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Velykų švenčiu proga sveikiname mūsų skaitytojus, bendradarbius ir platintojus!
Aleliu j a!

Velykų šventė yra dvasinio džiaugsmo ir nemirtin
gumo vilties šventė. Po sunkiausių išniekinimų, kančių 
ir mirties ant kryžiaus Kristus prisikėlė iš numirusių 
ir per tai parodė, kad dvasinė galybė yra nenužudoma, 
kad ji yra stipresnė už mirtį ir kad pagaliau dvasinė 
galybė po ilgų grumtynių galutinai įveiks fizinę mirtį.

Mirtis yra didžiausia žmonijos tragedija, nes žmo
gus visomis savo sielos vibromis nori amžinybės, nofri 
amžinos 'laimės, amžino gyvenimo, atpalaiduoto nuo 
medžiagos inercijos, nuo kentėjimų ir nuo netvarkos 
bei chaoso įtakos. '

Mums, lietuviams tremtiniams, Velykos svetimame 
krašte primena ne vien tik metafizinę, religinę viltį, 
bet ir visos mūsų tautos viltį išeiti iš priespaudos į 
laisvą gyvenimą. Mes tikime, kad mūsų tėvynė po 
ypatingų, nežmoniškų pažeminimų ir kančių atsikels ir 
vėl bus laisva, nepriklausoma, vėl 1 galės džiaugtis 
žmoniško gyvenimo teisėmis ir pareigomis, vėl iš 
moralinių ir materialinių griuvėsių stiebsis į pažangą 
ir dvasinę, laisvę. Toji ideologija, kurią p. Winston 
Churchil yra pavadinės "mirties filosofija' nelaimės 
jos siekiamo viešpatavimo pasauliui, ir tarptautiniame 
gyvenime galutinoj sąskaitoj paims viršų tos ideologijos, 
kurias galima būtų pavadinti “gyvybės ir laisvės filoso
fija“. Nuo tos dienos, kai Kristus atsikėlė iš numirusių, 
piktosios jėgos nėra valdę viso pasaulio totaline forma; 
yra, buvę tamsių lapų tautų istorijoje; bet pikto per
galė visada buvo trumpalaikė ir apgalinga. Dar nesenai 
beveik visos Europos tautos drebėjo prieš Hitlerio 
jėgą ir žiaurumus, o šiandien hitlerizmas visai sutriuš
kintas ir vargu koks naivėlis betiki jo atsikėlimu iŠ 
numirusių. Hitleris buvo tampių jėgų atstovas žmonijos 
istorijos procese. Nekitoks likimas ištiks ir jo są
jungininką iš 1939—40 m., be kurio pagalbos* jis ne
būtų isdrįsęs pradėti šio baisiausio žmonijos istorijoje 
karo. Į smurtą' ir apgaulę atremta galybė negali ir ne
bus ilgalaikė: ji turės evoliucionuotis į gėrio pusę ir 
prarasti dabartinę savo prigimtį, arba žūti nuo jėgos, 
pagristos teise ir žmoniškumu.

Iš Kristaus idėjos, realiai įkūnytos Jo asmens gy
venime, mes laukiame "senojo" (Europos) pasaulio, 
senos krikščioniškos civilizacijos atgimimo bei jos atsi
kėlimo naująm, dvasingesniam ir gražesniam gyvenimui, 
negu kad buvo prieš šį karą. Vakarų pasaulyje yra 
daug simptonų rodančių, kad mūsų viltis turi visai 
realų pagrindą.

Iš atsikėlusio iš numirusių Kristaus mes laukiame 
tolimesnės globos ištrėmime ir palaiminimo savo sun
kiam likimui, savo tautai ir visoms tautoms, kurios 
dar kenčia sunkią ateizmo* priėspaudą ir nežmoniška 
verguvę' totalitariniuose režimuose.

J. Gs.

Laisvės idėja gyva
• Brangūs broliai ir sesės lietuviai!

Per visą pasaulį, kur tik yra būrelis lietuvių kasmet 
iškilmingai minimas Lietuvos Tarybos Vilniuje nutari
amas, kad Lietuva skelbiama laisva ir nepriklaušoma 
Valstybe. Kad tas nutarimas nebuvo kelių ar keliolikos 
žmonių užgaida, bet visos tautos noras, per savo rinktus 
atstovus pareikštas įrodė tas faktas, kad visa liaudis 
savo noru ėmėsi ginklo, kad ta Tarybos nutarimą įgy
vendinti ir laisvę atkovoti. Lietuviai nesikovė tarp sa- 

I vęs, karas nebuvo civilinis, visa liaudis: darbininkai, 
valstiečiai kovėsi su svetimais įsibrovėliais, su sveti
momis valstybėmis, su piktais kaiihynais, kurie kėsinosi į

Lietuvą, pavydėjo ir nenorėjo daleisti laisvos Lietuvos. 
Kad laisvė žmogui ir tautai yra brangus turtas įrodo 
tūkstančiai gyvybių, padėtų del Lietuvos laisvės. Liaudis 
nesvyruodama su menku ginklu stojo į kova su daug 
skaitlingesniu priešu. Daugelis žuvo, bet visi kurie ėmė 
ginklą į ranką buvo tam pasiryžę. Jie žuvo, kad jų tė
vai, seserys ir broliai, kad jų vaikai būtų laisvi, ir kad 
ateities kartoms būtų užtikrintas laisvas gyvenimas sa
voje valstybėje. Ir tas Tautos Tarybos nutarimas tapo 
kūnu; Jos žmonių krauju ir pasiryžimu Lietuva tapo 
laisva! Daugumas Jūsų čia susirinkusių apleidotc savo 
kraštą prieš atgavimą laisvės. Jus žinote kokią ją pali
kote po carų priespauda, kuomet valdė rusų valdinin

kai ir lietuvis savo krašte neturėjo balso,' negalėjo paro
dyti iniciatyvos krašto vystyme. Daugelis Jūsų atlan
kėte ir laisvą Lietuvą ir savo akimis įsitikinote kaip 
gražiai lietuviai susitvarkė, be lėšų, iš nieko, vien savo 
vaikų rankomis ir valia. Štai ką reiškia laisvė.

Jūsų skaitlingas atsilankymas šiadieną, dvidešimtas- 
tuntą metinę Nepriklausomybės paskelbimo' ’sukaktį 
švenčiant, parodo, kad Lietuvos laisvės idėja gyva ir 
laisvoj Amerikoj. Visam kontinente — laisvoje Kana
doje, Pietų Amerikoje — Europoje, Afrikoje ir Australi
joje, lygiai visur ta sukaktis švenčiama, išskyrus pačią 
Lietuvą. Kur nėra laisvės savo žmonėms ten nepri
pažįstama laisvės ir kitiems. Kas nepasisekė 1918—1919 
metais jėga, tas padaryta 1939 m. klasta. Ten dabar 
apiplėšė žmones urmu pavertė virus elgetomis, beteisiais,

1



’st-'
Nr. £-102 psi. Mūiį Viltis-
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Ko galima laukti is lietuviu kalbos?
nesunkiai ištariami. 3) Kad žodžiai būtų kuo trum
piausi, geriausiai, vienskiemeniai, ir jau ne ilgesni kai 
4—5 skiemenų. 4) Kad kuo mažiausiai būtų žodžių galū
nėse (fleksijose.) pakitimų. 5) ‘Kad kiekvienai sąvokai 
būtų atskiras, nesutampąs su kitos sąvokos pavadinimu, 
žodis. 6) Kad žodžių kirčių būtų nedaugiau, kai du — 
trumpasis ir vidutinis, o aukštinkylis kirty s turėtų būti 
atmestas ir kad būtų nustatytas pastovus kirtys, kaip , 
turi latviai, lenkai, prancūzai. 7) Kad kuo mažiausiai 
būtų palikta gramatikos išimčių.'

Dabar pabandykime taikint tuos 7 punktus mūsų 
bendrinei kalbai. l)Lietuvių kalba yra pakankamai 
skambi ir graži ir del 1—jo punkto ypatingų pataisų 
nelabai reikalinga. 2) Del garsų painiojimo jau kitaip 
yra. Čia dažnai kyla neaiškumų ar rašyt y, ar i, ar in, 
ar į (nosinę), taip pat ar ū (ilgąją), ar ų (nosinę). 
Svetimšaliams, o turbut, ir kai kuriems lietuviams 
sunku ištarti uo ir atskirt tą dvibalsę nuo o ir ų (ilgo
sios). Kaikurios tarmės (Raseinių) uo pakeitę ū (ilgąją), 
o ūkininkas (kaimietis) paverst valstetis arba artojas? 
kalboj atsisakyt nuo dvibalsės uo ir pakeist ją į o? Tada 
būtų kalbama ir /rašoma ne nuo, bet no, ne duona, bet 
dona, ne nuogas, bet nogas, ne sliuogti, bet sliogti. 
Pirmam kartui pakaktų visur pradėti rašyti pagal taura- 
giečius ir sasnaviečius — ne nuo, bet no: no kėdės 
nuvirtau, nobodulys, notaika, nomarius, notaka. Gal 
čia tiktų ir nu, kaip tai yra sudėtiniuose žodžiuose 
nukristi, nubrukti, bet reik atsisakyti nuo uo kur tik 
galima. Toliau daugeliui sunku atskirt ie ir ė (su tašku) 
ir net e. Čia gal kiek padėtų įvedimas naujos raides 
ea, t. y. e linkusio* virsti a. Rodos, bene Vydūno ta no-, 
valija buvo jau įvesta. Vertėtu ir nuo ie, kaipo ne
pastovios dvibalsės (viens, veins, vyns, piens, peins, 
pyns) ir visur pakeist ją ė (su tašku). Tada išeitų: vena, 
pens, pemenė, rebus, kek, tek. Keblumų yra ir su z bei 
s, su bei p. Žodžiu, 'del antrojo punkto lieka dar ne
maža abejonių. Tiek apie painiąsias raides ir garsus. 
3) Del trmpinamų žodžių galima pasakyt, kad mūsų 
bendrinė kalba turi perdaug ilgų žodžių. Pvz. nebenusi- 
kamuojanti darbininkė, nebesusiprantanti žmona. Gal 
atsisakyt ir mio tos be? Dažnai ilgina žodžius priesagos, 
be kurių galima būt ir apsieit. Sakysime, rašoma — 
mokslininkas, dailininkas, darbininkas. Jei vertėtų, su- . 
keist — mokslius, mokslinčius, dailius, darbius. Kas 
neduoda vartot gydžius vietoj gydytojas, taučius ar tau- 
tis vietoj tautininkas? Pribuvę vietoj pribuvėjos? Šeimė 
(yra pavardė Seimis) vietoj seimininkės (gaspadinė). Tas 

, pats ūkininkas (šeimininkas) galima sutrumpinti šeimius, 
o ūkininkas (kaimietis) paverst valstitis arba artojas? 
Jau K. Būga buvo pataręs kai kur atsisakyti nuo si „ 
veiksmažodžiuose, pvz. nesakyt prasiplatinti, bet pra- 
plisti.

Štai daiktavardžių linksniavimų pavyzdžiai: Vyriško
sios grupės — 1) vilkas, — o, 2) vėjas, — o, 3) svečias, 
— io, 4) gaidys, — io, 5) jautis, — io 6) vagis, ies, 
7) sūnus, — aus, 8) vaisius, — iaus, 9) vanduo, — ens./ 
Kiekvieno tų daiktavardžių linksiavimas mažiau, ar dau
giau savo galūnėmis skiriasi nuo kitų. Ar negalima būtų 
kai kuriems tiems pavyzdžiams primest vieną links
niuotę? Visi tie daiktavardžiai suvienodinami duotų gal 
tokių būdų: V. vagis, K. vagio, N. vagiui, G. vagį, Į. va
gių, V. vaginos, Š. vagiai. Žodžiu, vagis keičiama kai 
valgis - io netariama. Atsisokoma nuo gaidys ir vartoja
ma gaidis, taip pat nerašoma vagies, bet vagio, lygiu 
būdų vanduo, šuo, akmuo, tešmuo, riemuo būtų verci- 

■ ami į vandenį - io, šunis, — io, akmenis, — io, tešmenis, 
—1 io, riemenis, — io ir t. t. Šauksmininkas reikėtų 
sulygint ^u vardininku netik daugiskaitoj bet ir vienas
kaitoj. Jau apie Sasnavą girdėt būdavo sakant: "padėk. 
Dievas“ — bet ne "padėk, Dieve! —" Vienaskaitos vie
tininkas pasiliktų — gaidy, jauty, vagy, vandeny, ne 
gaidyje, jautyje, vagyje, vandenyje, nes pilnoji forma 
gyvoje kalboj vis mažiau esti vartojama. Daugiskaitoje 
galūnė trumpinama. Vėjas ir svečias galėtų sudaryt vieną 
linksniavimo tipą, tik neminkštinant i c. Tad išeitu 
dzūkiškai svetias, svetio, svetiui, su svetiu, svetiai, sve- 
tiu, svetiam ir t. t. Tais būdais pasidarytų vyriškoj 
daiktavardžių grupėj šie savistovūs tipai: 1) vilkas, 
2) vėjas (svetias), 3) vagis, io (gaidis, dio, jautis, tio 
vandenio) 4) sūnus, 5) vaisius.

Prie to paties punkto pridursiu ir daiktavardžių gi
minių tvarkymą.

Didelio vargo esti kitose kalbose, iki žmogus išmoksta 
atskirt kuriai giminei priklauso daiktavardis, nes dau
gely kalbų taisyklių tam taip, kaip nėra. Lietuvių kalba 
čia yra laimingesnė už kitas, nes pačios daiktavardžių 
galūnės dažniausiai rodo ir daikto gimine, be to ir tų 
giminių pasiliko tik dvi. Bet mūsų kalboj iš tos taisyklės 
yra nemaža 'išimčių. Daug yra vyriškų pavardžių ir pa
vadinimų ir moteriškomis galūnėmis, kaip štai — Dau
gėla, Bartuška, Jogaila, Vaivada, dailydė, mušeika. 
Žmogėdra. Gal pavyktų tokios išimtys sutaikint ir duot 
vyriškiems pavadinimas vyriškos galūnės, kaip Daugėlas 
(—is), Bartuškis (taip žmonės dažnai vadina), Jogailis, 
vaivadis, dailydis (mušeikis, žmogėdis?

Čechovo juokingoj apysakaitėj. parėjęs mokyklos vai
kas pasipasakojo tėvui, kad gavės nuo mokytojo rykščių, 
nes parašęs rusų žodį „lekar“ sų e, o mokytojas buvo 
liepęs rašyti su ie, t. y. ne "lekar", bet “Liek ar" (gydy
to jas).Kuriam laikui praslinkus vėl tas pats vaikas, buvo 
to paties mokytojo nuplaktas, kam jis rašo žodį "liekar“ 
su ie, o ne su e. Na, vaiko tėvas neiškentęs nuėjo pasi
kalbėti su mokytoju. Šitasai tėvui paaiškino, kad jis tik 
visai neseniai buvo gavęs akademiko Groto naują rusų 
kalbos rašybos vadovėlį ir tenai tikrai yra idėta, kad 
"lekar" reikia rašyti na su ie, bet su e. Del to anąkart, 
girdi, vaikas buvęs nubaustas klaidingai, o dabar visai 
teisingai, nes pagal Rusų Mokslų Akademijos didį rusų 

'kalbos žinuna prof. Grotą.
Dabar toksai anekdotas, tur but, buvo dažnai karto* 

jamas Lietuvoj, kai mūsų kalbininkų buvo sugalvota iš 
dalies pakeisti Jono Jablonskio gramatiką. Jei rusų 
kalbos senesnioji rašyba su „jat“; (ie) buvo sunki, tai 
lietuviu gramatika dabar yra daug sunkesnė. Na, rusai 
įvedė Manuilovo rašybą išmetę „jat“ ir padarę daug pa
lengvinimų. O mes tebesistengiame vis sunkinti bendri
nęs kalbos išmokymą. Jau senai skundžiamąsi, kad lietu
viškai taisyklingai rašyti beveik niekas be klaidų nepa
jėgia. Peržiūrėjęs Balčikonio redaguotus Jono Jablon
skio rastus, pamačiau, kad paties J. Jablonskio lietu
viškai rašyt ne puikiausiai nemokėta,nes Balčikonis jo 
tekstus kai kur turėjo pataisyt, nors jis yra didis ano 
musu gramatikos nustatytojo, gerbėjas įr mokinys.

Kodėl gi lietuviai su savo kalbos rašyba ir save, ir 
norinčius išmokti lietuviškai svetimtaučius taip apsun
kina ir kankina? Man rodos, kad taip atsitiko del 
dviejų priežasčių: 1) kad kūrėjai bendrinės mūsų kalbos 
buvo labai pamilę senoviškas pilnąsias žodžių formas ir 
2) kad permažai buvo išstudijuotos mūsų tarmės, kurios 
iki šiol neturi surašytu savo gramatikų. Tad nebuvo 
iš kur pasimokyti. Dabartinė mūsų bendrinė kalba yra 
kapsų, zanavykų, velioniškių padarinys, su šiokiu — to
kiu paskesnių rytinių aukštaičių įnašu. Vadinasi, apie 
350.000 siidavų yra primetę savo kalbą visiems lietu
viams. Bet iš 2—3 milijonų visame pasaulyje lietuvių 
350.000 žmonių grupė yra ne tokš mažas skaičius, nes 
kitos tarmės tūri bene dar mažiau žmonių, štai žemai
čiu, yra 3 labai skirtingos tarmės, rytų ir šiaurės 
aukštaičiai taip pat į keletą tarmių skirstosi. Gal but, kad 
tie 350.000sudavų kaip tik sudaro reliatyvę tarminę 
daugumą. Vadinasi, taip ir turėjo būti.

Ko galima iš kalbos reikalaut? Kalba labiausiai yra 
reikalinga tam, kad žmonės galėtu vienas su kitu susi
prasti, susižinoti, pasidalinti mintimis ir jausmais.

Geriausia kalba, atrodo, turėtų būti lengva išmokti 
ir suprasti. Tad iš kalbos galima štai ko laukti: 1) Kad 
ji būtų skambi, graži pasiklausyti, tiktų dainavimui. 
2) Kad jos garsai būtų aiškūs, nepanašus vienas į kitą, 
lengvai atskiriami ir nepainiojami vienas su kitu, be to,

(iš 1 psl.) 
išdraskė šeimas ir grąžino žmones į pagonizmą: verčia 
garbinti saulę — saulę, kuri šildo batlaižius, o degina ar 
šaldo visus kitus. Skelbiama neva išsilaisvinimą, o žmo
nės dešimtimis tūkstančių varoma į Sibirą. Nurodykit 
kurią kitą pasauly nepriklausomą valstybę, kuri siųstu 
savo, kad -ir tikrai nusikaltusius, kalintf katorgoje kitos • 
tolimos ir svetimos valstybės. Tų gi dešimčių tūkstančių 
kenčiančių Sibiro katorgoje ir tundroje vienintelis 
nusikaltimas tai noras matyti ir toliau Lietuvą laisvą. 
Del tos laisvos Lietuvos jie kenčia ir žūsta, o vienok 
ta meilė , jiems išplėšiama ne kitaip., kaip tik su širdimi 
drauge. Po dvidešimt metų nepriklausomo gyvenimo lie
tuviai vėl priversti kovoti del savo laisvės ir jie kovos, 
kur galima viešai keldami balsą prieš visą pasaulį: įbes 
gyvi, vardan teisybės, vardan pralieto dėl laisvės kraujo, 
vardan neteisingai kankinamų • grąžinkite Lietuvai 
laisvę! Šimtai tūkstančių lietuvių atsidūrė už Tėvynės 
ribų, neteko savo reikalingiausios mantos, ne materiali
nių gerybių gailisi, o per ašaras sako — jei tik Lietuva 
būtų laisva, kad ir pėsčia tūkstančių mylių eitumėm į 
tokią Lietuvą, bet visai natūralūs reiškinys, kad pats 
laisvu noru į vergija niekas neina.

O jei kitos tautos to dar neragavo, tai mūsų tauta gerai 
žino kas yra komunistinė "laisvė". Jūs broliai ameri
kiečiai, . nerigailit nei laiko nei lėšų ir kito, kad juos, 
patekusius į nelaimę, aprengti ir sušelpti — nuoširdži
ausią ačiū Jums už tai. Mūsų yisų mintys ir širdys su 
mūsų kenčiančiais Sibire ir išblaškytais svetur broliais 
ir seserimis.

Turime jausti ir jaučiame dėkingumą J.A.V. vyriausy
bei už tvirtą laikyseną mažųjų tautų laisvę ginant, nusi
statymą. Tą Amerikos vyriausybė išreiškė 1940 m. liepos 
23 d., pasmerkdama Lietuvos okupaciją ir pareikšdama, 
kad to nusistatymo ji visada Jaikysis.

O. je mes patys vieningai ir aktyviai dirbsim už Lietu
vos laisvę, tai, kaip blogai kam ir atrodytų, visgi su
lauksime ir vėl laisvos, savo pačių valdomos Lietuvos! 

(Liet. Gen. Konsulo Joio Budrio žodis tartas N.
Yorke vasario 17 dieną.)

Moteriškosios daiktavardžiu grupes - turime tokius 
linksniavimų tipus: l)bala, 2) valdžia, 3) marti, 4) varlė, 
5) širdis, — ies, 6) netaisyklinga krūvelė — sesuo, ers, 
duktė, ers. Sutaisyklinus sesuo į sesę (Pav., ar aš tau, 
sese nesakiau?) ir duktė į dukrą (podukra), kita ką ga
lima palikti.

Tad .vyriškos grupės būtu 4 linksniavimų tipai, o mo
teriškosios 5, viso 9, bet ne 15, kaip dabar gramatikose 
randama.

