskutinius mėnesius. Tame straipsnyje 
Summer Welles pastebi, jog pasitikėjimas Amerikos 
valstybės vyrų pareiškimais, yra pakirstas, nes Amerikos 
pryšakinių vadų- deklaracijos iki šiol nebuvo vykdomos. 
Jei 1945 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Valstybių vyriausybė 
paskelbė pasauliui savo pagrindinius punktus tarptau
tinių santykių srityje, tai reikia, kad pasaulis pasiti
kėtų, jog tie pagrindiniai punktai bus įgyvendinti. Deja, 
šiandien daroma visai priešinga tam, kas buvo pažadėta. 
Suprantama, kad net J. V. vyriausybė, turėdama jėgas 
ir medžiagas, sueidama į kontaktą su kitomis valstybė
mis, dažnai turi ryžtis eiti į kompromisus taktikos ir 
procedūros reikaluose, bet toks kompromisas yra viski 
kas kita, negu principinis atmetimas ir atšaukimas prin
cipų, kurie buvo paskelbti prieš kelias savaites.

Pavyzdžiui, Jaltoj buvo nustatyta, kad Rytų Europa 
turi patirti laimę iš provizorinių vyriausybių, atatinkan- 
čią jos tautų valią. Pagal tuos sprendimus J. V. pa
reiškė, jog nepripažins nė vienos vyriausybės, kuri 
neatitinka principų, Jaltoje nustatytu. 1945 m. rugsėjo 
mėn. Londone J. V. užėmė tokią poziciją, jog jos negali 
pasirašyti taikos sutarčių su Balkanų vyriausybėmis, kol 
jos neturės valdžių, sudarytų laisvų rinkimo principų.. 
Be to, J. V. reikalavo, kad Prancūzija dalyvautų taikos 
sutarčių sudaryme su Balkanų valstybėmis.

Tačiau Maskvoj Byrnes nusistatė pakeisti savo pozi
ciją abiejuose šituose reikaluose. Pasiryžo pripažinti 
Bulgarų ir Rumunų vyriausybes su sąlygą, kad prie 
kiekvienos iŠ tų dviejų vyriausybių bus prikabinta po .2 
“demokratinių partijų“ atstovu ir, kad bus išleisti 
kažkokie aiškiai nepažymėti patikrinimai, dėl būsimų 
rinkimų? Byrnes taip pat priėjo išvados, jog Prancūzija 
be atodairos į jos gyvybinius interesus Viduržemio jūros 
rytuose, neturi dalyvauti taikos traktatų formavim^e 
Balkanuose. Europos traktatai turi būti "Didžiojo 
Trejuko“ diktuojami. >

Tokibse sąlygose mažosios Europos ir Amerikos 
valstybės, kurios taip pasitikėjo J. Valstybėmis, many
damos, jog ši didžioji valstybė prisidės prie laisvos ir 
demokratiškos pasaulio santvarkos, šiandien neteko to 
pasitikėjimo. J. Valstybės vis dar turi įtakos pasau
liui, kuri kyla iš jos materialinės galybės, bet jau parado 
tą moralinį prestižą, kuri jos turėjo karo metu*prestižą, 
kuris buvo vilties padarinys, jog J. V. parems taiką 
principais, o ne interesais. ' •

Nuo savęs galime pridurti, jog šis straipsnis yra 
išraiška ' augančios opozicijos, su kuria vis dažniau 
susiduria J. V. vyriausybės nuolaidų politika Rusijos 
atžvilgiu.

Gen. de Gaulle apie taika
“Daily Telegraph“ pranešė: “Tie, kurie žino, ka galvoja 

gen. de Gaulle, nuolat kartoja privatiškuose pašneke
siuose, jog generolas kraštutinai pesimistiškai žiūri į tai, 
kad dabartinė tvarka galėtų užtrukti ikj/ šių metų galo 
ir kad Prancūzijos gerovei jis pasiryžęs išnaudot kie
kvieną situaciją, kokia tik galėtų iškilti.

“Whitehall News“ rašo, kad gen. de Gaulle išėjo iš 
vyriausybės dėl to, kad socialistai ir komunistai nega
lėdami padėt Prancūzijai išeit iš sunkios ūkiškus 
situacijos, ussikompromituotų, kad prancūzai pamatytų, 
jog jų gyvenimo sunkumai pareina ne nuo gen. de Gaulle 
vyriansybės kaltės, kad generolas būsimuose rinkimuose 
jis pasirodys ne kaip generolas su napoleoniškais užsimo
jimais, bet kaip partijos vadas “visų prancūzų politinių 
tradicijų prasmė.“ . ' ’

Teroras Lenkijoj sustiprintas
“Associated Press“ pranešimu, vasario mėn. 5 <L 

Lenkijoj prasidėjo masiniai areštai, kuriems asmeniškai 
vadovauja saugumo policijos šefas Radkiewicz, kuris 
yra pakeltas į “generolus“. Per kelias dienas areštuota 
apie 100.000 asmenų, 20 žmonių pasmerkta mirti. 
Areštuotu tafpe yra keli Amerikos J. V. ir D. Britani
jos pisiečiai. Radkiewicz pareiškė, jog areštai-esą susiję 
su "kriminaline lenkų emigrantų akcija Italijoj ir Lon
done. Turime tikrų davinių, jog Lenkų Armijos užtft* 
enyje štabo nariai yra glaudžiuose santykiuose su ele
mentais, kurie Lenkijos teritorijoj įvykdė nusikaltimus.’“

Lenkų laikr. "Orzel Bialy“ teigia, kad tais areštais 
norima prieš rinkimus pakirsti opoziciją, išgązdinti 
liaudies partiją, ir priversti ją blokuotis su komunistais; 
tais areštais Radkiewicz atsako į Byrnes ir Bevino prie
kaištus, kad lenkų saugumo policija vykdo žmonių 
žudymus. Reikia atsiminti, jog areštai Sovietų Sąjungoj - 
ir jos okupuotuose kraštuose turi ryšiu su svarbiais 
įvykiais tarptautinėje politikoje.
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