Ar negalima būtų lietuvių kalba kiek suprastint arba 
nors suanglint, t. y. sumažini linksnių skaičių? Ir 
čionai šiokios tokios ekonomijos galima būtų susilaukti.
1) Kaip jau minėjau, šauksmininką abiejuose skaičiuose 
galima pakeisti vardininku ir kaipo atskirą neišmesti.
2) Daugelis kalbu apseina be vietininko. Gal galima
mums vietininkas atmest ir vartot kilmininkas su prie
linksniu vid. (uje). Tada sakytume kieme, name, inde, 
širdy, bet viduj kiemo, namo, indo širdies. Naudinin
kas taip pat gal patėistinas kilmininku su prielinksniu 
del. Gyvoj kalboj toksai išsitarimas dažnai girdimas sa
koma: atvežiau obuolių del brolio, ne broliui. Seniau 
lietuviai turėjo daugiau linksnių, tik jie beveik išnyko, 
liko tik kai kur kaip vardan tavęsp, Dievesp, Dievop, 
žemė danguosna. Ir kitos kalbos, kaip vokiečių per 
kelius * šimtus metų daug galūnių linksniuotėsd yra nu
kandą. Ta kryptimi eina ir" lietuvių kalba. Ar nereiktų 
ta kalbos eiga pagreitinti? v

5) Turime nemaža žodžiu, kurie rašomi vienodai, kar
tais ir tariami vienodai, bet tas pats žodis reiškia ne 
vieną, bet dvi 'ir daugiau sąvokas. Balčikonio žodyne 
"boba* turi bene 32 sąvokas. Tai ne gera, nes sunkina 
susipratimą ir daro tūlą painiavą kalboje. Čia reiktų 
žiniūnams padirbėt ir, sakysime, "boba" žymėti tik ap
vytusią, apie 50 arba daugiau metų moterį, o 31 sąvo
kai surast kitokių, viena nuo kito atskiriamų žodžiu. 
Iš praktiškų žodynų visas kitas "bobas" išbraukt, arba 
bent tik skliausteliuose įkabinti. Ne kitaip vertėtų pa
sielgt ir su vienodais rašomais, bet kirčiais vienas nuo 
kito atskiriamais žodžiais, kaip aušta (naktis diena 7 
virsta) ir austa {vesta), kartis (kartumas) ir kartis (med
žių ilgas, plonas stiebas). Čia veik nuo vieno "aįišta“ 
atsisakyt ir pakeist jis kitu žodžiu, sakysime, vietoj 
austi paimt vesti, vesta, vesto.

6)Turime bent 3 kirčius — trumpąjį ir du ilguosius. s 
Kaikurių žodžiu sąvokos tik savo, kirčiais atskiriamos 
rastuose ir ištarime. Daugelis kalbų tokios prabangos 
neturi. Numanu, kas ir lietuvių kalbą bene mano Išsi- 
mausipuot nuo tos prabangos. Apie' tai skaičiau, rodos, 
vilniškio kalbininko prof. Ostrenbskio raštuose. Ar tai 
evoliucijai nevertėtų padėt ir daryti taip, kaip kiti, 
žmonės, t. y. kaip kitos tautos daro, palikdama kirčių 
gausumą tik kalbos mokslo raštuose. Nuo 2 ilgųjų kirčiu 

* ant tain tikro žodžio skiemens, kaip yrą padarę prancū
zai, latviai, čekaiv lenkai.

Kirčių "reforma tuojau palengvintų mokytis lietuviškai* 
Išnyktų ir daiktavardžių paradigmos, t. y. taisyklės, 
kaip sužinot, kurie daiktavardžiai perkelia kirtį į kitą 
skiemenį. >

7. Kaip sutaisyklinti lietuvių kalbos gramatiką, jau 
buvo duota keletas pavyzdžių; reik nevartoti netaisy
klingų žodžių, jų vietoj duot taisyklingus arba pataisyt 
netaisyklingumą. Kaip jau buvo rašyta. Pvz. vietoj 
duktė vartoti dukra, vietoj sesuo, sesė, vietoj pati — 
pate, vietoj marti — marčia. Bet’jau čia būtų kalbinin
kų reikalas detalizuoti netaisyklingumo formas ir jas 
sutvarkyti, kad neištrūktų iš taisyklių. Iš sintaksės ateina , 
galvon lietuviškas sąvystovusis naudininkas (dativus ab
soliutus) ir nominativus priklausęs nuo: reikia, verta ir 
kt. Čia būtų laikas apsispręst, ar nominativus, accusati- 
vus Vartoti.-Miniu dativus absolutus del dažnų klaidų, 
o gal Čia atsisakyt nuo purizmo ir ta konstrukcija var
tot laisviau, kaip rusai kad vartoja savo pėsdalyvius 
(diejepricasti).

Del žodžių derybos šu prielinksniais, rodos, dar F. 
Kirsch a t is buvo pastebėjęs, kad daiktavardžiai deda- ✓ 
miesi su prielinksniais, dažnių dažniausiai keičia savo 
giminę, kaip tvora, patvorys, laukas, palaukė. Ar ne 
vertėtų čionai tą taisyklę sutvirtint ir visiems daikta-< 
vardžiams sudėtiem 'su prielinksniais, taikint? Pasid
žiaugčiau, jei tas klausimas būtų plačiau nagrinėjamas.

Nebūdamas kalbininkas ir neturėdamas savo rankose 
nei kokią gramatiką ir * kitokių kalbos vadovų drįstu 
pajudinti kalbos klausimus, manydamas, kad mūsų kal
ba reikia daryt lengvesnę, kad ji galėtų labiau prasi
plėšti. Gal būt, kad kai kur esu skaudžiai nuklydęs. , 
Prašau žiniūnų pataisyti.

Užbaigdamas dar norėčiau pasisakyt dėl Biržų tar
mės. Ji yra įdomi, kad panaši į kaimyninę latvių- tarmę. 
Reiškiame ir gana dažnai, kur manė, kad vertėtų sugal- • 
vot tokią tarmę, kuri būtų suprantama ir latviui ir lie
tuviui. Gal tai ir utopija, bet labai patratikli. Turėjome 
pirmiau net draugija, kurios tikslas bnvo tas dvi tautas 
artinti. Deja, tos draugijos nedaug tepadaryta. Vertėtų 

Jokią organizaciją atnaujint ir svarbus jos tikslas ga
lėtu būti toks, kad abiejų kalbų žodynai ir gramatika 
artėtu. Gal biržėnų tarmė galėtų čionai patarnauti. Rytu 
lietuviai, zarasiškiai turi tarmę, kuri paartėjusi prie'lat
galių kalbos ir vietos inteligentai mano (inž. J. Andri- 
ūnas), jog zarasinių lietuvių tarmė yra artesnė kaimy
nams latgaliams, negu biržėnų tarmė jų kaimynams lat
viams. Mueuster-Diaburg Muna, •
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Žodis abiturientams
Hanau lietuviui gimnazija kovo mėn. pabaigoje išleido 

pirmąją abiturientų laidą. Ryt iš ivairių gimnazijų 
išeis vėl. nauji būriai jaunosios kartos atstovų į naują 
gyvenimo kelią. Tad šia proga, apleidžiamiems gimnazi
jos suolus, norėtųsi tarti vieną kitą žodį.

Lietuvių tauta, iškentėjusi ilgų šimtmečių vergijas, 
dvasioje 'nepalūžo, bet kovose užsigrūdinusi, kėlėsi lais
vam gyvenimui. Jos prisikėlimui pateisinti reikėjo 
žmonių, kurie sugebėtų savo mokslu ir dvasinėmis A 
vertybėmis konsuliduoti tautos pajėgumą ir parodyti 
pasauliui, kad mes mokame ir sugebame savarankiškai, 
nuo niekieno globos nepriklausą, gyventi, tvarkytis. Tą 

. darbą atliko pirmieji tautos veteranai. Tačiau valsty
binio aparato tvarkymui truko pajėgų. šias spragas 
pradėjo lopyti mūsų švietimo įstaigos — mokyklos.

Kasmet augo įvairių mokyklų, gimnazijų skaičius. 
Pradėjo veikti aukštosios mokyklos ir per savo nepri
klausomo gyvenimo metus Lietuva pasivijo, ir gal but, 
pralenkė savo kai kuriuos kaimynus.

Mūsų gražioje tėvynėje mokėsi tūkstančiai jaunuolių 
ir ruošėsi gražesnei jos ateičiai.

Bet štai apsiniaukia dangus ir mūsų tėvynę nusiau
bia trys, viena po kitos okupacijos. Jos ne „Saulę“,-bet 
tamsią, godžią nakti ir nedėkinga ateitį mums nešė.

Pirmoji okupacija visu įnirtimu veržėsi į mūsų mokyk
las ir žalojo jaunimui besiformuojančią, tikrą lietuvįšką 
galvoseną. Jaunimas buvo mokamas užmiršti gražias, 
lietuvio širdžiai mielas tradicijas, atsižadėti savo tradi
cijų, savo tautos.

To pasėkoje praretėjo jaunųjų moksleivių eilės. Dalis 
z pasiekė Sibiro taigas, kitus priglaudė pilkosios Lietu

vos smiltys. »
Antroji okupacija niekuo nesiskyrė nuo pirmosios. 

Ir pastaroji žinojo, kad, tik jaunimą palaužus, bus ga-
- Įima šiame ramiame kaupelyje šiltai ir patogiai įsitai

syti. Mobilizacijos, prievartos darbai karo mašinose, 
aukštųjų mokyklų uždarymai ir nuolatinis persekiojimas 
privertė daugelį moksleivių palikti mokyklos suolą ir 
užversti lietuviškos knygos lapus. Vieni atsidūrė miš
kuos kiti gi ilgas valandas dirbo garsioje Saksonijoje.

Bet ir šios priemonės nepalaužė musų jaunimo tvirto 
pasiryžimo kovoti dėl savo ir savo tautos egzistencijos.

Pagaliau nutilo ginklai. Mūsų tėvynė, sugriauta ir 
išvargusi, apsigaubė trečiosios okupacijos šydu.

Vieni liko tėvynėje- ir gal šiandien veda žūtbūtinę 
kovą dėl Lietuvos laisvės. Jiems uždaryti keliai i sa
vąją lietuvišką mokyklą.

Kita jaunimo dalis atsidūrė ištrėmime ir, būdama 
didžiųjų demokratijų globoje,- pasinaudodama jos giliu 
žmogaus laisvės supratimu, grizo į tremtinę, kad ir var
go, lietuvišką mokyklą.

Sunkios ię nedėkingos čia mokslo sąlygos. Nei pa
doraus suolo, nei klasių, nei vadovėlių nei tikros ra
mybės kambariuose, o vienok jaunimas mokosi. Kovose, 
bombų sprogimuose, ilgų vargingų 'kelionių vingiuose 
užgrūdintas jaunimas dirba ir laimi.

Ir štai, kai pavasaris puošiasi žiedais, tu, abituriente, 
tremtinio mokykloje užverti paskutinį savo gražiausio 
gyvenimo laikotarpio lapą ir palieki pilką gimnazijos 
suolą.

Dabar, jaunime, prieš tavo akis platūs, nežinomos 
ateities, netikro rytojaus keliai. Su viltimi tave palydi - 
spektaklių. Abu scenos veikalai paruosti gerai. Aktoriai 
pedagogai, tėvai, plačioji tremtinių bendrumenė, Kuriuo 
keliu pasuksi, kur ieškosi savo gyvenimui prasmės? 
Tavo beribių troškimų širdis dega kilniais siekimais. Tu 
grįžti į artojų šalį prie Nemuno, Šešupės, Nevėžio 
pakriaušių. Tu matai bepradedančius dirvonuoti tėviškės 
laukus. Tu jungiesi su tėvynės kovotojais bendram dar
bui. Tad ką parneši, mielas moksleivi tremtiny, savo 
tėvynei?

Palikęs gimnazijos suolą, jaunime, pakėlei savo naujo 
gyvenimo laivelio inkarus ir plauki į audringą kupiną 
vylių, jūrą.- Tą jūrą gaubia ūkanos, ir ramių pakrančių 
uostuose miglotai ir retai teprašvinta vilties žiburys.

Ta nedėkinga jūra ir tas tolimas uosto švyturys tai 
tavo, jaunine,' šių dienų gyvenimas.

Tačiau tu pasiryžai, pakėlei inkarą ir tvirtomis 
jaunatvės rankomis paėmei irklus ir drąsiai leidiesi į 
kelionę. Tikėk, drąsa nugali viską ir tu įplauksi į ra
mesnį uostą. t .

Todėl plaukite į tuos švyturių uostus — aukštąsias 
mokyklas,' kad ir išeivijoje. Ką studijuoti, ką mokytis 
specialaus —apsispręskite patys, nes ne vienam jau gal 
apsisprendimo balsas tai pasakė.

Pasirinkite tokias studijų šakas, kurios išeivijoje o 
eventualiai ir tėvynėje būtų praktiškiausios.

Salia akademinių studijų nepamirškite pažinti paties 
gyvenimo. Išmokite pasisavinti tikrąsias dorybes, kurios 
neša žmonijai, gėrio, gražesnę ateiti, o kovokite «u tuo, 
kas veda žmogų prie dvasinio skurdo, prie visiško su
menkėjimo, prie egoizmo. Jaunajai kartai teks pakeisti 
senąją, todėl ji turi būti, tikra to žodžio prasme, jauna, 
nauja, ir kas buvo senosios kartos klaidingo — pa
taisyti. , ,

Materialinės vertybės nyksta greičiau, nei žmogus 
mano, o mokslo, gražių deribių ir klinių idėjų 
lobynai yra nesunaikinami, nemirtingi. Ir kada kelsis 
mūsų tėvynė naujam gyvenimui, šių ji pareikalaus iš 
kiekvieno savo tautos nario, o ypač iš tavęs, mielas 
jaunime. " »

~ __________3 psl.
* * X .

B. Brazdžionis.

Sunku be įusu
i

Sunku be jūsų, gimtosios sodybos, 
Kaip aukso žiedas juodoje nakty, 
Kur mėlynas alyvų krūmas žydi 
Ir krinta vyšnių žiedlapiai balti. *

Sunku be jūsų, juodps eglių girios, 
Be pasakos gerųjų milžinų \ t

Ten, kur naktim sidabro žvaigždes byra, 
AŠ jų sapnuos laimingas rinkt einu.

Sunku be jūsų, senos amžių pilys .—
Tenai dar žydi praeitis gyva,
Tenai dar-skamba kanklės nenutilę,
Tenai po kryžkelių palinks rami galva.

Sunku be jūsų, tėviškės arimai
Pilni žiemkenčių po puenim rugių, t
O pakely Rūpintojėlis rymo
Ir saugo jus, ir saugo jus — regiu.

Iš knygos "Svetimi Kalnai" t
A. Laisvūnas.

Velykų rytmeti tėvynėje
v ' 1Neaidi giesmės tėviškėm bažnyčios, » \

Galingą Aleliuja ten nešaukia minios — — .✓
Ant kryžiaus dar prikaltas kybo Dievas
Kaitų su nuteriota ir nualinta tėvyne —

Skausmingu žvilgsniu žvelgia liūdnos akys',. 
Krauju pasruvusiais laukais žvilgsnyi klajoja, 
Prisikėlimo ir stebūklo didžio laukia 
Suklupusi kely sunkiam šalis gimtoji —

Pabėgs nuo laisvės kapo sargai rūstūs, 
Sutruks mūs žemę sopančios grandinės, — 
Laisvame rytmety iš kapo kelsis Kristus 
Palaiminti naujam gyvenimui Tėvynėj —

Palydėdami į nežinomos ateities vieškelius, Hanau ir 
kitų lietuvių gimnazijų obselvantams palinkėkime stip
rybės, gražios ateities šviesesnio jaunatvės rytmečio. 
Veskite gyvenimo kovą Žmonijos ateities gerovei su 
jaunatvės drąsa, apsišarvavę mokslo šarvais ir irkitės 
per audringą gyvenimo jūrą prie Baltijos krantų, kur 
laukia lietuviškos jūros švyturys, kur jūsų vienminčiai, 
vesdami kovą dėl savos mokyklos, dėl tėvų žemės lais
vės, laukia paramos. .r

Hanau, 1946. IV. 4. *

J. KuznrtckiS

Lietuviu Tautosaka
(is Nr. S)

. Darbštus. lietuvis savo tėvynėje, darbštus ir svetur. 
Kelias dienas padirbėjęs, tuoj išskiriamas iš ivairių 
tautų darbininkų* masės, nes jis i darbą žiūri ne kaip i 
bausmę ir dirba dėl kitų motyvių. I

Tačiau istorinis likimas ispaude lietuvyje ir kai kurių 
blogybių. Visų pirma, lietuvis nėra karštas šovinistas ir 
jo tolerantingumo dvasia per plačiai išsi
plečia. Jis nesusvyruoja, vesdamas kitatautę (plg. dr. 
J. Basanavičių, dr. V. Pietari, Ks. Sakalauską, Vanagėli), 
kartais net pasiduoda jam svetimai itakai ir nusigrizta 
nuo gimtojo krašto. Šitos ligos savo metu neišvenge nė 
toks vyras, kaip dr. V. Kudirka. Iš viso svetimos tauty
bės bangose lietuviui pavojinga blaškytis. Gal dėl to ir 
garsusis geografas Eliziejus Rečius padarė tokią iš
vada: “Būdami miškininkų, žemdirbių, artojų, labai pri
sirišusių prie senovės papročių, tauta, — lietuviai leng
vai pasiduoda likimui ir nė nebando jo nulemti savo 
valios pasiryžimu. Lietuvių abejingumas iėjo net i patar
les: jokia kita tauta neprisitaiko prie gyvenimo pervartų 
su panašia rimtimi“.)

Atkaklioje kovoje su svetimomis įtakomis daugiau 
klaidų padarė lietuvis inteligentas. Liaudis, priešingai, 
buvo atkaklesne ir konservatyviškesnė, pajėgdama išlai
kyti nesužalotą tautini charakterį. Prof. St. Saikaus- 
k i s t virtiną: "Lietuvių tautos istorija buvo pažmėta 
disproporcija ir priešingumu, kurie įsigalėjo nelemtu 
būdu tarp liaudies kultūros ir visuomenės kultūros. Tuo 
tarpu, kai liaudis garbingai atliko kultūrinę savo misija, 
šviesuomenė neistengė ant liaudies kultūros pagrindo 
sukurti aukštesnės kultūros, kuri sykiu su pirmąją su- ■ Senovėje lietuviai nuoširdžiai santykiavo

gamtos galiomis. Jie net buvo įsitikinę, kad dievai 
kiekvieną atskalūną sunkiai baudžia (plg. V. Krėvės 
„Dainavos šalies senų Sąmonių padavimus“). Tada

lybės ir ėmė gyventi svetimais tautiniais idealais, savo
tiškai derinamais su savo krašto reikalais.“ 2)

Ryšium su tuo jau minėtas prof. St. Šalkauskis teigia, 
kad mūsų tautos gyvenimas yra pasilikęs tam tikro 
primityviškumo laipsnyje: “Mųsų kalba literatūroje, ir 
kultūringame gyvenime nėra dar įgijusi estetiškai išdirbu 
tos pastovesnės frazeologijos; mūsų tarimas ir balsai ma
žai yra kultyvitoti ir netoli tenužengę nuo kaimiško pri
mityvumo; mūsų pramogų dainavimas mažai tesiskiria 
nuo paprasto riksmo; pačios pramogos vidutiniškai 
mažai nutolo nuo barbariškų tautų" pasilinksminimų. 
Žodžiu tariant, dairantis kasdieniniame mūsų gyvenime, 
kiekviename žingsnyje pastebime primityvini beformiš
kumą ir todėl taip pat aiškiai susiformavusio kultūri
nio tipo stoką.“ 3) _»

Kova dėl geresnės buities lietuvi pastūmėjo mate
rializmo linkme. Net širdies dalykus lietuvis kaimie
tis paaukoja, kad tik šiek tiek materijos laimėtų. Šitą 
bruožą ryškiai iškėlė Žemaitė “Marčioje.“ 'Senis Vingis 
sako: “Kad pinigų duos, nėra ko žiūrėti i mergą; iš 
kaktos sviesto netepsi, by tik.šimtus paskleis, kito nieko 
ne reik.“ 4)

Siekdamas mokslo, lietuvis dažnai nežiūri savo 
talento, bet renkasi Pelningesnę profesiją. 
Del to i viešąsias institudijas patenką tokių žmonių, 
kuriems svarbu ne darbas ir ne bendras gėris, bet 
asmeninė gerovė.

3) Religija. Senų senovėje lietuviai buvo 
pagonvs. Jie garbino Perkūną. Pykuli ir kitus die
vus. Vytauto Didžiojo laikais lietuviai pradėjo 
krikžtydintis. Kai kas tvirtina, kad krikščionių 
religija turėjo neigiamos įtakos lietuvių atsparumi: 

. jie susipainioję moralės dėsniuose ir pasidarę ne 
tokie atsparus kitų krikščioniškųjų šalių itakaL

religija buvo rišama su tauta ir jos aspiracijomis.
Krikščionybę priėmę, lietuviai negalėjo iš karto 

nusigrišti nuo gamtos jėgų. Pasąmonėj buvo perdaug 
stipriai isibrėžusios senosios pažiūros ir tradicijos.

Tokiu budu lietuviai priartėjo prie p am t e i 
s tą, jausdami Dievybę gamtoje — vėjo gūsyje, 
medžių šlamėjime, žo]ėg augime. Gamta jiems — 
didžiulė šventovė, kurioje sklendena visa matanti, 
visa žinanti Dievybe. Štai del ko senovės lietuvis 
be reikalo nelaužė medžio šakos, be reikalo nelietė 
pievos žolyno (plg. V. Krėvės „Antanuko rytą“).

Šitokios pasaulėžiūros žmonių mes apsčiai randame 
lietuvių individualioje kūryboje. Tik prisimintina 
V. Krėvės „Skerdžiaus“ Lapiną, „Bedievio“ Vainorą, 
Vaižganto „Dėdžių ir dėdienių“ Mykoliuką ir k. 
Pvz., „Bedievio“ Vainorus, patvirtindamas Karpio 
panteistines pažiūras. Šitaip formuluoja.
savo pasaulėžiūrą:

"— Ir aš taip manau, — prabylojo Vainorius, ir jo 
balsas man pasirodė kokis žemas, persimainęs: — kad 
jis (-— dievas. J. Kz.) yra visur: jis yra šitame medyje, 
šitos vejelės Žolėje, kur sėdime, šitame ore, šitame vėje
ly, kuris dabar mums kužda ausysna. Visur jis yra" 
(Šiaudinėj pastogėj, 1 d. Kaunas, 1921, 223-V-224).

Religinė įtaka, istorinio likimo įtakoje, padarė lietuvį 
ir NUOLAIDŲ SVETIMIESIEMS. Lietuviai Vytauto , 
Didžiojo laikais užėmė "didelius Europos plotus, nesti- 
stengė tautine įtaka laimėti kitataučių savo valstybei. 
Būdami galingi, jie vengė keršto ir nesigriebė kraštutinių 
priemonų (plg. lietuvių laikyseną po Žalgirio mūšio 
laimėjimo!).

' Ir pačią religiją lietuviai daugiau išgyvena jausmu 
nei protu. Jie gėrisi apeigomis ir stengiasi pasisavin
ti formą, dažnai nesigilindami į turinį; jiems svarbiau 

su mistinė nuotaika nei esmės supratimas; jų vidus iš Die
vybės reikalauja apčiuopiamų malonių (plg. A^ Vienuolio 
„Paskenduolės Verutę V. Krėvės „Silkių" Marcelę).

(B. d.)

darytu harmoningą tautinę lietuvių civilizacija. Pasiduo- 
dam įtakoms, einančioms iš pradžios iš Rytų, paskui — 
iš Vakarų, šviesuomenė nustojo tautinės savo individua
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Gydytoju suvažiavimas
S. m. balandžio*mėn. 6 ir 7'd. d. Hanau lietuviu 

stovykloje, įvyko gydytojų suvažiavimas. I suvažia
vimą atvyko iš anglų, amerikiečių ir prancūzų 
valdomų sričių apie 150 gydytojų. Jų tarpe matėme 
visą eilę žymiųjų medicinos profesorių, daktarų ir' 
specialistų. Organizacinis Komitetas suvažiavimui 
ruošti prezidiumui patiekė plačia darbotvarkę, kuri 
su mažais pakeitimais suvažiavimo buvo^priimta.

- Pradžioje suvažiavimas išklausė atskirų zonų 
gydytojų, pranešimus, apie medicinos pagalbos 
tiekimą stovyklų gyventojams. Iš pranešimu paaiš
kėjo, kad lietuviai gydytojai, pagal esamas sąlygas, 
stovyklose organizuoja galimą medicinos pagalbą 
ęavo tautiečiams. Daugelyje vietų yra įrengtos, kad 
ir netobulos, ligoninės su įvairių ligų skyriais. Pagal 
išgales džiovininkai patalpinami ilgesniam gydymui 
vokiečių sanatorijose., Stoka tinkamų vaistų, pagel- 
binio personalo ir kitų įrengimu sunkina gydytojo 
darbą išeivijoje. Konstatuota, kad epideminių1 ligų 
plėtojimosi pradai maži, nes su tuo vedama griežta 
kova gyventojus skiepijant ir tinkamai 
stovyklų priežiūrą. '

Negaunant šviežio maisto, o vietomis 
kamo pieno, vaikų susirgimai, ypač tbc, 
ir šiuo metu didelė vaikų dalis serga atvira arba 
uždara džiova. Mirtingumo atvejai nuo epideminių 
ligų nežymus. x .

Kitoms ligoms plėstis sudaro sąlygas konservuotas 
maistas ir blogos gyvenamos patalpos. Daugelyje 
vietų stovykloje žraOnes gyveni rūsiuose, palėpėse 
ir labai suglaustai, kas labai sunkina kovą su 
užkrečiamomis ligomis ir mažina stovyklų gyventojų 
sveikatingumą. Ir šioje srityje vietos lietuviai 
gydytojai deda pastangų šias sąlygas pagerinti.

Akademinėje suvažiavimo dalyje eilė žymiųjų 
medicinos žinovų ir specialistų skaitė paskaitas. 
Buvo paliesta tautos sveikatingumo, ambulatorinis 
ir stacionarinis aprūpinimas, sanatorijų, sveikatos 
sutvarkymo, vaikų maitinimo, socialines vaikų globos, , 
motinų ir* nėščių globos reikalai išeivijoje, even
tualiai ir grįžus į tėvynė. Raudonojo Kryžiaus yyr. ' 
valdyba atkreipė ipatingą dėmesį i statistinių žinių 
rinkimų r teikimą

Taip pat buvo skirta visa eilė referatų ir kovai 
su Tbc, veneros ligomis ir alkoholizmu.

Su nemažesniu atydumu buvo išklausyta keletas 
pranešimu apie naujuosius gydymo metoduą, naujų 
vaistų pritaikymą gydant Tbc, veneros ligas ir 
kovoje su infekcija. ' .. ____ _

Po pranešimu ir referatų buvo leistos trumpos visose stovyklose vyksta anglų kalbos kursai, 
iškeltais klausimais diskusijos. x Pasimokyti, platesne prasme imant, turime progų ne

Suvažiavimas priėjo vieningos nuomonės, kad 
pagal esamas sąlygas stovyklos gydytojai ir toliau 
dirbtų su, pasišventimu gelbėdami žmonių gyvybes, - 
ieškotų naujų būdų.' pagerinti stovyklų ligonių 
gydymą ligoninėse, sanatorijose, griežtai kontroliuoti 
sanitarinę priežiūrą, ipatingą dėmėsi atkreipti i kovą 
su užkrečiamomis ligomis, bei sudaryti palankesnes 
sąlygas prižiūrėti vaikų, motinų, nėščių moterų ir 
senelių globą. / .

Po akademinio suvažiavimo dalies, gydytojai pa
lietė savo profesinius ir organizacinius reikalus. 
Susiorganizavo i gydytojų draugiją, išrinko valdybą, 
kurion iėjo Dr. Garmus, profesorius Meškauskas, 
Dr. Jasaitis, d. Mickus ir dr. Aleknavičius.

Gydytojų draugija įpareigota leisti' medicinas 
reikalais įvairių leidinių, organizuoti pagelbiniam

medicinos personalui kursus. Medicinos profesoriai 
žada aktyviai prisdėti prie Pabaltas Universiteto, 
Medicinos fakulteto darbM.

’ Vakare svečiai'turėjo malonios progos paklausyti 
Br. Jonušo choro koncerto.

Suvažiavimas praėjo darbo ir akademinių studijų 
dvasioje. '

Ta proga tenka pažymėti, kad musų medicinos 
persųnalas savo darbais yra daug ką padaręs ir tik 
jo dėka šiandien į musų stovyklas neisimetė 
siaubingos epidemines ligos ir žmonių sveikatin
gumas, palyginamai, geras. Gydytojų darbą turime 
ir mes patys lengvinti, prisilaikydami sanitarinių 
'nurodymų ir dabodomi stovyklose švarą ir tvarką.

Jei mes. patys tinkamai suprasime sanitarinę 
higieną, tuo pačiu užkirsiųie kelią epideminėms ir 
kitoms užkrečiamoms ligoms, lengviau išgyvensime - 
tremtinio sunkumus ir išsaugosime savo ir vaikų 
sveikatingumą. Jurgis Janušaitis.

Hanau, 1946. IV. 7.

Stovyklų kasdienybė ir tikrovė
pravedant

net ir tin- 
yra dažnas

Vyt. Kastytis.
Tuštuma .

1. Per spygliuotas, vielas vėjas atnešė pirmą geltoną 
lapelį į mūsų ^tremtinių stovyklą. Negi iš tikrųjų ru
duo?...

Stovim noris į spygliuotą užtvarą subedę. Lygiai prieš 
metus palikom Lietuvą. Didelis nerimas nuo tos die
nos įsivogė į mūsų Širdis, didžiulė tuštuma...

2. Iš visos nuobodžias tremtinio dienos man labiau
siai patinka vakaras, kada elektros šviesos blyškios 
atšvaistės lipa per langus ir spygliuotose vielose susilieja

. su kitom —r iš vakarinio dangaus skliauto ateinančiom.
Nuo akmeninių granito kalnų nusileidžia svetima va

karo prieblanda,- šėmi sutemos šešėliai žengia į 'sto
vyklą. .. ,
' Draugai mane vadina svajotoju, poetu. Aš savęs poetu 
nelaikau. Tikram eilių maestro nepakanka jautrios šir-

■ dies. Reikia kažko daugiau, o mano poezija ribojasi 
dibnoraštin įrašomų dienų skaičiumi. Ne, aš ne poetas 
— aš buvęs vienos valstybinės įstaigos tarnautojas, šiuo 
mbtu paprastas benamis tremtinys...

Pro stovyklą, eina plentas — vingiuojanti šaltam 
akmeny iškalta kelio juosta. Iš vienos pusės stūkso 
paskeldėjusios uolos žaliom eglių kepurėm, kitoj 
nerimsta fiordo bangos. Rūsti siaurės gamta.. .

Ties vartais auga didelis šermukšnis. Po jo pirma 
stovėdavo sargyba. Dabar sargybinio nėra. Šermukšnio 
viršūnė uogom raudona.
. Prisimenu Rovaniemi. Pernykštis ruduo baltam šuo-* 
mių mieste. Tada statėm tiltą vokiečių 
Neužmirštamai skaudus ruduo. Lietuva 
gyva mūsų atminimuose ir mums buvo sunku aprėpti 
visą » jos tragediją.

Kaip šiandien menu baltus sudeginto 
rausvai gelsvam šermukšnių fonę. .

atsitraukimui, 
dar tebebuvo

Stovyklų kasdienybėje nuolat mes prisimename pa
liktą Tėvynę Lietuvą. Leisdami tėvynės pasiilgimo va
landas, savo mintyse mes sukuriame gražiausių vaizdų 
ir svajonių apie sugrįžimą į tėvynę, apie, meilę ir dar
bą jai', apie tai, kaip gyvensime, savo kojomis atsistoję 
gimtoje žemėje. Čia apamąstymui nėra ribų. Šia tema 
musų protuose ir širdyse gimsta nauja kūryba, nauja 
poezija, nauja realybė........  '

Šia proga truputį stabtelkime, realiai pažiūrėdami iš 
stovyklų kasdienybės į tikrovę. Dabartinė mūsų stovy-' 
klų kasdienybė yra tai tik pereinamas laikas į ateitį. 
O juk ateitis mums yra viskas, nes tik dėl jos dabar 
gyvename. Šiaip ar taip, mus laukia dvejopa ateitis: 
1) anksčiau ar vėliau grįžti į tėvynę, į ką mes neabe- 
jotiniai tikime, 2) emigracija ir isikūrimas naujose sąly
gose. Vienu ir kitu atveju ateitis iš musų pareikalaus 
daugiau, negu pilkasis stovyklų gyvenimas. Taigi, gyven
dami kasdienybėje, žiūrėkime tikrovės akimis: ateitis, 
kokia ji bebūtų, turime tinkamai sutikti, turime atei- 
‘čiai pasruošti. O pasiruošimui progų ir laiko, bent šiuo 
metu, yra pakankamai.

Visų pirma, daugeliu atveju pusvelčiui leidžiamą 
laiką išnaudokime mokymuisi, kitaip sakant, savo proto 
praturtinimūi. Galimybių tam mes turime čia pat. 
Stovyklose vyksta įvairiausių kursų. Praeina laikas, bai
giasi tų kursų laidos, o kiek mažai jais pasinaudojama! 
O tačiau niekas dabar negali pasakyti, kad pav., šo
ferio amatas tūlam bus tiereikalingas, arba, kad nereikia 
mokytis anglų kalbos. Tą, galitna sakyti, pasaulinę kal
bą musu' ąusys girdi beveik metai, o atmintyje kiek 
mažai jos yra užsilikę. Atrodo, ir be didelių norų kiek
vienas anglų kalbos galėtumėm žinoti bent keliasdešim
tis. šimtą, ar tukstaAtį žodžių. Juo labiau, kad beveik

tik tiesioginiai — iš įvairių kursų, ne
tiesioginiai iš gyvenimo. Musu gyvenamoji aplinkuma, 
atydžiai stebint ją, daug ko gan pamokyti. Šio karo 
ištrėmime gal vienintele' turime progą, pamatyti tokį 
didelį tautų įvairumą. Toji aplinkuma tas tautų įvairu
mas, įvairių tautų žmonės, jų būdai bei papročiai, be 
abejo, mums gali duoti šio to teigiančio, pamokinan
čio. / .

. Pagaliau ir kraštas, kur mes gyvename, ne toks kaip 
Daug kas gali' jame nepatikti ir mums būti 

Bet atvirai kalbant, stebint šito krašto
musų. 
nepriimtina, 
tedmikinius įrengimus, statybą, susisiekimą, šėmės ūkį, 
žmonių darbštumą ir taupamą', kri ką tikrai galėtumėm 
parsivešti į Lietuvą. Ir tai nesvarbu kaip šis kraštas ir 
jo žmones yra toli mums nuo širdies, — ką jis turi 
gero, pamokinančio, kodėl nepasiskolinti sau. Tėvynės 
laisvės laikais ekskursijos nori m s buvo' pamokinantis 
dalykas ir jas Vertindavome. Bet pamatyti užšieųį ne daž
nas galėjome. Toli nuo tėvynės gyvename jąu beveik du . 
metai. Tai nepaprasta ekskursija mūsų, tremtinių, 
gyvenime. Iš jos mes tad pasimokykime, pasisemkime 
iš jos daugiau, kaip iš paprastos ekskursijos svetur.

Gyvenant stovyklų kasdienybėje, yra labai svarbu, 
ne tiktai ką gero įsigyti, bet ir neprarasti tai, ką turė
jome. Tai yra, neprarasti geruosius lietuviško būdo 
savumus ir neperžengti žmogiškųjų dėsnių ribos. Karas 
yra visų negerovių šaltinis.' Kaip taut^oms^ taip ir pa- 
vieniems žmonėms jis palieka eibes blogybių. Matome 
tas blogybes ir mūsų tremtinių bendruomenėje. Spau
doje jos ne kartą buvo iškeltos. Ties jomis čia neap- 
sistojame plačiau, stovyklų kasdienybėje ar tai ne per 
daug prie tų blogybių palinkstame. Ateitis tad iš mūsų ' 
reikalauja kovoti su tomis blogybėmis, rauti iš mūsų 
tarpo piktžoles. Nepasiduoti joms, nepalūžti ateičiai., 

t Jon. Ant.

prieš metus, žydėjo nuostabiai puiki, rožė gimtojo, 
rytmečio saly, ir dvi Širdys tada nejautė nykios tuš-

> miesto namus
_____ ,2 Šermukšniai, visur 
šermukšniai! Uogos nesvietavai raudonos it mūsų iš
draskytos tautos pritvinkę skauduliai...

Po darbo dienos papeidavom į barakus

nelaimingi belaisviai... Mes nenorėjom mirti rytuose, 
bet ir vokiečių eilėse vergauti netroškom. Mums pakako 
savo Lietuvos. Ar besupras šaltas bejausmis pasaulis, ką , "tumos. Vakarais, kai žemė, eidama miego, paskleĮsdavo 
pergyveno maža tauta ant didelio susikirtimų vieškelių 
pastatyta? ....

Viešpatie, , kokia skaudi tuštuma tą rudenį bylojo 
mumyse! Didieji prievarta supainiojo mažųjų taikos 
kelius ir mus nekaltus, kaltųjų tarpe privertė prieglau- 

L dos ieškotis... ! '
Raudoni šermukšniai baltam mirti pasmerktam šiaurės • tis veržėsĮį miestą, 

mieste —. mažos tautos pritvinkę skauduliai.. .
3. ‘ Taika. Keliu vaikšto jaunimas. Krykštauja. Meilė.

Džiaugsmas. Granito žemė jau trečią mėnesį švenčia 
taikos šventę.

Stovyklos vartai atverti. Pasipilam ir mes, užmirštos 
tautos vaikai. Vėjas nešioja geltonus lapus tarytumei 
į kapus einant, kur samonoti kryžiai saugo mirusių 
ramybę. <. • ' ;

Lietuva nedalyvauja džiaugsmo šventėje...
4. Anapus fiordo — žali dirbamos žemės plotai. Bal

tas švyturys rymo. Bažnyčia. Ten normalus gyvenimas. 
Tenai žmones nežino, kas tai yra namų netekimas, 
nepažįsta tuštumos... ' /

Ilgai žiūriu per lygias ramaus fiordo bangas. ^Buitis 
vis labiau darosi nepakenčiama. Ir kam tu, menkutis 
žmogau, gyveni? Pasaulis senai užmiršo bet kokį žmoniš
kumą. Dideli gyvenimai, ištisos tautos ‘ metamos į ver
dantį mirties katilą, ir niekas jų nepasigenda. Dienos

‘ rieda įprastine vaga. Negi,- manai, kas nors tavęs pasi
ges?

Einu keliu. Aitrus dilgėlių kvapas. Dilgėlės turi savo
tišką, kvapą, Lietuvą primenantį. Po gyventojų langais 
žydi raudoni bijūnai, kaip ir namie, kol širdis tuštumos 
nepažino...

Baltų rožių krūmas. Žiūriu ir stebiuos, kad čia rožių 
esama. Šalti akmens ir žydinčios rožės, širdis ir negyva 
akmens masė...

sukelia didelių atsiminimų. Tą vasarą,

nuostabius kvapus, stovėdavau šalia jos ir kartu su ja 
žiūrėdavau j baltąją rožę po langais — meilė baltosios 
rožės pavidalu... ?

Gimtinio miesto mūrus sudrebino patrankų šūviai. 
Kaip griūvančiam skruzdėlyne judėjo žmones panikos 
apimti. Įsisiūbavusi potvynio banga užliejo gatves: mir-

Išsiskyrėm. Baltoji rožė pasiliko namie. Žiedų nega
lima perkelti į kitą ;vietą, jeigu nenori, kad jie nenu
vystų. .. — Tu pasimelsk už mane! —

O neužmirštami mylimosios žodžiai!. Ji taip pat žadėjo 
' melstis.

Nuostabiai šiltas jausmas užplūsta krūtinę — ar ji 
tebesimeldžia?

Kokie neaprėpiami pavojai kabojo virš mūsų galvos. 
Kiek kartų mes buvom gyvi mirę ir vis prisikeldavom 
gyventi argi ne jos maldos dėka?...

Fiordo vidury supasi balta būrė — paskutinė viltis 
į skęstantį šiaudą įsikibus. Balta būre ir balta rožė, - 
anos, gyvosios rožės, atminimas.

Aš turiu nusikinti baltą šiaurės rožę. Du nesąmo
ningi žingsniai — ji mano rankose. Kokiu ilgesiu glaud
žiu ją prie lūpų, tardamas neužmirštamą ir — o ste
bukle — ištisus metus slėgusi tuštuma staiga pradingo. 
Man vėl 'norisi gyventi, dirbti, kurti, grįžti su laisve 
ten, kur pakeliuose smūtkeliai rymo, kur jos lūpos 
karštoj maldoj mane mena...

Iš namo išbėgo vienmarškinis vyras. Rėkia svetima 
kalba ir piktai kumštimi grąso. Ak,, -už nuskintą rožę 
barasi!... Ilgai rausiuos piniginėj^ Ištraukiau paskutinę 
Šimtinę. — Imk! - ,

Svetimtautis žiūri į gautą pinigą.
— Imk, man nereikia! — tariu krypuodamas .šalin.
Tuštuma vėl grįžo į mano širdį — baisi namų neteku

sio tuštuma Trondheim, 45. VIII. 23,
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Nepagristi vokiečiu priekaištai pabėgėliams Gyvenimo au^a
7 ŽVARBŪS vėjai, klausyk, vėlei plakas

Iš vokiečių spaudos ir pavienių pasikalbėjimų dažnai 
tenka girdėti nuomonių, jog mes, ištremtieji pabėgėliai, 
čia Vokietijoje, gerokai pasunkiname ir taip _ nelengvą 
karą pralaimėjusios vokiečių tautos padėtį. Tai nėra 
atskirų asmenų nuomonės, į kurias gal nereikėtų kreipti 
dėmesio, bet nuomonės, kurios atstovauja daugumą 
vokiečių. Užtenka tik pasiklausyti tarpusavio jų pasi
kalbėjimą traukiniuose, ar kitose viešose vietose, kad 
įsitikintumėn, jog "auslanderis" šiandien yra didžiausias 
krislas vokiečių' akyse. Tiek del maisto nedateklių, 
tiek del butų ankštumo, tiek del prekių trukumo, ,tiek 
del vi&ų kitų negerovių, imtinai iki ... oro troškumo 
kalti užsieniečiai, kurie dar iki šiol negražinti į savo 
kraštus, gyvena vokiečių tarpe.

Šiandien auslanderis dažno vokiečio galvojime yra 
didžiausia rakštis, didžiausias slogutis, kuris sunkina jo 
gyvenimą.

Neliesdamas iš esmės užsieniečių problemos Vokieti
joje, aš čia noriu kiek stabtelti del mūsų, išvietintų 
— pabėgėlių buvimo šiame krašte. Kitaip tariant, bent 
trumpai peržvelgti balansą to, ką vokiečiai gavo iš 
lietuvių tautos ir Lietuvos nuo okupacijos pradžios 
iki karo pralaimėjimo ir ką lietuviai gavo nuo atsi
radimo Vokietijoje iki šiol.

Lietuviai vokiečiams pasidarė reikalingi jau nuo pat 
okupacijos pradžios. Ir juo tolyn, tuo tie "reikalingųjų" 
kontingentai augo, kuriais buvo lopomi darbo jėgos trū
kumai pramonėje, žemės ūkyje ir 1.1. Šiam tikslui, po 
savarankiška skraiste, lietuviai stačiai gaudyti buvo 
gaudomi, prievartavimui neturint ribų. Neskiriant nuo 
kitų darbo vęrgų — užsieniečių, lietuviai taip pat 
sunkiai turėjo dirbti, nuolatiniame gvybės pavojuje, 
gaudami minimales žmogaus pragyvenimo sąlygas, o 

.dažnai ir žemiau jų. Lietuvis, kaip ir visi užsieniečiai, 
Vokietijoje stačiai darbo vergu buvo paverstas. Šian
dien gi, po 4 fizinių ir. dvasinių jėgų eksploatavimo 
metų, nums lietuviams, vakarų sąjungininkų maitina
miems ir globojamiems, vokiečiai nenori pripažinti teisę 
kvėpuoti jų krašto oru ir pasinaudoti dažniausia užsie
niečiams pastatytų barakų pastoge. Yra keista, bet 
budinga tik vokiečio galvojimo psichologijai, kad, pąv., 
vokietis ūkininkas nepakenčia ilgiau matyti Vokietijoje 
D. P. stovykloje išlaikomo lietuvio, to pačio, kuris pas 
tą patį x ūkininką alkanu pilvu dirbo 4 metus.

Pripažįstant tiesą yra beje mūsų tarpe dalis tokių, 
kūrie ne prievartą karo eigos metu atvežti darbams 
Vokietijon. Tai nuo artėjančio fronto evakuotieji ir 
pabėgėliai. Vis dėlto ir šitie mūsų piliečiai maždaug 
metus laiko, iki sąjungininkų atėjimo. įvairiose įmo
nėse ir darbovietėse buvo pajungti sunkiam darbui. 
Nėra jokios abejonės, kad savo skurdų pragyvenimą per
tą laiką Vokietijoje ir . šitie ' lietuviai keleriopai užsi
dirbo. Pateko Vokietijon tam tikra dalis ir tokių lietu
vių, kurių sūnūs ar dukterys anksčiau išvežti prevarta 
darbams nes artėjant frontui, jie pasirinko likti vienoje 
pusėje su savaisiais.

Mūsų Viltis

Bet dabar ką Vokietija gavo iš Lietuvos? Į Lietuva, 
kaipo į pirmą rytų kaimyninę valstybę, pradėdami karą, 
vokiečiai žiūrėjo kaipo į kolonizavimo erdvę ir įvairių 
gėrybiiį aruodą. Šituo galvojimu buvo pagrįsti visi vo
kiečių veiksmai okupacijos metu Lietuvoje. Iš vienos' 
pusės jie stengėsi dar karo metu Lietuvoje susida
ryti kuo daugiau erdvės "išrinktajai masei“, šalindami 
iš ūkių, sunaikindami atskirų vietovių gyventojus, lie
tuvius išveždami darbams, į koncentracijos stovyklas 
ir t. t. Iš kitd's pusės, turėdami tikslą iš Lietuvos ūkio 
kuo daugiausia iščiulpti, bent karo metu jie šioje 
srityje negalėjo daryti radikalių reformų. Del' to iš Lie
tuvos ūkio galėjo imti tiek, kad neužgniaužti tolimesnę 
gamybą. Žemės ūkis metai iš metų per .visą opupacijos 
laiką silpo, bet. dėka mūsų ūkininkų darbštumo bei 
sumanumo, jų bendras lygis buvo išlaikytas, palyginus, 
tinkamoje aukštumoje. O bendrai paėmus, vokiškieji 
okupantai įvairių gėrybių okupacijos metais iš Lietuvos 
suėmė gana didelius kiekius. Sunku. dabar tiksliai 
nustatyti, kiek ko Lietuvoje surinkta ir išvežta į Vo
kietiją. Pusiekusiomis mus užsienio spaudos žiniomis, iš 
Lietuvos okupacijos metais išvežta 62.000 raguočiu, 
220.000 arklių, 770.000 kiaulių,

760.000 tonų grūdų, 
485.000 tonų kitų žemės ūkio produktų. Atsakingi 
vokiečių valdžios pareigūhai įvairiais atvejais yra pa
reiškę, kad Lietuva išmaitina ne tik žymią dalį kario- 
menės, bet ir tam tikrą dalį Vokietijos gyventojų. Tik 
dėka Lietuvos ir kitų okupotų kraštų gėrybių, kurias 
už nieką vokiečiai išplėšė, ir eilinis Vokietijos gyven
tojas — tas pats, kuris dabar dedasi esąs jokiu būdu 
ne nacis — pėr 5 karo metus galėjo sočiau pavalgyti, 
o gal būt tik del to vokiečių tauta išvengė ir bado. 
Lietuvis ūkininkas turėjo daug dirbti ir apsukriai 
verstis, kad išpildyti uždėtas rekvizicijų prievoles, nes 
priešingu atveju grėsė iš jo ūkio atėmimas. Jo eilės 
metų darbo vaisiais, jo pagamintomis gerybėmis maiti
nosi fronto ir "Heimato“ vokiečiai, tie patys, kurių 
sukeltoje karo pasėkoje atsidrusius Vokietijoje Lietu
vos ūkininkus ar įų šeimų narius bevelytų matyti čia 
nė viena valandą ilgiau pasiliekant.

Jeigu šitas gėrybes dabar turėtumėm savo dispozici
joje, tai mes lietuviai pabėgėliai čia Vokietijoje, galė
tumėm sočiau pavalgyti, nei iš dabartinės normos, ir 
mūsų mityba būtų užtikrinta dar kelerius metus.

Be planingo mūsų krašto apiplėširho įvairių duoklių 
formoje, baigiantis karui, kai paaiškėjo, jog šį kraštą 
turės apleisti, vokiečiai pavartojo totalinį apiplėšimo 
ir naikinimo metbdą. Jie tada paskubomis griebė viską 
ir veže į reichą: fabrikų įrengimus bei masinas, susi
siekimo priemones, gyvulius, iš sandėlių prekes, žodžiu, 
kas pakliuvo ir ką suspėjo išvežti. O apiplėštas fabri
kus, sandėlius, tiltus pastatus, sprogdino vietoje, Ir 
dabar stotyse gal ne vienas iš Lietuvos paimtas vago
nas tarnauja vokiečiu susisiekimi, o lietuviškomis 
prekėmis papildo ištuštėjusias savo atsargas, (pav.,

Ir tamsa ligi žemės palinksta.
Tu nušviesk mano purviną taką 
Šitą naktį nors keletą žingsnių ...

Tolumoje girdžiu tavo balsą, 
Tavo balsą, o taip liūdnai ramų: 
Buvę žmonės gyventi greit kelsis « 
Ir tada daug šviesos bus šioj žemėj...

SAKAI, audra už lango siaučia,
Sakai, beprasmiška audra.
O mūšų meilė, jei paklausčiau, 
Jau ^taip įprasminta, gera? —

... Mes kaip lunatikai klajojam 
Ir mūsų meilė netikra,
Nes mus taip skaudžiai sužalojo 
Klaiki gyvenimo audra ...

*/ 

šiauręs Vokietijoj dar 1945 m. pradžioj rinkoj teko 
pąimtų vertibių sąskaitas apmokėti.

* Tatai šiandien vokietis nežino ir nenori žinoti. Bet 
dar ne viskas. Kai po ilgesnio apsistojimo vakarinėje 
Lietuvoj dalyje, 1944 metų rudenį frontas pajudėjo 
ir vokiečių armijos turėjo pasitraukti į reichą, prasi
dėjo visiškas Lietuvos kaimų ir miestelių sunaiki- 
pimas.

Vietos gyventojams trumpiausiu laiku buvo įsakoma 
(per 2 vai. ir greičiau) viską paliekant vykti į vakarus, 
į Vokietiją. Tik apleidus sodybas, jos gaisrais buvo 
sunaikinamos, prieš tai paimant gyvulius, javus, žodžiu, 
kas patiko ir ką suspėjo. Ši vokiečių kariuomenės At
sitraukimo taktika iš Lietuvos būdinga tuo, kad ji 
tęsėsi tik iki Vokiętijos sienos. .Pasiekus Vokietiją, 
totalinio apiplėšimo ir naikinimo taktikos buvo atsisa
kyta, nežiūrint į tai, kad atskiri vokiečių ūkiai ir kai
mai, del skubios evakuacijos, buvo paliekami priešui, 
perpildyti gėrybėmis.

Ir tie -skubiai iš savo sodybų išvarytieji lietuviai, 
pagal vokiečiu norą, šiandien turėtu būti grąžinti į 
savo tėvynę, į su žęme sulygintus namus...

Kaip matome, lietuvių "santykių" balansas su vo
kiečiais nesueina. Kiek mes, pabėgėliai, čia Vokietijos 
oru bekvėpuotumėm ir jų stovyklų pastoge besinaudo
tume, vistiek iš Lietuvos ir lietuvių tautos paimtų 
vertybių sąskaitos rodo vokiečių naudai. Mes, lietuviai, 
turime moraline teise, o gal būt ateis laikas, kai turę- 
simo ir juridinę teisę reikalauti iš vokiečių šitų mūsų 
paimtų vertybių sąskatas apmokėti.

Jon. Ant.
■ga—zwi ■ ■ .t» m n 'iri ■ jnjfluamraaMnsa

A. Vtlainis
xx'' *

Pavasario ženkle
Ir vėl atėjo pavasaris. Ir vėl giedras ir mėlynas dan- 

. gus. Saulės šiluma brandina ir skečia medžių pumpurus. 
Vyšnios ir obelys jau sužydo. Kvepia alyvos. Mes iš 

*S einame Frankfurto miesto griuvėsių laukais. Plytos, 
freskai, geležiniai balkiai, išsikišusios sienų dalys, sudaro 
baugų xir šiurpų vaizdą. Aikštėse medžiai apsvilę. Kai 
kur dar prie ,griuvėsių žaliuoja dekoratyviniai krūmai, 
skleidžiasi rožių žiėdai.

Priėję Zoologijos Sodą mes pasukame prty vąrtus Ir 
čia stovėję puikūs, klasikinio stiliaus rūmai sudegę. 
Užėję į apgriautą rūmų rūsį, atsivėsinome alaus stiklu. 
Sode grojo muzika. Aikštėje ir palapinėje žmonės šoko. 

f Takais vaikščiojo suaugę, bėgiojo vaikai. Už valandėlės 
mes jau buvome prie apdegusio, apgriuvusio bokšto. 
Čia vienoje jo pusėje yra beždžionių narvas, kitoje — 

.rojaus paukščių. -
Beždžionių šeima didelė. Orangotangai, Šimpanzės, 

didėlės ir mažos beždžionės. Jos suskirstytos pagal savo 
rūšį ir veislę į atskirus gardus. Kai mes tik pirmą kartą 
po karo zoologiniame sode, tai taip, rodos, ir norisi 
beždžionėms ir paukščiams pasakyti: "sveiki, gyvi 
išlikę!" Tačiau beždžionės savaip užimtos. Jos net 
nepastebi i mūsų priartėjimo. Viena jų rūpestingai kram- 

x to kažką susiradusi ant< pliko grindinio. Kita sėdi kam- 
. pūtyje ir kažką giliai mąsto. Matyt, pavasario šiluma 

> ją veikia. Ji, tarytum, sprendžia kažkokią sunkią pro
blema. .. Gal .nori atspėti, ką atneš šis drumzlinas pa
vasaris? Ar ji galės sau sulaukti žilosios senatvės?... 
Gal žus naujoje karo audroje, kaip žūsta vaikai ir mo
terys? Orangotangai iš lėto perėjo cementiniu grindiniu. 
Patinas atsisėdo šalia geležinės užtvaros. Tyliai mos
telėjo letena .savo artimai-draugei. Ji, rodos^ suprato ir 
atsisėdo šalia. Linktelėjo galva ir padavė jam savo le

tena. Jis valandėlę laikė ja apglėbęs rankoje. Paskui 
praskėtė pirštus ir, kaip burtininkas ilgai, ilgai į ją 
žiūrėjo. Taip pat rūpestingai apčiupinėjo jos nosį, ausis 
ir, giliai atsidusęs nuleido, galva. Matyt, ir jo širdį slėgė 
kažkoks sunkus sielvartas.

Jo draugė pakrapštė, pačiupinėjo jo pakaušį ir prig
laudė prie jo savo galvą. Tik tada abejingai įsmeigė sa
vo žvilgsnį į prieš juos stovinčius žmoones. Gal tai , buvo 
jų savaip suprastas klausimas, ar mes, eidami didžiuoju 
pažangos keliu, tolstame, ar vėl artėjame priez beždžio
nių? ....

Išėję į tyrą orą, mes giliai atsikvėpėme. Mėlynas dan- ' 
gus, pietų saulė, kaip gajvus balzamas, vėl mums grą
žino tikrovę. Beždžionės tikrai mjims buvo padarę kaž
kokį keistą įspūdį. Gal jos tebegyvena sunkiais ir bai
mingais karo prisiminimais? Gal jos savo sveiku ins- 
tiktu nujaučia, kas jų laukia? Kas žino, kas atspės? ! ! !

Rojaus, paukščiai snaudė saulės atokaitoje.
Jie, kaip išminčiai, atsigręžę į saulę, užsimerkę gėrėjo
si ir, gal, širdimi meldėsi. Puiktos auksinės, raudonos, 
sidabrinės, gelsvos plunksnos švietė ir žėrėjo. Taip, ro
dos, buvo lūžtančių spindulių varsų blizgėjimas.

Viena žalsva papūgaitė tupėjo ant jai padaryto medi
nio stuobrelio. Ji buvo lygiai tokia pat, kokią buvau 
matęs Kauno Zoologijos Sode. Tad nenuostabu, jei jai 
pusbalsiu šūktelėjau: "Labas!" Tylėjo. Nesuprato. Tru
putį sutraukęs antakius, šūktelėjau dar kartą vokiškai. 
Ji išplėtė akis,' ir garsiai riktelėjo. Tačiau tai nebuvo 
pasveikinimas į mano pasveikinimą, o kažkoks beviltiš
kas šaukimas.

Vėliau sargas papasakojo, kad dabar papūgos nebe
kalba. Po baisių bombardavimų, gaisrų jos užmiršo 
vįską. Nebeįmanoma jų ir naujų žodžių beišmokyti. Gal 
tai pavyksią padaryti tik su naujomis papūgomis, jų vai
kais. Aš dar valandėlę stovėjau šalia jos. Rodos, kažką 
jai norėjau* papasakoti. Norėjau jai pasakyti, kad jos 
geroji sesutė Kauno Zoologijos 'Sode nebegyvena. Blogas 

maistas, karo aplinkuma ją paveikė. Ji iškeliavo ieškoti 
geresnio pasaulio...

Kai aš taip mąsčiau, rodos, vėl prieš mano akis suš
vito pavasario saulė ir Mickevičiaus slėnys. Žali, aukšti 
medžiai, maži krūmai, žemai prie vejos pasilenkę. Ne
toli tako, prie lokių gardo, žaliosos papūgaites narvelis. 
Ji, tik pamačiusi mane, šūktelėdavo kartą, kitą: "Labas, 
labas!" Paskui, apėjus savo geležinį narvelį, palenkus 
galvą sakydavo:. "Pavargau, pavargau!..."

Šiuo metu prie papūgaitės narvelio priartėjo šešiame
tis berniukas. Ir jis taip pat užkalbino snaudžiančią pa
pūgaitę. Ji net neatmerkė akių. Įkyrus berniukas nenusi
leido. Pirštais jis palietė papūgaitės snapą ir ji riktele- » 
jusi turėjo trauktis į narvo vidurį. Rūsčiomis akimis 
pažiūrėjo į berniuką. Nebuvo linkimas ir berniuko vei
das. Šios dvi širdys buvo šaltos ir kažko giliai nuliū
dusios.

Praėjome pro erelius, grifus, vanagus, pledas ir 
kitps paukščius. Jie visi snaudė ir ilsėjosi spindinčiame 
pavasario ramume. Lokys visai buvo pasidavęs pava? 
sario nuotaikoms. Nerūpestingai buvo išvirtęs ant cemen
tinio grindinio. Tik lapė ir vilkas neramūs bėgiojo po 
narvą. Vilko kraujas, matyt, nepasikeitė ir už geležinių 
virbalų. Gudrios lapės akys, rodos, suprasdavo ne tik 
ateinančius prie jos gardo žmones, bet užuodė ir matė 
visa, kas darosi zoologijos sode. Ir liūtai savo didybės 
nebuvo išsižadėję. Liesi, pasišiaušę, bet, kai suglaudžia 
savo kojas ir ant jų padeda galvą, primena suakmenėju
sius Egipto sfinksus. Liūtu paliks! Jo kuo nors nesu- ■ 
viliosi, neapgausi. Jis pats, rodos, visa savo išvaizda 
klausia: ‘Atspėk, ką as dabar mąstau?...1 Jei jis būtų 
žmogus, jei turėtų jo sielą, jausmus, būtų galima daryti 
kai kurių išvadų. Iš jo išminties gal sužinotumėm, ar 
užlies visą pasaulį raudonoji lava... Bus ar nebus karas?, 
Kaip ten su Irano nafta, Turkija, Mandžūrija? Kas val
dys Triestą, kaip bus su Baltija ir mano tėvyne?... 
Kai aš taip mąsčiau šalia narvo, liūtas kažko pasipurtė. 
Gal ji sukratė šiurpas, kad ir dabar taikos metu gil-
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Is tremtiniu spaudos
ESTŲ MOKYKLOS USA 70N0J

Pradžioje kovo ivyko posėdis centrines estų valdžios 
USA zonoje, kurio dienotvarkėje pagrindiniu punktu 
buvo mokyklų klausimas. Švietimo, tarėjas Lean 
aplanke 32 stovyklas, esančias USA zonoje, kuriose yra 
28 pradžios mokyklos, 12 gimnazijų ir 19 vaikų dar
želių. Pradžios mokyklose mokosi 1109 mokiniai, gim
nazijose — 585 ir vaikų darželiuose yra 639 vaikai. 
Mažiausia pradžios mokykla su 2 mokiniais yra Berch- 
desgaden ir didžiausia yra Gieslingene su 337 mokini
ais. Ten pat gimnazijose mokosi 230 moksleivių. Cen
tro valdžia savo mokyklų tinkle* turi 18 pradžios moky
klų ir 8 gimnazijas. Šioms mokykloms norima per 
.USA valdžios ištaigas prasyti kai kurių teisių ir abi
turientams sudaryti galimybes istoti į sukštesniąsias 
mokyklas. Be to, balandžio mėn. buvo svarstomas 
Baden - Badene ir Paryžiuje/ liaudies meno parodėlių 
suruošimas.

Iš “Sonumid“ 1946. Nr. 22.

ESTŲ VAIKAI DAINUOJA RADIOFONE
yPrieš didžiąsias šventes estų stovyklą Wiesbadene 

aplaUkė grupė žurnalistų, kurie priklausė amerikiečių 
kariuomenei. Estų vaikai įdainavo jiems į plokšteles 
Kalėdų giesmes. Trys įdainuotos plokštelės oro paštu 
buvo pasiųstos . į Ameriką radiofono kalėdinei pro- 
granfai. Vaikų (boras, vedamas muziko Job. Diekvardt, 
sugiedojo dvi. giesmes, kurių viena yra žinoma giesmė 
“O linksmoji, laimingoji“.

Dainavimo metų, į mikrofoną kalbėjo vienas ameri
kiečių kapitonas. Jis paaiškino įdainuotąsias plokšteles. 
Šios pabėgėlių stovykloje sudainuotos dainos tebūna 
skiriamos amerikiečių vaikams ir taip pat visiems 
Amerikos estams. Šitos dainos yra įliustraęija iš pabė
gėlių vaikų gyvenimo, kurie netekę savo tėviškes eina 
sutikti nelinksmas didžiąsias šventes. Tačiau, nežiūrint 
didelių sunkumų ir rūpesčių, jų gyvenimas eina toliau, 
jie nepraranda savo gyvenime drąsos ir visada būna 
linksmi. ' _

Po to, bpvo įkalbėtas į plokštelę pasikalbėjimas su 
vienn mokiniu estų kalba. Viena amerikiečių kariuo
menėje tarnaujanti danė p - lė Christensen, taip pat 

, kalbėjo Jcai kuriais klausimais estų kalba. Anksčiau 
ji ilgesnį laiką buvo dirbusi Danijos pasiuntinybėje 
Taliuė ir puikiai kalba estiškai.' Žurnalistai domėjosi 
bendra mokinių padėtimi, mokytojų darbu ir stovyklos 
gyvenimu.- Vaikai grupėmis ir su mokytojais buvo nu
fotografuoti.

Iš ’“Sonumid" 1946. Nr. 12.

PARODŲ PASEKMĖJE KURIAMOS DIRBTUVĖS
Dar anksčiau suruošta paroda Flensburge atneše 

vertingų dalykų. Joje p. Kuras įsteigtuose skyriuose 

buvo išstatytos lėlės ir iš medžiagų pasiūti vaikams 
žaislai. Šia paroda buvo labai susidomėta. UNRRA 

■ direktorius krikščioniškajai -moterų jaunimo' sąjungai 
pavede atidaryti tekstilės ir medžio dirbtuvės,kuriose 
būtų apdirbamas didesnis kiekis žaliavos ir daugelis 
žmonių gautų darbo. Medžiaga ir darbo įrankiai yra 
jau paruošti. Pirmoje eilėje turi būti gaminamos tau
tinės lėlės ir siuvamieji žaislai. Jau paruoštosiose me-, 
taįo apdirbimo dirbtuvės 4uri būti išvystytos iki auto- 
m'ašinų taisymo dirbtuvių.

Iš “Sonumid“ 1946. Nr. 13.

LATVIŲ OPERA IŠTRĖMiME.
Kaip\ rašo latvių laikraštis ^„Tevzeme“ savo 21 Nr. 

Oldenburge dirigentas ir kommponistas Bruno' Skkulte 
jau ilgesnį laiką dirba prie paruošiamųjų darbų latvių 
operos pasirodymui ištrėmime. Ligšiol jau tiek padary
ta, kad galima laukti pirmosios operos pastatymo. Ruo
šiama Mazkauji “Ūkininkb garbe“, kuri rampos švie* 
są, tikimasi, išvys greitu laiku. Vėliau manoma pastatyt 
,,Madame Butterfly“.

' VERTINGOS PARODOS.
Tas pats latvių laikkraštis „Tevzeme“ (21 Nr.) rašo: 

„Daugely vietų suruoštos parodėlės ir parodos, kurios 
Latvijos kultūrai ir latvių tautos darbo gajumui yra nu
pelnę pelnytą pripažinimą. Lūbecke Latvių paroda „Lat
vija skaičiuos ir paveiksluos" parodo Latviją skaičiuose 
ir paveisluose ir meta efektyvų žvilgsnį į laisvosios val
stybės ir tautos gyvenimą ir pasiekimus. Parodą aplan
kė anglai, lenkai ir kitų tautu žmonėsr kuire jai skyrė 
didelį dėmesį“.

* * ■ _ . ■ ' '
Kitame straipsnely „Mokyklų parodėlė > Blomberge“ 

rašoma: „Kad supažindinti stovyklos gyventojus su ti
kruoju mokyklos darbu, Blombergo pradžios mokyklos 
vedėjas A. Endzinš, prisidedant taip pat ir gimnazijai, 
suruošė mokyklų parodėlę, kurioje, be mokinių > darbų 
(piešinių, rankdarbių, sąsiuvinių su atliktais uždavi
niais), buvo taip pat išstatytos mokymo priemonės,' pa
čios mokyklos pasirūpinto “knygos4 (nenuilstamam 
darbe mokytojai medžiagą perrašė mašinėle ir atskirus 
lapus vėliau susiuvo į knygas.)

LATVIŲ LAISVĖS KOVOTOJŲ LIKIMAS.
Sausio 7 dieną Mądonos radiofonas' pranešė, kad 

Rygos Domo bažnyčios aikštęje pakarti 131 legioninin
kas: 5 estai, 7 lietuviai ir kiti — latviai. Gyventojų 
įbauginimui lavonai 3 dienas palikti kartuvėse;

Pagal privačią informaciją Švedijos išduotieji latvių 
buvę kariai internuoti vienoje stovykloje prie Liepojos, 
ir sovietų propoganda pradėjusi juos išnaudot savo tik* 
slams. "Tevzeme" Nr. x 21.

PABALCIO MUZIKOS MOKYKLA DETMOLDE
Susitarus su UNRRA ir Y. M. C. A , Detmolde prade- '• 

tas pabaltiečių muzikos mokyklos organizavimas. Moky
klos vedėju numatytą^ prof. J. Vitolis. Kol kas darbą 
pradės kompozicijos teorijos, fortepijono, smuiko, cello, 
dainavimo ir kai kurios kitos klasės. Mokytojais pak
viesti: prof. J Vitolis, komp. J Cirulis, ir A. Jerums., 
estų komp. E. Virkhaus, solistas E. Maurinš, pian. V. 
Melkis ir kiti. Pirmiausia įi mokyklą bus priimami mo- \ 
kinai iš Detmoldo ir attimesnės apylinkės.

- (Lietuviai, šia mokykla, be abejo, turės progos pasi
naudoti. Tik truputį gal bus nustebinti, kad profesūros 
ta/pe nesimato nė vieno lietuvio muziko^ Ar jų jau 
visai nebūtų Vokietijbje. Red.) - . „ - ’ ,

“Tevzeme“, 1946. 4. 13. Nr 26.

KAS DAR LIETUVĄ PRIPAŽĮSTA DE JURE
Šios valstybės: Jungtinės Amerikos Valstybės, Vati

kanas, Didžioji Britanija, Afganistanas, Argentina, Au
stralija, Belgija, Bolivija, Brazilija, Kanada, Čili, Kinija, 
Kolumbija, Kastorika, Kuba, Danija, Domininkonų 
respublika, Ekvadoras, Egiptas, Graikija, Etiopija, Gva
temala, Haiti, Honduras, Islandija, Iranas, Airija, Li-. 
banas, .Liuksemburgas, Meksika, Olandija, Naujoji Ze

landija, Nikaragua, Panama, Paragvajus, Peru, Filipinai, 
Salvadoras, Ispanija, Sirija, Turkija, Pietį) Afrikos 
Unija, Uragvajus ir Venecuela.

Jei Lietuvos valstybinio integralumo ir suverenuino 
reikalas atsidurtų JTO saugumo taryboje, sulig tarptau
tinės teisės už mūsų tėvynę iš vienuolikos narių turėtų 
pasisakyti' astuoni, būtent: D. Britanija, J.A.V;, Kinija, 
Brazilija, Australija, Meksika, Olandija ir Egiptas.

‘ Nuoširdžiai dėkojame Mickūnui Pranui už paauko
tus 1500 RM. rašomos mašinėlės pirkimui ir redakci
jos, Reikalams.

“Mūsų Vilties“ redakcija ir administracija.

PRANE SIMAS'
Pranešama platintojams, kad pradedant šii/o. „Mūsų 

Vilties“ numeriu reikia atsiskaityti tiesiog su ad
ministracija, o ne su p. Zablacku.

Platintojus prašomu įsidėmėti.
Gyvenantieji lietuviai anglų ir prancūzų zonose, gali 

prenumeruotis ' “Mūsų Vilti“ tiesiog administracijoje, 
pasiųsdami laiškuose pinigus. Prenumerata amerikięčių 
zonoje,, kur yra stovyklos, nepriimama.

Administracija.

tinė tęsia toliau savo piūtį. Turbūt ir liūto smegenims 
sunku suprasti, kaip mes, žmonės, kurie kovojom už 
tiesą ir teisingumą, skelbėm laisvės ir demokratiškumo 
principus ir vis dėl to kai kurių tautų vaikai ir vyrai 
atiduodami prievarta į mirties glėbį. Su gėda ir paže- 

r minimu nužingsniavau toliau .nuo plėšriojo žvėrių kara
liaus narvo.

Dar ilgai pajojau Zoologijos Sode. Aš klausinėjau 
- * dramblių, kupranugarių, Pietų Afrikos buivolų, ar jie 

kur nors nebus matę iš Kauno Zoologijos Sodo išvežto 
Stumbro. Šis reikalas man dabar buvo aktualus. Aš kaip 
tik, išvykdamas iš tėvynės, pasiėmiau šią mažutė sąskai
tėle. Juk dabar kai vėl norima mus' atiduoti maitinti 

x 1 -• vokiečiams, ji, mano supratimu, turi turėti šiokią tokią
vertę. Ji nedidelė. Tik... 50.000 litų. Kad ir grobikui, 
rodos, visai nepersūdyta. Juk vargšas tada, su visomis 
tragiškomis aplinkybėmis, buvo įgrūstas į sunkvežimį ir 
kaip visas, kitas karo grobis išvežtas į Vokietiją. Kjur 
jis dabtr? Ar jo nebus sudraskiusios bombos? O gal 
čia pat palaidotas po griuvėsiais? Jei jis sveikas, gal aš 
jį galėčiau pasiimti, ar bent gauti t^ nedidelį atlyginimą. 
Man, rodos, kad mes galėtumėm dar ramiai 10 ar 20 
metų čia pagyventi. Tokių sąskaitėlių ponams vokie
čiams galėtų patiekti ir kiti čia atvykę, galbūt, kad ne 
milijonais, o milijardais.

Visi gyvuliai ir žvėrys atrodė nusiminę ir be vilties. 
Vargšai buvo liesi ir išbadėję. Matyt, kad jie ir nusta
tytų kolorijų negauna ir gyvena iš kortelių ir normų. 
Gal todėl jie. viskam abejingi ir todėl su tokiu nepa- 

/ sitikėjimu žiūri į saulėtą pavasarį. Rodos, jie pasauliu
ir žmonėmis tikrai nusivylę ir dar laukia kažkokios bau
gios ateities, *

Miesto aikštėse, parkuose buvo pilna žmonių. Ir čia 
kaikur grojo ir šoko. Pavasaris kažkaip savaip veikė į 

• v juos. Gatvėse mačiau praeinančias juodu šydu apsiden
gusias moteris. Praeidavo be kojų, akli, už rankų ve
dami vyrai. Vienas aklas muzikantas grojo smuiku. Kiek 

_ toliau už jo nugaros jauna žydaitė, išlikusi Europos
pragare, pardavinėjo žiedus jaunavedžiams ir kitas

\ - J. Kuzmjckis

Svetimu kalnu papėdėje
Bern. Brazdžionio “Trijų sopėtų“ aūalizė.

Bernardas Brazdžionis (g. 1907 m.) mūsų literatūros 
istorijai žinomas nuo 1928—1930 metų, kai laikas nuo 
laiko perijodikoje pasirodydavo naujos minties ir for
mos eilėraščiais.

1931 m. išėjo iš spaudos pirmasis jo eilėraščių rinkinys 
“Amžinas žydas4, kuris parodė, kad poetas yra pamėgęs 

smulkmenas. Prekės nuo stalelio" ir jos ranki) dilte dilo.
Kažkur ir toliau skambėjo muzika ir linksmas kle

gesys. Miesto gyventojai, išėję iš savo griuvėsių ir ka
pų, šoko ir žaidė. Jų' veidai buvo tokie pat abejingi, 
kaip ir zoologijos sodo žvėrių. Gal ir blogiau? ! ! ! Tikrai 
jų veiduose ir širdyse nebuvo atėjęs tikrasis* prisikėlimo 
pavasaris. Jie toli nuo jo, toli kaip dangus nuo žemės.

Jau saulėlydžio metu, mes palikome Frankfurtą. Med
žių šešėliai ilgi, issitęsę. Ir vėl prie kelio žydi obelys 
ir vyšnios. Platūs kloniai,, aukšti kalnai. Jie skęsta, 
tamsėja. Nuostabi tyla, ramybė apsiaučia žemę. Sužimba 
žvaigždės danguje. Pilnatis mėnulis iškopia iš kalnų ir 
girių. Keičiasi vaizdai, keičiasi ir .nuotakos. Rodos, pra
sideda nuostabus žvaigždžių žaidimas. Vienas, kitas me
teoras praskrodžia žvaigždėtą, dangų. Žemėje— jokių 
garsų nebesigirdi. Girdisi, kaip plaka širdis, kaip ūžia 
mašinos motoras. Kažkoks nerimastis, ilgesys veržiasi 
į širdį. Pro akis vėl, rodos, praslenka rojaus paukščiai, 
susimąsčiusios beždžionės.... Ir žmogus savo veidu taip 
arti prie jų* priartėja. Mintis pailsusi. Kartais pats savęs 
klausi: “Ar dar ateis,'pavasaris? Ar dar ateis tikras 
žmogaus prisikėlimo pavasaris?...“ O juk būtų dar gera 
jį pačiam savo akimis pamatyti. Svarstai ir galvoji. Kal
nai, kloniai, žvaigždėtas dangus -vis, rodos, bėga ir su
kasi. Mėnulis didelis kyla į padangę ir skęsta dangaus 
žiburių spalvose. z . .

neramios dvasios klajūną žmogų, kad jis savo tematika 
siekia biblinius žmones ir įvykius, kad jis pats ieško 
savęs, grumdamasis su masyvia medžiaga ir trapia, laiko 
įtakų kaitaliojama forma. Vėliau sekė kiti eilėraščių 
rinkiniai, ir vis originalūs, nauji, atkreipė ir karštų 
gerbėjų ir skeptikų dėmesį. Tai "Krintančios žvaigždės“ 
(1931), "Ženklai ir stebuklai" (1936), , “Kunigaikščių 
miestas“ (1939), “Per pasaulį keliauja žmogus“ (1943). 
) Bern. Brazdžionis buvo populiarus Liętuvoje. Apie ji 

daug kalbėta, daug rašyta ir ginčytasi. Jau vien dėl to, 
kaip vienas kritikas 1944 qi. pažymėjo, reikia skaityti, 
kad jo kūryba -=■ naujas, niekieno lig šiol netartas 
žodis. • »

Mes neieškosime atsakp, kame glūdi nuomonių’ apie 
Brazdžionio kūrybą skirtumo priežąstys — jo aiškioje, 
pasaulėžiūroje, naujoje linkmėje ar neįprastam turiny 
bei formoj. Tas priežastis stengėsi surasti ir pats poetas, 
1936 m. rašydamas autobiografiją: “Gyvenu — ir ne
žinau, kodėl — kvaila tragedija: niekam-nesu savas, 
kadangi kalbu nečystų sąžinių išmetinėjimais ir prisipa
žinimais, neelgetauju, vien savo intymias širdies zaiz- 
dds rodydamas ir hekašau padų galingiesiems, meiliai 
balsą laviruodamas ant mados ir laiko kanklių pirštus 
uždėjęs4 (Antrieji vainikai, 1936, 79 psl.).

*Mums šį kartą įdomesni poeto žodžiai, pasakyti apie 
kūryba, apie jo vidinį santykį su kūriniais: “Gimstu per 
kiekvieną naują lyrišką' pasisakymą, mirštu po kiekvieno 
naujo eilėraščio, kai siela esti lyg pro atvirą langą išlė
kusi paukštė, kuri gal suglaus sparnus kažkur tuščiam, 
beprasmiam pasauly daugiau niekados nebegiedodąma" 
(ibid.). _

Šitoji siela, • kaip paukštė, išlėkė pro atvirą tėvų že
mės langą, suglaudė sparnus tuščiam, beprasmiam, pa
sauly, tačiau nenutilo, bet ^gieda toliau. Tai įrodo gau-
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Nepamirškime ištremtyje mirusiu
Taip mes esame suaugę su savo tėvąSkėg šedie, 

kad mirti toli nuo savo tėvynės, svetimoje žemėje, 
daugeliui, neturint nei giminių, kurie akis^užmerktų, 
kapą papuoštų, kryželi ar paminklėli pastatytų, yra 
keleriopai sunkiau ir baisiau . . .

Sunkios ištremties gyvenimo sąlygos, karo ir 
įvairių audrų sukrėsti nervai daug žmonių nuvaro 
i kapus. Tokiose sąlygose ir tokiais laikais mirtis 
randa geriausią piuti- »

Jei žmogus k miršta stovykloje — jis kitų 
bendruomenės narių esti gražiai ar bent prideramai 

' palaidotas. Tačiau, reikia atsiminti, kad dar daug 
lietuvių įvairiais požiūriais gyvena ųž stovyklos ribų. 
Buna atsitikimų, kad tik po kelių dienų ar savaičių 
iš vokiečiu sužinome, kad ten ir ten mirė vienišas 
lietuvis, kurį vokiečiai palaidojo. Nekalbant apie 
tuos, kurie ^mirė koncentracijos lageriuose ar 
bombardavimo metu — jų miriies aplinkybės 
šiandien sunku beišaiškinti. nors tam tikros musų 
organizacijos ir šiuo reikalu turėtų pasirūpinti — 

' čia tenka atkreipti dėmesį į dabar ištremtyje 
mirštančiuosius. L. R. Kryžiaus skyriai turėtu vesti 
ne tik savo stovykloje, bet ir jos apylinkėje tiek 
mirštančiųjų, tiek gimstaučiųjų tikslią atatistiką, 
pažymint laiką, gyv. vietą Vokietijoje ir Lietuvoje,

, . f
mirties priežastį, kur palaidotas, kiek turto turėjo 
ir kt. Kokiems tikslams šios žinios reikalingos, 
manau netenka nė plačiau nagrinėti. Svarbu 
pažymėti, kad šis reikalas nebutu vilkinamas ir i 
ji atkreiptinas reikiamas dėmesys. Jei dabartiniuose 
musų laikraščiuose tęsiasi ilgiausi sąrašai paieškojimų 
giminių bei reikalingų asmenų tad Nepriklausomoje 
Lietuvoje jie bus dar ilgesni ir kiekviena žinute 
ioškantiesems bus tolygi brangenybėms. Vaikai, 

studijuodami ar šiaip pravažiuodami, norės aplankyti 
savo motinos ar tėvo, ištremtyje mirusio, kapą ir 
pan. Kaip jie mus kaltintų, kad mes dabar neat- 
liktumėme savo pareigos ir nepaženklintumėm kapą, 
^ia tegul bus leista trumpai papasakoti vieną 
istoriją. Nesenai Erlangeno ligoninėje mirė buv. 
populiarus lietuves geležinkeliečių gy<J. Rudys. Jo 
šeima žUvo per Dresdeno bombardavitną. Del šios 
nelaimės žmogus įpatingai sielojosi ir .kur tik 
sunikdavo lietuvį vis skųsdavosi del savo nelaimės. 
Ieškojo širdies, kuri jo tragediją {patingai atjaustų, 
tačiau, del per dažno skundimosi, vietos lietuviams 
pasidarė ikyrtfs ir niekas I tai nebekreipė dėmesio- 
Žmogus skundėsi, kad šįpip- nieko jam ištremtyje 
netrūksta, tik savųjų-tautiečiu užuojautos, širdies ■. . . 
Vėliau žmogus užsidavė savyje, dar labiau
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sielvartavo, o nervai vis labiau ir labiau pradėjo 
krikti. Atsigulė pasigydyti Erlangenc unviersiteto 
Nervų Klinikoje. Iš šios klinikos vėliau jau jo 
nebeišleido . . . Čia ir mirė, vienišas, visų apleistas. 
Tik po dviejų savaičių iš vokiečių lieutviai sužinojo; 
kad mirė lietuvis gyd. Rudys, kurio kūnas buvo 
skrodžiamas mokslo reikalams, o vėliau vokiečių 
buvo palaidotas vietos kapuose. Bet kur jo kapas 
jau šiandien vargiai bent vienas erlangiškis lietuvis 
galėtų parodyti. Likę Lietuvoje giminės, kada 
Neprik. Lietuvoje susirinks musų broliai iš ištremtis, 
ir iš visų pasviečių, skelbs laikraštyje, kad negrižo 
ir kas žino, kur randasi mus’! brangus gydytojas 
Rudys, miela motute Audroniene, na. ir ilgiausią 
sąrašą-kitų, kuriems teko ipatingai sunkiai mirti 
svetimoje žemėje, nesulaukus • savo gyvenimo 
prasmės-Nepriklausomos Lietuvos! ... K. Z.

KANADIETIS APIE BALTIJOS KRAŠTUS.
NEW YORK, N. Y., vas 24 d. (LAIC) — Vasario 16 d. 

Toronto dienraštyje "The Evening Telegram“ pasirodė 
išsamus ir gerai dokumentuotas didelio Lietuvos draugo, 
Me Master Universiteto dekano Watson Kirkconnell 
straipsns "Eclipse of Baltic Freedom: Soviet "liguidate" 
all people of independent thoought".

Straipsnis pailiustruotas dideliu žemėlapiu, rodančiu 
sovietų Rusijos užgrobtus plotus su didelę, viską diri
guojančia meška rytuose.

Straisnyje net du kartus paminėta Amerikos Lietuvių 
Taryba. "Naujienos", 1946. Nr. 27. \ -

X RUSAI STIPRINASI RYGOS ĮLANKOJE. '
STOCKHOLM, Švedija, vas. 24 d. Patirta, kad sovietų 

valdžia fortifikavo strategines Vietas Oesel ir Dago 
salose, ji stiprina apkasus ir Talin apylinkėse.

Šios salos turi svarbios karinės reikšmės nes iš Jų 
galima kontroliuoti visą Rygos įlanka.

Fortifikacijos darbams rusai vartoja iš areštuotų estų 
sudarytus prievartos darbų batalionus.

"Naujienos", 1946. Nr. 27.
KARO VADOVYBE KRITIKUOJA MASKVĄ.

WASHINGTON, D. C., vas. 24 d. — "Army and Nawy 
Bulletin“ įžanginiame straipsnyje aštriai kritikuoja so
vietu valdžios politiką sąjungininkų atžvilgiu.

Sąjungininkai padarė dideles koncesijas Jaltoje, o l 
rusai ir toliau tęsia įtarimo ir nepasitikėjimo politiką.

Maskva laukia įtemptų santykių tarp J. Valstybių ir 
britų, bet nežino, kad karo, metu įstaigtas bendras sta
bas ir šiandien, bendradarbiauja.

> "Naujienos", 1946. Nr. 27.
MASINOS NYKSTA LENINIGRADO UOSTE.

Liudininkai tvirtina, kad milijonus dolerių vertos 
mašinos ir visoks turtas eina niekais Leningrado uoste.

Sovietų laivai- be pertraukos gabena mašinas iš Suo
mijos ir Vokietijos, jas verčia uoste, kur jas naikina 
sniegas ir lietus. ,

Iš Suomijos rusai parsivežė daug popieriaus. Rusams 
jis reikalingas, bet lietus sunaikino neapsakomai dide
lius’ jo kiekius. "Naujienos", 1946. Nr. 27. *

sūs poeto eilėraščiai tremtinių perijodikoje ir naujau
sias /eilėraščiu rinkinys — "Svetimi kalnai" —- 

Ten liko lygumos ir kloniai, 
tenai senelių pelenai, 
čia svetimas dangus ir žmonės

/ ir svetimi, šalti kalnai.
' (Svetimi kalnai)

Tas svetimas dangus ir žmonės, tie svetimi, šalti kal
nai ir Baltijos pajūry pasilikusios lygumos, kloniai ir 
senelių pelenai bemaž ir sudaro naujo rinkinio leit
motyvą. Tačiau tai, ką pasakėme, yra tik šalti žodžiai, 
tik Šaltas konstatavimas. Tėvynės ilgesio ir svetimo 
krašto nuobodos mątyvus poetas sušildo gyva širdimi, 
begaliniu pasitikėjimu Viešpaties Apvaizda:

Begalinė upė- Dievo laiko —
Be pradžios, be galo/ be krantų.

* Jo ranka jos amžių srovę laiko, 
ir Jo rankoj esam — aš ir tu.

(Viešpaties pasaulis) '
Šitas trumputis, bet aiškios tecentrinės pasaulėžiūros 

premisomis pagrįstas eilėraštis'įteikia mums raktą geriau 
suprasti "Trijų sonetų" kūrinį, kuris, mūsų įsitikinimu, 
duoda sintetinį šio ' rūstaus laikotarpio poeto kūrybos 
vaizdą. V _

"Trijų, sonetų tema — keleivio, paklydusio gyveni
mo girioje, pasitikėjimas Dievu. Ši tema, tačiau, nėra 
nei nauja, nei originali. Jati Ad. Mickevičius, gyvenęs 
rūsčiame ištrėmime, "Księgi narodu Polskiego i piel- 
grzymstwa Polskiego"/knygoje, rašydamas apie trem
tinių neviltį ir skundus, primena Dievo bausmę pakeliui 
į pažadėtą žemę besiskundžiantiems žydams:

"O ne tiktai tie, kurie garsiai skundėsi ir abejojo^ 
bet ir tie, kurie savo širdyse skundėsi ir abejojo, taipgi 
išmirė; nes Dievas skaito širdyse, kaip atverstoj knygoj, 
nors kitiems yra užversta.

"Dėl Jo saugokitės skundo ir abejojimo nuodėmės, 
kad neprailgintumėte jūsų klajojimo dienų" (1945) •—

Tą pačią Dievu pasitikėjimo mintį pabrėžia ir A. 
Baranauskas "Nu, Lietuva, nu, Dauguva" dainoje:
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Kad tu, gude, nęsulauktum — 
ne taip, kaip tu nori,

' bus, kaip Dievas duos, ne tavo 
priesaikai nedori.

Pagaliau ir atgimimo dainius Maironis sunkiose Lie
tuvos valandose visą viltį mato kryžiuje:

O tačiau Lietuva 
tik atbus gi kada: 
ne veltui ji tiek iškentėjo! 
Kanklių balsą išgirs, 
miegąs kraujas užvirs,

v , .nes Kryžius gyvatą žadėjo.
(Jaunoji Lietuva)

Bern. Brazdžiortis paliečia tą pačią temą, tik apvelka 
ją rafinuotesnių žodžiu ir formos rūbu. Be to, jis ne
konkretizuoja jos pažymėtam atvejui, nesuveda į vieną 
tikslą (pvz., tėvynės prisikėlimą), bet išplečia ją visam 
žmogaus gyvenimui: ,

Neraudok, keleivi, neprapulsi — 
vėl kely žydės tau mano gėlės, 
su tavim einu aš kaip šešėlis.

Tokiu būdu Bern. Brazdžionio sonetų mintis kur kas 
platesnė ir visuotinesnė, nes ji apima integralų žmogaus 
gyvenimą.

"Trijų sonetų" fabula sudėtinga ir sutalpinta 
trijuose eilėraščiuose (sonetuose), kuriū kiekvienas turi 
savo atskirą autraštę. Tai Šešėlis, Diena ir sviesa.

"Šešėlio" sonete poetas kreipiasi į Dievą Kūrėją, 
sukūrusį nuostabų pasaulį "su žiedais, su sodais, su 
sapnais", po kurio dideliais deldais "kaip aguonos grū
das šviečia saulė". Taigi, pirmajame posme minimas 
Dievas — didingos visatos, kosmo Kūrėjas.

Toliau poetas kreipiasi į Dievą — mikrokosmo, nera
mios širdies žmogaus kūrėją:

Tu sukūrei širdį, tartum paukštį, 
kad ji vis ilgėtųsi dangaus, 

. kad visoj kelionėje žmogaus
į Tave ji, Dieve, kelio klaustų. *

Be didžiojo kosmo ir mažojo mikrokosmo poetas 
mini žemę, "pilną dulkių, pilną kryžkelių ir šunkelių 
klaidžių". Toje klaidžioje kryžkelių ir šunkelių žemėje, 
giriosę, pasiklysta nerami širdis, ir neranda kelio i 
Dievą, į tiesą ir ramų gyvenimą. Tačiau jai, tąizšird- 
žiai, nereikia sielvartauti: su ja kartu yra Dievo še
šėlis, kurio balsas skamba:

— Neraudok., keleivi, neprapulsi — 
vėl kely žydės tau mano gėlės, 
su tavim einu aš kaip šešėlis. ‘

Taigų poetas intuicija jaučia, kad Dievas šešėliu eina 
ne tik savo sukurtuoju pasauliu, bet ir Ysu dangaus 
besiilginčia žmogaus širdimi.

"D ienos" sonete, poetas, vis dar kaip aidą girdėda
mas Vieštapies žodžius, eina per žemę Jo

z ieškodamas, tartum rasos žieduos,
tartum sunkaus ir akmeninio amen 
po neramios vidurnakčio maldos.

Tačiau jis nebe pesimistas: pakelyje aptinka Nuėju
siojo žingsnių pėdsakus ir jų, tų žingsnių, stebuklingame 
skambėjime poetui atsiveria šviesi

Diena be vakaro, be liūdesio, be skausmo, 
diena kaip Tavo žodis amžina, 
ir aš, kaip kūdikis, netverdamas iš džiaugsmo, 
einu ir rankom vienų vienas ploju 
ir dusdams, kaip litanijoj, kartoju:
— Diena, diena, diena!...

Tai, sakytume, šviesi keleivio vizija, tai Dievu pasi
tikinčio klajūno diena, kada nejaučiam anei liūdesio, 
nei skausmo, kada visas gyvenimas tampa saulėta diena 
be vakaro, kaip Dievo žodis, anjžina, tai, pagaliau lai
mės kulminacija žemėje. Tačiau, norint šią laimę iš
gyventi, reikia būti dvasioje kūdikiu, kuris savo pap
rastumu tegali suprasti laimės palaimą.

. . ' (B. d.)

7



8 psi. Mūsų Viltis Nr. 9—10

K. Rarėnas

Slesvigo apskrities lietuviai
Be pastovios ■ vietos. Pirmasis būrys lietuvių į 

Schleswigo miestą atsikėlė 1945 m. vasario 13 d. Jų 
buvo 103 asmenys. Didžiąją jų dalį sudarė pasienio 
ūkininkų šeimos, daugiausia moterys ir vaikai, iš stovy
klų gabenti vis tolyn nuo fronto. Vyrų tebuvo tik kele
tas — senesnio amžiaus ir nedarbingų. Be pasieniečių, 
buvo keletas šeimų ir iŠ tolimesnių Lietuvos vietų. Tų 
šeimų vyrai vokiečių daugiausia buvo jėga atskirti ir 
pristatyti prie ivairių sutvirtinimo ir aerodromo darbų.

Kraustomas iš patalpos į patalpą, šis būrys lietuvių 
pagaliau kovo 14 d. buvo nukeltas į užmiestį ir 
apygyvendintas senoje "Haddeby“ smuklėje. ^Iš jų čia 
dar dalis buvo atrinkta ir išvežta darbams. Šičia per 
trejetą menesių pusbadžiu gyvenant, nesant higieniškų 
sąlygų ir beveik jokios sanitarinės priežiūros, mirė 10 
įvairaus amžiaus vaikų. Vėliau prie lietuvių dar buvo 
apgyvendinta rusų, {kurie vėliau repatrijavo (su jais 
išvažiavo ir keli lietuviai). Kapituliacijos metu 
lietuvių čia buvo apie 90.

Antroje balandžio mėn. pusėje pačiame Schleswigo 
• mieste, Bugebhagen mokykloje (Friedrichstr. 17), pra

dėjo kurtis antras būrys lietuvių, daugiausia be šeimū. 
5 žmonių būrelis ligi geguž ės mėn. 15 d. išaugo tik į 
14, bet čia būrėsi daugiausia intelgentai, vėliau pra
dėję rūpintis suorganizuoti visus apskrities lietuvius. 
Čia buvo gyvenama tarp vokiečių, estų ir latvių.

Pu ka p i t u 1 i a,c i j o s. Šen ten išsiaiškinę atsto
vavimo galimumus ir spaudžiami ypač "Haddeby" gy
venančiu moterų ir vaikų skurdo, tas būrelis lietuvių, 
pasikvietęs kefetą atstovų iš pirmojo būrio gegužės 
1 d. išsirinko laikinąjį 3 asmenų komitetą (K. Baraus
kas, J. Švabaitis, ir E. Tamašauskaite). Tą pat dieną 
komitetas kreipėsi į komandanturą ir anglų karinę 
valdžią (Military Government), prašydamas leisti lietu
viams atsiskirti nuo vokiečiu globos, kaip kad yra su 
kitais užsieniečiaią,ištirti nežmoniškas sąlygas "Hadde
by" smuklėje ’gyvenančių lietuvių ir pagerinti maistą. 
Kas tuomet be jokių nurodymų iš aukščiau buvo ga
lima, komandantura padarė remdamasi savo autoritetu: 
leista gyventi atskirai nuo vokiečių, sutvarkytas maisto 
pristatymas "Haddeby" gyvenantiems ir pažadėta iš ten 
išgabenti rusus. Kadangi lietuviais tremtiniais ir pabė
gėliais rūpinosi Vokiečių Raudonasis Kryžius (ligi kapi- 
tuliacjos NSV ir vokiečiu pabėgėlių padedamas, ir del 
to ne kartą sumažėdavo duonos kąsnis), tad jo globa 
kol kas liko ir toliau, bet per ilgas derybas buvo prieita 
prie to, kad lietuviai gaudaVo visiems bendrai priklau
santį . maisto kiekį ir patys tarp savęs bendrai daly
davosi. . /

Gegužės 22 d. komitetas vėl kreipėsi į anglų karinę 
valdžią ir paprašė duoti leidimą nuolatinei komiteto 
įstaigai ir leisti susirinkti aptarti savo reikalų. Nurodęs, 
kad mes savo padėty neturime teisės politikuoti, ka
rinės, valdžios atstovas majoras duoda Liet. Raud. Kry
žiaus vardu leidimą patalpai, o dėl teisės susirinkti — 
anglų demokratijos atstovui tai nekelia jokių rūpęsčiu: 
visada galima susirinkti, tik ne politikuoti.

Visuotinis susirinkimas. Dar po kelių 
dienų, gegužės 26d šaukiamas visuotinis apskrities lie
tuvių susirinkimas padėčiai aptarti ir nuolatiniam komi
tetui išrinkti. Atvykęs 
Pauža daroXpranešima 
paiškėjusi. Išrenkamas 
vičius (pirmininkas), J. 
š au skaitė (sekretorius) 
Raudonojo Kryžiaus atstovu St. Butkus.

Savo padėčiai išsiaiškinti ir užsitikrinti, flensburgiškių, 
kurie buvo susitarę su anglu valdžios įstaigomis, inicia
tyva šlezvigieciai lietuviai taip pat pradeda duoti iškil
mingus pareiškimus, kad atsisako grižti į savo kraštą, 
kol ten yra esamoji padėtis. Remiantis tais pareiškimais 
buvo sudaryti atatinkami visų pareiškejy pasirašyti są
rašai ir pristatyti anglų aukštiesiems pareigūnams, o pasi
rašiusiems išduoti anglų kalba Flensburgo komiteto 
pasirašyti pažymėjimai, kad jų savininkai atsisako grįžti 
į tėvynę, kol pasikeis sąlygos.

Gegužės 29 dieną, atvykęs iš Flensburgo dr. V. Kau
pas daro pranešimą, nušviesdamas skirtumą tarp bu
vusių ir esamų sąlygų ir mėgindamas kiek įžiūrėti 
ateities parspektyvas. Iš jo sužinoma, kad kai kuriose 
vietose jau gaunama papildomo maisto. Tuo būdu komi
tetas, nenumatydamas kokios nors paramos - iš šalies, 
suorganizuoja aukų rinkimą tarp savųjų. Surenkama 
1.302 RM, ir iš tų aukų sušelpiamos neturtingiausios 
šeimos. Abiejų lietuviškų stovyklų reikalais rūpintis 
vedėju komitetas paskiria F. Garnį,* kuris liepos 3 d. 
visų lietuvių dar ir išrenkamas toms pareigoms.

Birželio mėn. netekusiems karo metu dokumentų 
buvo pradėti išdavinėti lietuviški asmens liudijimai.

Naujose vietose. Iš Bugenhagen mokyklos 
birželio 3 d. lietuviai, turėję čia sau jau atskirus nuo 
vokiečių kambarius, iškeliami į jaunimo namus (Ju- 
gendheim, Bahnhofstr. 16), ktir gauna visą antrąjį 

svečias is Flensburgo teisiu. V. 
apie mūsų padėtį, kiek ji kur 
komitetas: <lipl. inž. A. Petra- 
Švabaitis (vicepirm.), E. Tama- 
ir K. Barauskas (iždininkas),

aukštą. Į čia pačių lietuvių iniciatyva atgabenamą dalis 
seimu ir iš “Haddeby" smuklės, kurioje lieka dar 60 
asmenų (naujoje patalpoje 74 asmenys). Šj patalpa 
burmistro užleista anglų karinės valdžios nurodymu. 
Pirmasis ankstas laikinai buvo užimtas italų, kurie 
birželio. 4d. paskvietė pas save •lietuvius, į svečius ir 
tarp savo vėliavų salėje iškėlė lietuviškąją. Nuo liepos 
2 d. abiejų s tovyklų lietuvius pasiima globoti anglų 
karinės .valdžios užsieniečiams globoti skyrius ir iš 
abiejų stovyklų surenka visus į kareivines (Moltkeętr. 
30), kur sugabenami taip pat estai ir latviai. Po savai
tės, liepos 9 d., pireikus tų gerų patalpų kitai paskir
čiai perkeliami į Hohenzollern v restoraną (Moltkestr. 
41), prastas patalpas, ėjusią prieštai rusams surinkimo 
punkto pareigas, kol pagaliau kiekvienos Pabaltės 
kraštų tautos pabėgėliams paskiriama atskira stovykla 
užmiestyje.

T o 1 k e Lietuviams tenka šiaurėje, 12 klm. nuo 
miesto, prie Tdlk miestelio buvusieji vokiečių reicho 
darbo tarnybos barakai, į- kuriuos lietuviai perkeliami 
liepos 31 d. Mieste lieka tik tie, kurie turi ten kurių 
nors pareigų.

Persikėlus į pastarąją vietą ir-pastoviau-apsigyvenus, 
čia pradeda iš vietos judėti ir kultūrinis' darbas, taip 
pat pamažu gerėja ir maistas ir kiti kasdieniniai 
reikalai.

Gyventojai. Jų skaičius šioje nuošalioje stovy
kloje augo labai pamažu. 1945 m. rugpiūčio 15 d. visoje 
apskrityje buvo suregistruota 344 lietuviai; iš ju Š!ez- 
vigo mieste gyveno 28, apskrityje 177 ir Tolko stovy
kloje 139. Rugsėjo 5 d. stovykloje buvo 162 gyventojai, 
kilę iš šių apskričių ir miestu: Alytaus 1, Kauno 7, 
Kėdainių 4, Klaipėdos 16, Marijampolės 10, Mažeikiu 1, 
Panevėžio 6, Rokiškio 1, Sęinų 1, Sakių 37, Šiaulių 8, 
Tauragės 6, Telšių 1, Trakų 2, Utenos 4, Vilkaviškio 
49, Zarasų 3 (be to, vienas gimės Latvijoje ir po du 
Rusijoje ir Vokietijoje). Maždaug tuo pat taiku pagal 
specialybę tie lietuviai buvo šitaip pasiskirstė: ūki
ninkų 42, įvairių tarnautojų 23, paprastų darbininkų 7, 
šaltkalvių 3, po 2 žvejų, stalių, kurpių, siuvęju, preky- 
bininkū, žurnalistų, po 1 šoferių, peckurių, mūrininkų, 
račių, dailidžių, geležinkelininku, buhalterių, inži
nierių, studentū, mezgėjų ir mokytojų. Iki 1946 m. x 
pradžios didžiausias gyventojų skaičius stovykloje buvo 
213. 1946 m. vasario mėn. pirmosiomis dienomis šioje

Sportas Fuldoje
Pirmą kartą sportu besidomintiems teks išgirsti apie 

Fuldos lietuvių stovykloje susispi^tusį sp'drtininkų bū
relį, ju pasiektus rezultatus ir kovą su kitų tautybių 
sportininkais ginant lietuvių sportininkų garbę. Čia 
sportininkai susiorganizavo 1945 m. rugsėjo mėn. 3 d. 
Sportininkų eilėse garsių sporto "žvaigždžių" nematyti. 
Yra tik sporto sluogsniams pažįstamas krepšininkas 
Ralkevičius. Sportininkai kultivuoja visas šiuo metu 
prieinamas sporto šakas. Čia suglaustai paduodame kai 
kuriuos sjportinėse varžybose pasiektus rezultatus.

Lengvoji atletika. Vietos lenkų sporto šven
tėje J945. IX. 9. Ralkevičius šuolyje į aukštį pasiekė 
1,65 m. ir laimėjo pirmą vietą. (Reta ir pažymėtnia pa
sekmė stovyklų sporte.) \

Krepšinis. Sužaista apie 30 krepšinio rungtynių, 
daugiausia su vietos amerikiečių kariais, latviais ir kt. 
kaimyninėmis stovyklomis. Daugumas rungtynių laimėta 
Pralaimėta žinomai savo pajėgumu Wiesbadeno lietuvių 

-sporto klubo "Lituanica" krepšinio komandai rezultatu 
33 :24. i.

Tinklinis. Tinklinio komanda gana pajėgi ir gerai 
susižaidusi. Paskutiniu laiku laimėta prieš stiprią vietos 
latvių komandą 2:1 ir š. m. balandžio men. 14 d. prieš 
Hersfeldo lietuvius tinklininkus 2:1. —’

Stalo tenisas. Yra ir nemažas skkaičius stiprių 
stalo tenisistų, kurie savo pajėgumą yra jau ne %artą 
įrodę. Laimėta du iš eiles lenkų stovyklose surengti 
tarpstovykliniai stalo teniso turnyrai ir gautos vertingos 
dovanos.

Šachmatai. Šiuo metu vyksta kvalifikacinis šach- 
matū turnyras.

Lig šiol sportininkams vadovavo Bronius Burba. Da
bar sportininkams vadovauja p. Ralkevičius.

Sportininkus sportine apranga ir reikalingais įrankiais 
aprūpina vietos UNRRA, o paskutiniu laiku. Y.M.C.A. 
KUR-HESSENO D.P. STOVYKLŲ SPORTO VARŽYBOS

Y. M. Cf. A. pastangomis š. m. vasariu mėn. nuorgani
zuotos ir pradėtos įdomios sportinės varžybos. Varžy
bose dalyvavo . arti y 10 stovyklų sportininkai. Buvo 
rungtyniaujama krepšinyje, šachmatuose, šaškėse, fut
bole, stalo tenise. 9 z ■ ,■ j 

apskrityje lietuvių buvo. 366; is jtį Tolko stovykloje 240 
(padaugėjo, kai buvo priimta lietuviais pripažintų re
patriantų): vyrų 85, moterų 66, iki 6 metų berniukų 20, 
mergaičių 17, nuo 6 iki 18 metu berniukų, 24, mergai
čių 28. Iš apskrityje gyvenančių 126 asmenų vyrų buvo 
59, moterų 46, iki 6 metų berniukų 2, mergaičių 7, 
nuo 6. iki 18 metu berniukų 16 ir mergaičiū 12.

Po kapituliacijos stovykloje yra įvykusios dvejos 
vedybos, o vienas gyventojas mirė.

Vadovybės. Į apskrities lietuvių reikalams tvar
kyti, 1945 m. gegužes 26 d. išrinktąjį komitetą liepos 
29 d. vieton pasitraukusios E. Tamašauskaitės išren
kamas sekretorium A. Kemeklis ir prirenkamas prof. 
Dr. K. Alminas. Rugpiūčio 21 d. persitvarkoma pagal 
Liet, sąjungos įstatus. Rugpiūčio 24 d iš valdybos pa
sitraukia K. Barauskas, o į jo vietą rugpiūčio 27 d. 
įeina D/ Slavinskas. Tada valdyba — komitetas kiek 
persitvarko — pirmininko pareigas perima prof. K. 
Alminas, o vicepirmininko dipl.' inž. A. Petravičius. 
1946 m. kovo' mėn, anglų valdžios patvarkymu komi
tetas panaikinamas. Lietuvių reikalams patikėtiniu 
pristatomas D. Slavinskas.

Stovyklos komendantą F. Garnį 1945 m. rugsėjo 14 d. 
pakeičia V. Perminąs, o sį 1946 m. sausio 12 d. pakeičia .
J. Švabaitis/ Anglų Raud. Kražiaus patarimu prie stovy
klos komandanto kaip patariamasis organas rugsėjo 18 
d. išrenkamas stovyklos komitetas (D. Slavinskas, St. 
Butkus ir E. Vaitkevičiene), kuris lapkričio 18 d. at
sistatydina. Gruodžio 28 d. į jo vietą išrenkama revizijos 
komisija (D. Slavinskas, St. Tamulis ir P. Zabarauskas, 
kurį nuo sausio 12 dienos pakeičia K., Vaitkevičius). 
Moterų ir vaikų reikalams tvarkyti tų pat anglų pata
rimu- sudaromas, specialus komitetas (A. Dunaitiene, 
V. Dubickiene ie A. Šlekiene). . - z »

Tvarkai prižiūrėti lapkričio 1 d. paskirta policija 
(virš. St. Barauskas). Policijos pareigos padidėjo pairus 
tvarkai ir sausio 24 d. 
tyti taisykles.

Stovyklos pareigūnai 
atlyginimą.

Liepos 13 d. sudaręs 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
persitvarkė lapkričio 1 d. Išrinkta valdyba (pirm. prof.
K. Alminas), bet vasario 19 d. jis valdžios patvąrkimu 
uždarytas.

paskelbus griežtesnes jai atstą-

nuo lapkričio mėn. gauna

valdybą (pirm. Kačanauskienė) 
oficialiai ir formaliai

• (perkelta į 10 psl.)

Fuldą krepšinyje ir stalo tenise atstovavo lietuviai 
sportininkai, šachmatuose ir šaškėse —- lenkai ir lat- - 
vrai, futbole — lenkai.

Pirmose rungtynėse prieš Hersfeldą laimėta 'visose po
zicijose, išskyrus šaškes. Krepšinis laimėtas 30 : 6, stalo 
tenisas 3 : 0, futbolą? 14 : 0, šachmatai 3 : 0, šaškės pra
laimėta 3:2.

Kovo mėn. įvyko pusfinalinės rungtynės Cornberge. 
Ir čia Fulda išėjo laimėtoja. Krepšinyje be žaidimo įeita 
į finalą, futbolas laimėtas 3 : 0, stalo tenisas 5 : 0, šach
matai 3 : 0 ir šaškės 3:0. (Šaškes atstovavo Hersfeldo 
stovykla.)

Balandžio mėn. 7 d. Fuldoje įvyko finalinės varžybos 
Jų pasekmės: Stalo tenisą laimėjo Beckenhausen prieš 
Fulda 2 : 1. Krepšinį Fuldos lietuviai krepšininkai prieš 
Mattenberg (Kassel) lietuvius 27 :23 (7 :4). Šachmatus 
laimėjo Beckenhausen 3,5 :0,5 pries Fuldą Šaškes lai
mėjo taip pat Beckenhausen 3,5 :0,5 prieš Hersfeldą.

Futbolą po dviejų pratęsimų laimėjo Fulda prieš 
Mattenberg 1:0.

Rungtynes žiūrėjo vietos ir kt. apylinkių UNRRA 
vadovybės ir YMCA atstovai. Kai kurie rungtynių mo
mentai buvo filmuojami. Po rungtynių varžybų dalyvi
ams buvo surengta arbatėlė, kurios mdtu varžybų lai
mėtojams buvo įteiktos asmeniškos vertingos dovanos.
X LIETUVIŠKI INKILĖLIA IAI SVETIMOJE
, PADANGĖJE

Nors Šlezvigo padangėlėj reta kur matyi inkitėlių 
varnėnams,, tačiau Tolko (Šlezvigo apskr.) stovyklos 
skautai ir. čia svetimoje padangėje atsiminė lietuviškas 
tradicijas. Pavasariui prašvitus, savo stovyklos rajono 
medžiuose įkėlė ‘inkilėlių varnėnams. \

Tolko stovyklos gyventojai. suaukojo 1024 RM. musų 
kkrepšininkams, vykstantiems į ketvirtąsias Europos 
krepšinio pirmenybes Šveicarijoje, paremti. Gretimoji 
Grumby stovykla suaukojo 264 RM.

Kovo' 30 d. Grumby stovykloje įsteigtos dvi skautų 
skiltys, kurios priklauso Tolko skautų D.L.K. Kęstučio 
draugovei. Kultūriniu atžvilgiu Tolko ir Grumby sto
vyklos bendradarbiauja. Grumbiečiai lietuviškos spau
dos gauna iš Tolko stovyklos. B. St.
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Laiškai is užsienio

ir

ir kartu visi lietuviai drau
gavau jūsų draugišką laišką 
Juo labai džiaugiuos, kartu 
draugai Osle, ir ypač Svel-

DABAR ATĖJO JŲ VALANDA, 
dabar užimti dideliais rūpesčiais 
Indijoje ir kitose kolonijose, tai

Jums atsakymą. Po keletos

gyvenimo korupcija. (gedimas,

Dr. J. Prauskis.

Iranas vienas pavojingiausiu karo židiniu
TEBETĘSIA-CARŲ IMPERIALISTINĘ POLITIKĄ

Dar caro laikais, pries 35 metus, rusu užs. reik. , 
ministeris Sergei Sozonovas pareiškė:

— Anglai siekdami gyvybinių politinių tikslų 
. Europoje, gali, būtino reikalo atvejuje paaukoti 

kai kuriuos interesus Azijoje..... Tai -vis 
aplinkybės, kurias mes, aišku, galime panaudoti 
savo interesams, pavyzdžiui, Persijos reikaluose . . .

Betęsdana carų imperialistinę politiką Sovietų 
Rusija kaip tiki ir pradėjo atkakliai kibti i Persiją, 
dabar besivadinančia Iranu. z

• ŠACHAS MODERNIZUOJA IRANĄ.
Tolimasis Iranas — ne taip jau maža valstybė, 

savo plotu — tris kartus didesnė už Prancūzija, du 
kartus didesnė už Turkiją ir lygi maždaug penkta
daliu USA teritorijos, nors gyventojų turi apie 15 
mil. Tai garsioji senovės Persija, kuri jau 10 metu, 
kaip pakeitė savo vardą į „Iranas“, nes Persija 
reiškė tik vieną provinciją, o Iranas —• visą "’jų 
didžiąją šąli. Gyventojai — daugumoj inuzulrnonai. 
Paskutiniu laiku kraštas ir gyventojai gerokai 
sumoderneję dėka reformų šacho Mirza Reza Pahlevi, 
kurio* titulas karalių karalius. Jis išvedė 860 mylių 
geležinkelį jungianti Kaspijos jurą su Irako įlanka, 
jis gerokai pristeigė mokyklų, fabrikų, įvedė 
naują įstatymų kodeksą, panaikino tuklus, leido 
studijuoti žmogaus kūną ir daryti anatominius 
tyrimus su lavonais busimiems gydytojams, moteris 
išvedė į viešąjį gyvenimą, nuimdamas nuo jų veidų 
gaubtuvus, išvedė naujus kelius, įsteigė visa eilę 
nanjų uostų, išdalino kai kuriuos dvarus bežemiams. 
Savo toms reformoms jis paskyrė netgi savo pri
vačius aukso išteklius ir net karališkus brangakmenius 
kurie neturėjo taip' didelės istorinės vertės.

Apibudindamas tą viską jis galėjo pasakyti:
;—Savo šalį aš padariau jauną, o save pasendinau.

' DYĮCUMŲ IR KARAVANŲ ŠALIS.
Nori tos naujovės ir reikšmingos Irano gyvenime, 

bet dar lieka daug vietos naujoms reformoms;. Irane
• dar* klajoklių, vieton trūkstamų geležinkelių ihatosi 

kuprių karavanai, tūkstančiai žmonių gyvena pra
bangoje, bet milionai kenčia skurdą. Daugelis ieško 
linksmybės opiume ir lengvame gyvenime, užtat 
krašte — beveik du trečdaliai gyventojų (virs 10 
mil.') serga’ venerinėmis ligomis. Iš penkių naujagi
mių keturi, miršta kūdikystėje. Is keturių gyvento 
jų net trys niekada neišmoksta skaityti.

Kovodamas su' valdininkų neteisybėmis, šachas 
. paskelbė, kad kiekvienas pilietis gali nemokamai tie 

siog šachui siųsti skundo telegramą, bet tas daug 
nepagelbėjo beraščių, kraštui, kur valdininkai šias 
telegramas gali sulaikyti neišsiuntę. 

ČIA KERTASI BRITU RUSU GYVYBINAI
~ INTERESAL.

Ar galima stebėtis, kad šitokiame krašte taip 
labai stipri svetimųjų įtaka. Buvo laikas, kad iranie
čiai net savo karininkų neturėjo ir jų armijos dalims 
vadovavo britai ar rusai. Visa Irano nelaimė ir kyla 
iš to, kad čia kryžiuojasi labai svarbus rusų ir britų 
intersai. Rusai nori prasiveržti į Irano įlanka ir 
turėti laivus uostus savo prekėms iš pietines SSSR 
dalies. Jie taip gi nori toliau i pietus nustumti savo 
sieną, kad jaustųsi labiau apsaugoję savo svarbiausius 
žibalo šaltinius. Kaukaze britams tai yra gyvybinis 
kelias i Indiją. Tiesiausias britiį susisiekimo kelias 
lėktuvais su Indija! eina per Iraną. Britai prisibijo, 
kąd rusai įsistiprinę Irane, užeis Turkiją |š užnųga-, 
rio ir privers tą šalį nusileisti,’tuo budu rusai įsi- 

ly galėtų didelėje dalyje Viduržemio juros. Britai pui
kiai supranta, kad rusai veržiasi ne’ tik į šiaurinį 
Iraną, bet jie palaipsniui nori užimti visą tą šalį, o 

' vėliau -r- gal ir Turkiją, Siriją ir Palestiną. Be kitų 
sumetimų — ir rusams ir britams — labai rupi 
Irano aliejaus šaltiniai. O jų Iranas turi gausiai- 
užima trečią yietą’ žjhalo produkcijoje visame 
pasauly. Vien anglų.— iraniečių bendrovė Masdžidi 
— Sulema apylinkėse gauna 350.000 statinių žibalo 
per diena.
' šiaip jau Iranas — daugiau žemės ūkio kraštas,, 

nors garsus yra persų kilimai, o net gi ir vynas.
MOTERYS NAUJOJO KARALIAUS ROMUOSE. 

7 ■ Laikinas išsprendimas besikryžiuojančių britų 
rusų, interesų buvo rastas 1941 metais kai SSSR
Anglijos kariuomenė užėmė Iraną. Irano šachas Rėza

buvo perdaug del abiejų okupacinių jėgų patriotiš-> 
kas. Jis buvo priverstas atsisakyti nuo sosto savo 
sunaus Mahometo Rezos naudai, o patsai mirė 
ištrėmime.

Naujasis valdovas gavęs neblogą išauklėjimą 
Šveicarijoje,^ o į valstybinius reikalus įpratintas 
nuolatinėse kelionėse su savo tėvu karaliumi belan
kant Iraną. Mahometas Rėza yra vedęs Egipto 
karaliaus Faruko dukterį, ,bet jisai gerokai apgadin
tas šachų rūmų prabangos. Jis įvedė kitas moteris 
į rumus. Jo tikroji žmOna tuo pasipiktinusi grįžo 
Egiptan kalbėdama apie divorsą. šeimos nesutarimai 
ir nežabojami pomęgiai trukdo sukaupti dėmesį 
valstybės reikalams. Jo parlamentas — Mailis — 
maža pagalba, daugiausia susideda iš didikų, kurie 
yra rusų ar britų itakoje — papirkti, ir per juos 
vyksta vidkus 
suirutė).

RUSAI MANO,
Kadangi britai 

kaip* namie taip 
rusai , ta proga nori panaudoti įsistiprinimui Irake. 
Tiesa, Rusija, drauge su Britanija ir Iranu pasirašė 
trilypę sutarti 1942 m. sausio 29 d. Ta sutartis'buvo 
vėliau garantuota , Roosevelto Teherane, ir Trumano 
— Potsdame. Pagal tos .sutarties. V straipsnį 
sąjungininkų (britų, rusų ir USA) karinęs jėgos iš 
Irano turi būti atšauktos „ne vėliau, kaip šešių 
mėnesių laikotarpyje pasibaigus kovoms tarp 
sąjungininkų ir Vokietijos“. Tas laikotarpis jau 
praėjo, bet Rusija savo įgulas dar labiau didina.

Iranas dar 1942 . m. rugsėjo 9 d. paskelbė, karą 
Vokietijai ir įstojo nariu į United Nations Organi
zaciją. Tačiau nei Sovietų įsipareigojimas sutartimi . 
nei faktas, kad Iranas buvo nacių priešu ir 
sąjungininkų draugu, nei priklausimas prie UNO 
valstybių šeimos bolševikams nėra kliūtis vydyti savo 
imperialistinus siekimus. Negalėdami del tarptau
tinių pasižadėjimu, jėga prijungti Irano, jie pra
dėjo tos valstybės nepriklausomybė ardyti iš vidaus. 
Negailėdami pinigų, užsuko propogandos mašiną 
panaudodami radiją, spaudą, ypač savo užimtoje 
srityje. 1

Jau 
Tudeh 
turinti ___ _____ _______ . - . __ „
iš tų, kuriuos Irano vyriausybė išleido iš kalėjimo per 
amnestija* Parlamentarinė partija teturinti tik
7* vietas iŠ 130. Partijos vyriausias lyderis yra 
37 metų amžiaus Yrei Iskendari. Jis yra saenų 
giminės, jis redaguoja ir partijos laikrašti „Robbar“ 
(’žvalgas). Jis yra studijavęs Prancūzijoje, kur 
priklausė komunistu partijos Grenoblio skyriui. 

.Iskendari atvirai skelbia, kad.jo partija yra nusis
tačiusi aliejaus koncesijas atiduot sovietams, o taip 
gi ir kitas koncesijas. Taip per kominterno agentus 
Sovietų Rusija daro pastangų galutinai įsistiprinti 
šiaurinėje Irano dalyje, Azerbeidžane. Bet tai dar 
nėra galas, sovietai jau tiesia rankas į Kurdistaną. 
Nors Rusijoje yra tik apie 50.000 kurdų, o Irane, 
Irake ir Turkijoj jų yra net 4.000 000. Rusija jau 
planuoja steigti naują sovietišką kurdų respubliką, 
kuri apimtu visus jų gyventojų plotus'. Kai Irano 
Kurdistane atsirado suiručių, bolševikų okupacinė 

. kariuomenė neleido Irano policijos dalinių, kurie 
norėjo tvarką grąžinti. Negana to, bolševikai naują 
„demokratinę“ aprūpino būstinėmis? spaustuvėmis 1 
ir vietiriiamĄ valdininkams liepė oficialilai Irano 
kalbą pakeisti vietine kurdų tarme.' Irano saugumo 

, policija pastebėjo, kad i tą sritį kasdieną atvyksta 
ginkluotų „turistų“ po 50 — 60.

“MASIŲ PARTIJA“
1941 m. bolševiku įkvėpimu buvo įsteigta 
arba Masi’l partiia, kuri dabar skelbiasi 
100.000 sekėju, Jos vadų daugiausia buvo

BRITŲ LIŪTAS IR RAUDONOJI MEŠKA.
Azarbeidžano komunistai apginkluoti tais kariniais 

pabūklais, kuriuos rusai atėmė iš Irano oyriauybės tru
pių, kai okupavo šiaurinę dalį tos šalies. Rusija, matyt, 
labai gerai jaučia, kuria kryptimi vyksta revoliucija ir 
turi neabejotinų vilčių įsistiprinti Irane, nes jau prieš 
kiek laiko įrengė savus aliejaus pompavimo įtaisus 
Šacho vietovėje, netoli Tabrizo. Tačiau britų liūtas, 
įtemptai stebėdamas, kad raudonoji šiaurės meška slenka 
pernelyg toli į pietus, urzgia ir šiaušiasi. Iranas darosi 
baisi vieta, kur paslapčia pradeda vartytis ir grumtis 
didieji pasaulio galiūnai, o šis kraštas, kaip ir visi kiti 
nori laisvės iy nepriklausomybės.

Iš "Yšeivių Draugas".
("I. D.“)

DAR ATEIS IR JUMS DIENOS...
“Mūsų Vilties“ redaktorius šią savaitę iš konsulo1 

Osle gavo tokio turinio laišką:
"Mielas drauge lietuvi, 

gai! As' vasario 28 dieną 
rašytą iš 1945. 12. 30. 
džiaugiasi jūsų 'norvegiški 
vike.

Šiandien rašau skubiai _ ...
dienų aš jums parašysiu ilgesnį ir platesnį laišką, kad, 
jūs pamatytumėt, kad aš stengiuosi ką tik galėdamas 
padaryti gero, būdamas Norvegijoj. Kasdien slegia mano ir 
daugelio norvegų širdis sunkūs Lietuvos likimas. Mes 
prašome už jus ir nepraleidžiame jokios progos, kur 
tik galėdami padėtį Lietuvai ir tiems mums brangiems 
žmonėms, kurie negali grįžti į savo tėvyne. Mieli drau
gai, dar ateis ir jums dienos.

Šiandien aš noriu pranešti, kad 27 vasario pasiun
čiau laišką dr. D. J. Jam siųsto laiško kopiją siunčiu jums. 
Aš iš jo esu gavęs tikrai malonų laišką. Ir apie ką ten 
rašoma jus matysite iš mano atsakymo.

Vasario mėnesį aš aplankiau musų draugą ministerį 
V.- G. Stochholme. Man taip pat yra žinoma, kad dr. 
Končius yra atvykęs į Europą. Prie Holpierstrando 
mes turime 3—4 lietuvius. Po keletos dienų aš apie 
juos parašysiu plačiau. Aš ir ministeris G. konstata
vome su dideliu džiaugsmu, kad alijantų karinės pajė
gos gana aukštokai vertina lietuvius. Aš tikiuosi, kad 
jūs ir toliau panašiu buJu kaip Norvegijoje, garsin
site savo tėvynės vardą gerąja prasme. Daug linkėjimų 
jums visiems iš jums atsidavusio buvusio Lietuvos kon
sulo Osle.

GERASIS DIEVAS ĮVEIKS PIKTĄSIAS JĖGAS
Buvęs kosulas Osle rašytam dr. J. laiške atsakęs 

kodėl taip greit negalėjo atsakyti, į jo laišką,’ toliau 
rašo:

„Rašytojai ir daug kitų kenčia mąstydami apie Lie
tuvą šiuo baisiu metu. Menka paguoda, kad mūsų drau
gai buvę Svelvike, iškelti į vakarų alijantų zoną Vo- 

• kielijoje, kai ' tuo tarpu be atodairos ir ener
gingomis pastangomis su norvegų, vokiečių, alijantų 
valdžios įstaigomis Norvegijoje, nepajėgėme’ užtikrinti 
Trollos stovyklos palikimą. Šito lagerio nariai 1945 m. 
buvo evakuoti "Undinės" laivu ir reikia bijoti, kad jie 
nebūtų evakuoti į Sovietų zoną Vokietijoje. (Patikrinto
mis žiniomis visi Trollos stovyklos vyrai buvo nuga
benti į Belgiją kaip belaisviai ir iš ten dabar yra 
paleisti. Red.). Pakeliui buvo palikti 3 ar 4 vyrai kaipo 
ligonys ir dabar jie yra Grefsrud stovykloje prie 
Holmėstrando (apie 80 klm. nuo Oslo). Aš palaikau 
kontaktą su siais vyrais ir stengiuosi padėti visais 
galimais būdais. Aš tamstas informuosiu apie įvykius 
jų atžvilgiu."

Toliau savo laiške konsulas praneša, kad siuntos iš 
Amerikos Šalpos Fondo į Norvegų Raud. Kryžių neatė
jo ir, kad norvegai buvo surinkę lietuviams sušelpti 
rūbų, bet jie pasiekė stovyklą per vėlai — tuo metu 
kai lietuviai buvo išvykę. Konsulas savo laišką baigia 
taip: ■ . r' • '

Prašau pasilikti , tikru dėl mano noro « ir troškimo
tarnauti Lietuvai ir jos tautai. Aš laukio
išvadavimo dienos, ir tvirtai tikiu Dievo pagalba, kuri 
tikrai įveiks piktąsias jėgas".

„Populaire” apie sovietine 
propaganda

Prancūzų socialistų laikraštis "Pppulaire" įdėjo Char
les Dumas straip'snį antrašte: "Politique de Force ou 
Politique de Sėouritė Collective" ("Jėgos politika ar 
kolektyvaus saugumo politika"), kurio autorius smarkiai 
kritikuoja Sovietų Sąjungos Aukščiausios Tarybos Vice- 

• pirmininko Lųzaro Kaganovicz’o pareiškimą, kpriame 
tarp kitko pasakyta: "Neturime užmiršti, jog esame 
kapitalistinių .valstybių apsupti.Neturime susilpnėti, bet 
priešingai turime dar sustiprėti, ir neturime užmiršti, 
jog silpnieji yra užpuolami, o tuo tarpu jėga sukelia 
baimę ir pagarbą". "Pažįstame šitą kalbą1 — rašo Char
les Durnas Daug kartų šiuos žodžius esame girdėję iš Eu
ropos militaristų ir reakcionierių lūpų.. Realybė neįtei- 
sina žodžių, pasakytu aukšto Sov. Sąjungos pareigųno. 
Jei kuris kraštas po priedanga, kad jis turi kitokią ūkio 
santvarką, skelbia, jog turi pasitikėt tik savo jėga, tad 
kolektyvinis saugumas jau nebeegzistuoja." "Be to, 
nesutinka su tikruma, jog Sov. Sąjunga esanti apsupta 
kapitalistinių kraštų: Švediją, Norvegiją, Čekoslovaki
ją, Angliją valdo socialistų vyriausybės; tas pats yra 
Prancūzijoj, Belgijoj, Holandijoj. Tad nekalbėkime apie 
kraštus, kūrinos Sov. Sąjunga pavertė savo protekto
ratais, ar kuriuos ji laiko savo okupacijoj. Šitai politi
kai, kuri gali privesti prie gryniausio militarizmo mes 
nesiliausime statę. tradicinio tarptautinio socializmo 
politiką: demokratija, kolektyvus saugumas ir nusigin- 
zkla^imas.

9
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Šiandienė spauda ir jos paskirstymas
f Šiuo popieriaus metu per vienerius metus lie
tuviškos spaudos srityje nemaža padaryta. Jau turime 
kelis lietuviškus spaustuvėje spaudžiamus laikraščius, 
net žurnalą. ' Stovyklose leidžiami rotatorium spaus
dinami laikraštėliai, vienkartiniai leidiniai. Vadinasi, 
didelio spaudos bado lyg ir nebūtų, turint galvoje tai, 
kad šen ten esamosios spaudos skiltyse tenka skaityti 
žinelių, jog spaudos ir literatūros žmones čia vienur, 
Čia kitur yra sumanę ir net susidarę tinkamas sąlygas 
naujiems laikraščiams, impozantiškiems žurnalams ar 

> net knygoms leisti, tad reikia tikėtis, kad netrukus 
pamatysime juos. Ir tai tikrai malonu skaitytojui, tik 
norėtųsi, kad tie visi leidiniai nebūtų blankūs, tuštoki, 
šiaip taip sulipdyti. Čia vertėjams pravartu iš* anksto 
apsigalvoti ir užsitikrinti bendradarbių kadrus, nes pa
mažu einama prie to, kad laikraštį ar žurnalą nori 
turėti bęveik kiekviena stovykla," visiškai nepaisydama 
tai, kad mūsų spaudos reikalui labai daug reikštų 
organizavimas gero laikraščio, bet ne be turinio, o 
vis del to tokių neigiamu reiškinių jau šen ten ma
tyti. Juo apdairiau bus imamasi šio darbo, juo stipresnę

• turėsime spaudą. Geriau mažiau laikraščiu pavadinimų, 
verčiau tegu ne visose stovyklose jie būna leidžiami, 
kad tik? jie tikrai būtų verti laikraščių ar žurnalo var
do. Juk visiškai natūralu, kad visiems leidiniams pa
galiau pritruksime rimtesnių bendradarbių, turint gal
voje, kad dalis plunksnos žmonių šiandien daugiau ar 
mažiau yra atitolę nuo savo darbo.

Kas seka dabartinę spauda, mato, kad ji ligi šiol yra 
pakankamai išsidiferencijavusi turiniu, temomis, tad 
skaitytojui ir verta ir pageidaujama kuo daugiausia 
paskaityti jos. Jei vienas laikraštis daugiau linkęs 
išsispausdinti brangios lituanistinės medžiagos, tai kitas 
spausdina literatūros kurinius, trečias nemaža vietos 
virtas stengiasi skaitytoją supažindinti su pasaulio poli
tinių ivykių esme ir -t. t. Tai labai gera. Jei laikraščiai 
gali nesikartot, vadinas, jie turi dar pakankamai med
žiagos, yra ,apie save suspietę bendradarbių o Skaityto
jas iš to turi tik naudos, galėdamas susipažinti su 
didesniu kiekiu keliamųjų klausimų. Tdi ypač svarbu ________
šiandien, .kai visiškai neturime nei specialių laikraščių kas yra jau suradęs dar tada, kai nebuvo praktikuo- 
nei knygų, o skaitytojas pertekes laisvo laiko.

Vadinas, lietuviškam -skaitytojui būtų labai pravartu 
perskaityti beveik viską, kas tik išleidžiama, išskyrus 
gal siaurus stovyklinius laikraštėlius, kurių turinys tai- 

’ komas tik vitenos stovyklos gyventojams, ir kitur gal kar-

tais būtų neįdomus ir nesuprantamas. Bet tikroji pa
dėtis dažnai yra tokia, kad, kai kurių vietų lietuviai 
kai kurių laikraščių težino tik pavadinimus, o pačių 
laikraščių niedad nėra matę ir negali ju prisiprašyti. 
Del to ir patys laikraščiai netenka tos prasmės, kurią 
jie įgytų, pasiekdami visus norinčius skaityti, o taip, pat 
tam tikrą skriaudą jaučia ‘ ir skaitytojas, trokšdamas 
šviesos ir negalėdamas pasiekti jos.

Suprantama, kad popieriaus badas veikia spaudinių 
tiražą, todėl kiekvienam norinčiam ir negali užtekti, 
bet leidėjai vis dėlto galėtu savo leidinius paskirstyti 

, taip, kad kiekviena stovykla gautų, jei jau ne šimtais 
gzeempliorių, tai nors dešimtimis. Ir tas dešimtis bū
tų galima vietoje jau taip paskirstyti; kad kiekvienas 
galėtu paska tyti. O , dabar, kaip atrodo, kai kur gau
nama, palyginti su spausdinamaisiais kiekiais, gal ir . 
per daug, o kitury— negalima prisiprašyt net kelių, net 
pagaliau vieno egzempliorius. Tokiu atsitikimų jau 
yra buvę, kad vienoje stovykloje, tegul ir didesnėje, 
gaunama keti šimtai egzempliorių, o kitoje — nė vieno. 
Kartais net sakoma, kad išsemti tiražai, o kartais pasi
tenkinama nutylėjimu. Visiškai pateisinama, kad lai
kraščio ar knygos leidėjas nenori laikyti savo išleistų 
dalykų kur nors kampe sukrovęs ir todėl atiduoda pir
mam paprašiusiam. Arčiau esančių platintojai užsiprašė 
didelius kiekius, todėl kitiems ir nebeliko, o tai šian
dien jau nebegerai. Todėl atrodytų, kad leidėjai, žiūrė
dami šiandieninės spaudos vaidmens, turėtų taip tvar
kytis, kad visiems užtektų, nors ir po mažesnį kiekį. 
Jeigu į pirmąsias dalybas nespėjusios tolimesnės stovy
klos paprašo, reikėtų ir joms paskirti, nors dešimtį ar 
kitą. Jeigu jau būtų išsemtas visas tiražas, lietuviškumo 
ir lietuviškosios kultūros vardu galima be jokios nuodė
mės sau ir skriaudos kitiems, tą kiekį paimti iš tų, kur 
paskirta šimtais. . • ,

Dar viena kliūtis spaudai tarp visų lietuvių vienod
žiau ’ pasiskyrstyti yra suvaržymas, - draudžiąs kol kas 
pinigus siuntinėti iš zonos į zoną. Tai sudaro šiek tiek 
lumų, bet ir čia padėtis nėra be išeities. O išeitį kai

jamos banko operacijos, leidžiančios siųsti pinigus. Ne
galima nuginčyti, kad šiokių tokių sunkumų, kab
liukų nebūtų, bet, turint galvoje didžiuosius mūsų 
spaudos uždavinius, tos visos kliūtis yra patya niekai.

K. Plaučiūnas.

Dainų ir scenos meno dienos Hanau

ner- 
kon-

Balandžio men. 3 ir 4 d. d. Hanau stovyklos gyvento
jai turėjo progos išgirsti Fuldos menoxansamblio kon
certų. Ansamblis scenoje pasirodė su gan ilga, gražių 
dainų, tautinių šokių ir solo programa.

Misrūs ir vyrų chorai padainavo visą eilę gana sunkių 
ir kombinuotų mūsų ir kitų garsių kompozitorių dainų. 
Vertinant“ čhorus galima pasakyti, kad, palyginamai, yra 
gausus, tačiau pasirinkti dalykai nepilnai atatiko choro 
meninį pajėgumo lygį. Kombinuotos, ilgos dainos įvar
gino chorą ir jis ėmė jaustis scenoje nesavarankus, 
vingas. Lengvesnieji dalykai suskambėjo gražiai, 
certo dalyviai juos palydėjo aplodismentais.

Solo Paliulis ir Mackevičius padainavo lietuvių liau
dies dainelių. Vietomis kiek truko švelnesnių niuansų, 
tačiau jiems priskirtina perspektyvinė ateitis.

Tautiniai šokiai dinamiški —- žavūs. Čia nuopelnas 
tenka jų vadovei L. Valiukaitei.

Ansamblis scenoje daro gražų įspūdį savo puošniuose 
-kostiumuose ir sudėtimi. Ansamblio vedėjo Ąžuolaičio 
jaučiama daug įdėtos sielos į ansamblio meninio lygio 
kėlimą. Turint galvoj, kad Fulda yra viena iš mažes- 

' niųjų stovyklų, ansamblio pastangas ir* pasiektus rezul
tatus tenka vertinti teigiamai ir palinkėti sėkmės keliant 
mūsų gražiųjų dainų skambųjį vardą emigracijoje.

Fuldos tautinis ansamblis Hanau aplankė Hanau an
samblio kviečiamas ir reikia laukti', kada hanoviečiai 
padarys revizitą Fuldos ansambliui.

Hanau lietuvių stovyklos dramos mėgėjų būrelio kvie
timu, kovb 31 ir balandžiu 1 ir 2 d. Wurzburgo lietu
vių scenos meno mėgėjų kolektyvas Hanau lietuviams 
davė keletą “Aušros Sūnų“ ir "Sudrumstosios Ramybės" 
Abu scenos vaikalai paruošti gerai. Aktoriai 
E. Dainienė, Pr. Zenkevičius, ir keletas kitų vaidyboje 
savarankūs, vykusiai sukūrė charekteringus tipus ir 
žiūrovams teikė pasigerėjimo. Silpnesniasias vietas pa- 

'"pildė aktorių vaidybinis darnumas. Vienas, kitas scenoje 
kiek varžėsi, tai kalta svetima aplinka. Veikalų 

’ turiniai visiems gerai pažįstami, tačiau išeiviui jie buvo 
mieli ir brstagūs. Veikalų pastatymą puošė gražiai dail. 
C. Jonušo ir Dailės Studijos paruostos dekorayijos. Abū

veikalus režisavo Pr. Zenkevičius. Reikia pasakyti, kad 
į šį darbą nemažą sielos yra įdėję režisorius ir meninin-. 
kai. Atrodo, kad Wurzburgo scenos meno mėgėjai, dar 
daugiau padirbėję, pasieks stipraus vaidybinio lygio ir 
teiks išeivijoje vertingų scenos dalykų.

Balandžio mėn. 8 d. Hanau lietuviai turėjo progos 
pamatyti Kristaus didžiosios kančios ir mirties 7 pa
veikslų vaidnimą "Golgota". Sį veikaliuką pastatė Muna 
lietuvių stovyklos scenos meno mėgėjų kolektyvas Tekstą 
paruošė ir jį režisavo Tamašauskas ir Dromautas. Muzi- 
kalinę dalį tvarkė’ Mateika.

Veikaliuko vaidyba silpnoka, masinėse scenose trūko' 
tragiškų momentų, išgyvenimai blankoki, ryškiai buvo 
jaučiama vaidybinio darnumo štoku. Tačiau arch. St. 
Dromauto meniškai atliktos dekoracijos, nablogas šviešų 
derinys teike ypatingai pasigrožėtiną vaizdą ir tuo pa
pildė silpnąsias vaidybos vietas.

Turint galvoje, kad šios stovyklos meninės pajėgos ne
gausios, "Golgotos“ pastatymą tenka vertinti gerai.

Jš dekoracijų, rūbų ir kitų pasipuošimu spręstina, kad 
šis kolektyvas turi gražios, ^veikos iniciatyvos ir ateityje 
galės papildyti mūsų scenos meno "kolektyvo eiles, kaip 
savarankus vienetas.

J. Js.

Slesvigo apskrieiies lietuviai
(atkelta iš 8 psl.)

Maistas. Galutinai maisto klausimas sutvarkytas. - 
atsikėlus į Tolką. Maisto normos dažnai keičiasi. Ligi. 
rugsėjo mėn. maistas buvo gaunamas tik iš vokiečiu. 
O nuo tada pradėjo -dalį duoti anglai, kol 1946 m. 
pradžioj pereita visiškai prie angliško, o iš vokiečiu 
gaunama tik daržovių. Pirmieji Rąud. Kryžiaus pakiete- 
liai gauti Kalėdoms, o paskutinieji — vasario mėn.x gale. 
Palaidų produktų iš pakietėlių buvo gaunama ir anks
čiau. Maistas pakankamas.

Dar stovyklai Slezvige tebesant, vaikams anglų pat- 
varkimu pradėti ruošti pavakariai, kuriems specialiai 
gaunama produktų.

Apdaras. Siek tiek drabužių, jau buvo gauta rug- _ 
sėjo mėn. gale. Vėliau per kelis kartus gauta ir dabar 
gaunama daugiausia senų drabužių, moterims . ir vai
kams batų, ir visi jau yra sį tą gavę, bet vis dėlto tiek 
apdaro, tiek, ypač vyrams, apavo tebetrūksta. Daugiausia

- trūksta viršutinių drabužių.
Kuro klausimas labai opus. Malkų rudenį 

gautas labai mažas kiekis (apie 200 metrų), beveik tik 
virtuvei. ~ 
kokso, tad gyventojai žiemą kurą sau 
jėgomis gabenosi iš apylinkės privačių 
šakas, nes kirsti draudžiama).

Sveikatos priežiūra. Visais 
lais rūpinasi UNRRA gydytojas, padedamas gail. 
Pačioje stovykloje dirba lietuvė sanitarė. ~ 
katos priežiūra vyksta saugant nuo limpamųjų ligų 
(skiepijimai ir kt.) ir gydant suąirgimus. Ypač rūpina
masi vaikų sveikata.

Globėjai ir santykiai su jais. Anglų ka
rinės valdžios užsieniečiams globoti skyrius iš pradžių 
lietuvių koloniją buvo pavedęs tvarkyti 

. UNRRA-ai, o vėliau Britu Raud. Kryžiui, 
atsisveikina išvykdamas kitoms pareigoms 
boti skyriaus vįršininkas kpt. Thompson, 
buvusiems geriems santykiams pažymėti 
lietuvišką austinę staltiesę su išsiuvinėtu 
rastu. Sį savo vyriausiąjį globėją stovyklos lietuviai 
Tautos šventės (rugsėjo 8 d.) proga' buvo apdovanoję 
lietuvišku rankšluosčiu. ,

Rugsėjo 20 d. tuomet globojusio Britu Raud. Krv- 
žiaus pareigūnams ir jų svečiams parodo savo meninę 
programą pradžios mokykla ir vaikų darželis. Rugsėjo 
29 d. ta programa svečių, pageidavimu 
prie jos prisideda dar ir suaugusieji.

Lapkričio 15 d. stovyklos globą perima 
Kalėdų šventes jos skatinimu stovyklos 
ventojai pagamino vaikams žaislų, kurių parodėlei buvo 
suruošta Šlezvige, dalyvaujant kartu latviams ir estams. 
Gruodžio 23 d. Šlezvjge UNRRA buvo suruošusi vai
kams eglutę.

Kultūrinis gyven im a s. Besiblaškant iš vietos 
į vietą, jokie kultūrinio gyvenimo pasireiškimai visiškai 
nebuvo įmanomi, taigi, kultūrinis gyvenimas pradėtas 
judinti tik vietoje pastoviau apsistojus ir susibūrus 
keletai inteligentų, kurių čia trūko ir tebetrūksta. Pir
mieji to darbo žingsniai buvo laikraštėlio išleidimas 
ir rugsėjo 8 d Tautos šventės paminėjimas.
Rugsėjo mėn. 11 d. buvo sudaryta kultūrinio darbo 
valdybėlė, bet darbas vyko daugiau be jos, atskirų 
žmonių iniciatyva.

1945 m. rugsėjo mėn. stovykloje* buvo suorganizuota 
maža bibliotekėlė, kuriai knygos suskolintos iš pačių 
gyventojų.

Pavasariop dar gauta 50 metrų malkų ir 
rinkosi ir savo 
miškelių (sausas.

sveikatos reika- 
seserų. 

Pati svei-

ir aprūpinti 
Spalio 26 d. 
užsien. glo- 
ir lietuviai 

įteikia jam 
atatinkamu

kartojama^ tik

UNRRA. Prieš 
kai kurie gy-

PABALČIO PILIEČIŲ NEATIDUOS RUSAMS.
Valstybės departamentas gavo užtikrinimų, kad 

vienas Baltijos pilietis iš Amerikos zonos prievarta 
bus siunčiamas į jo tėviškę.

Nebus siunčiami ir tie, kurie kovojo prieš rusus.
Kadangi J. A. Valstybės, kaip \ir D. Britanija, nie

kuomet nepripažino sovietų Rusijai trijų Pakaičio val
stybių aneksijos, šių 
išspręstas, kol nebus 
problema.

nei
ne-

pabėgėlių likimas negali būti 
išspręsta visa Pakaičio valstybių

'Naujienos", 1946. Nr. 27.

Švietimas. Pradžios mokykla pradėjo darbą 
1945 m. rugpiūčio 27 d., turėdama 30 mokinių. Šiuo 
metu mokykloje yra keturi skyriai su 36 mokiniais (po 
18 berniukų). Nuo pat pradžių mokyklai vadovauja mok. 
St. Slavinskiene.

Suaugusių švietimas pradėtas organizuoti tik 1946 m. 
kovo mėn. Iš pradžių jis buvo pavestas P. Papečkienei, 
o po poros savaičių šiai pasitraukus — Pilozui. Klau
sytojų 21.

'Stovyklos' vaikų darželis, vadamas E. Vaitkevičienės, 
pradėjo darbą 1945 m. rugpiūčio 
auklėtinius. Jo suklėtinių dabar 
mokytojos pareigas, šalia vedėjos,

Kurį laiką veikė VI. Šlaito 
kursai.

' 1945 m. spalio 15 d. suorganizuoti šoferių kursai, 
kuriuose dėsto V.' Perminąs, D. Slavinskas ir J. Švabai- 
tišl jAilikę reikalingą praktiką, 1946 m. vasario 25 d. 22 
kursantai vokiečių susisiekimo įstaigose išlaikė egza
minus ir gavo šoferių teises. Po poros savaičių išlaikė 
dar, 2.

rB.dj

19 d., turėdamas 26 
yra 38, 
eina V. Stasiukonytė.

vedami anglų kalbos

ir antrosios
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MENO MĖGĖJAMS!

Niekur ir niekad išeivijoj mes lietuviai neam pasi
rodę su savo gražia ir vertinga tautodaile. Pasitarus 
su vienu kitu jos mėgėju, kilo mintis, jog yra labai 
reikalinga ir būtina populiarinti mūsų taudodailės dir
binius mūsų ir svetimtaučių tarpe, kaip jau, kad yra 
vykusiai populiarinama daina bei tautiniai šokiai. Tai 
galima atsiekti ruošiant darbų parodas bei platinant 
dirbinius. O kad išvystyti didesnę gamybą ir vertinges
nių dirbinių plačiau paskleisti, yra reikalinga lietuvių 
tautodailės specialistams bei mokovams organizuotis į 
vienetą. Be to, dirbantiesiems užtikrintų tiek, šiuo metu, 
tiek ateityje rimtą pragyvenimo šaltinį.

įnamės iniciatyvos sužinoti ar yra tam sumanymui 
pritariančių, ir suiteresuotų asmenų. Todėl kviečiame 
norinčius dailės srityje dirbti specialistus bei mokovus, 
k. t. siuvinėtojas, audėjas, mezgėjas, medžio drožėjus,' 
medžio skulptorius, raižytojus, dažytojus, stalius — stili- 

i zajorius, metalo plastikos bei graviūros darbuotojus 
pareikšti savo mintis, ir sumanymus raštu (registr. laiš
kais) šiuo adresu: Kotryna CĖSNIENĖ, (13b) KEMP
TEN, Rotthdistr. 15, Lithuan. Camp.

Tarp kitko laiškuose pageidautina pasisakyti ko
kiais pagrindais organizuotinas kalbamasis vienetas; ar 
reikalinga kviesti suvažiavimą tam reikalui aptarti bei 
gairėm nustatyti ir kuri vieta suvažiavimui geriausiai 
tiktų; kurioje kolonijoje UNRRA-os vadovybė būtų 
palanki šiam žygiui; pažymėti, kokioje darbo šakoje 
Suinteresuotasis gali dirbti (pav. medžio drožėjas, au
dėja ir pan.)

Pranešimų^ tertninas — galimai skubiau, bet ne vėliau 
1946 m. gegužės mėn. 1 dienos.

Iniciatorių Grupė Kemptene.

DĖMESIO!
Nuo š. m. balandžio mėn. 28 d. iki gegužės-mėn. 5 d. 

Kassel-Oberzwehren stovykloje šaukiamas Lietuvos Ope
ros, Operetės, Baleto, Drąmos ir Orkestro artistų 
zikų, dirigentų, laisvųjų menininkų

Suvažiavime bus aptarti aktualūs mūsų reikalai, 
cijos, lietuviškojo teatro kūrimo aptarimas ir kt.

Suvažiavimo proga įvyks ir \

Didžioji Mėno Savaitė.
P. p. menininkai prašomi pasiimti ir reikiamas 

das, kostiumus, savo akomponiatorius.
Snulkesnis suvažiavimo planas bus praneštas paski

rais laiškais. P. p. menininkai prašomi tuojau pranešti 
save#adresą telegrama, kad tokį laišką su pranešimu 
gaututė laiku?

Nakvynė ir išlaikymas parūpintas. Kelionės išlaidos 
bus apmokėtos. t. '

Suvažiavimo dalyviai laukiami ne yėliau balandžio 
mėn. 27 dienos. v

Adresas: *
Kassel-Oberzwehren,
D. P. Camp Mattenberg 
Lithuanian Theatre "Freedom".

Paieškojimai
Paieškojimų skelbimai talpinami pagal jų gavimo 

eilę. Talpinamas skelbimas turi būti apmokėtas Rm. 2,— 
už kiekvieną ieškomą, asmenį. Mokęstis siunčiamas ad
ministracijai kartu su skelbimo tekstu. Redakcija prašo 
laikraščio skaitytojus sekti skelbimus ir ką nors žinant 
apię ieškomąjį — tuojau malonėti pranešti ieškančiajam.

Puidos (D. P. Camp 3 — Frankfųrtetstr.) 
lietuvių stovykloje gyvenantieji ieško:

153. SEREIČIKAITĖ Petrė ieško Antosės Sereičikai-
. tės, Janės Budinaitės, Juzės ir Jono Kavalčiukų.

154. DAUKŠAI Petras ir Povilas — ieško giminių, 
ir pažįstamų.

155. JĖGERIS Liudvikas ieško žmonos Jėgerinės — 
Cechanauskaitės Zofijos ir vaikų: Endriko, Leokadijos, 
Leono, Irenos ir Adolfo.

156. TUTLYS Petras — ieško giminių ir pažįstamų.
157. ŽALYS Bronius — ieško giminių ir pažįstamų.
Kitose stovyklose gyvenantieji lietuviai ieško:
158. PAKARNA Klemensas, gyv. Regensburg, Gang- 1 

, hofer Siedlnug, Lit. Lager ieško brolio Pakarnos Igno
gyvenusio Hannoveryje.

159. PEČENKIS Petras, gyv. Schmalenbeck bei Achens- 
burg iiber Hamburg — D. P. Camp — Auslanderlager
— ieško brolio Albino Pečenkio, tėvo Kazio Pečenkio,
sesers Onos Pečenkytės — visi iš Sausininkų, Barti
ninkai. , z

,160. LAZDAUSKAS Pranas, gyv. Schweinfurt, — Th. 
luscherpi. 8/5 — Lit. Lager, ieško brolio Lazdausko 
Broniaus gim. 1910 m. Gintaučiuose — Raseinių apskr.

- 161. EMERTAITE M. gyv. Behningen 13, (20) Kreis
Soltaų ieško: sesers Sofijos — Asmos Emertaitės (gim. 
1922. 7. .17. — Mažeikiuose), brolių: Alfredo (gim. 
1920 4. 8. — Mazeikiuse) ir Aleksandro —? Vernoldo 
(gim. 1924. 10. 18. — Mažeikiuose). i

162. GALECKIENĖ Antonia gyv. Neuses 1 bei Ans
bach (Mittel-Franken) ieško sūnų Galecką Henriką gim. 
1924. 4. 28. — Kaune ir gyvenęs Vilniuje.

163. PAPLAUSKAS Albinas gyv. Ansbach, Hinden- 
burgkaęerne ieško tėvo Paplausko Kažio, brolio Juozo 
ir pažįstamų.

164. ALKEVICIUTE Birutė is Pajevonio, gyv. Mem
mingen, Lit. Lager — ieško: brolio Juozo Alkeviciaus 
ir Kastulės Vaščegaitės, kurie buvo paimti Heilsberge 
prie apkasų (kas žino apie jų likimą — maloniaį prašau 
pranešti); taip pat ieškau giminių ir pažįstamų.

165. STALMA'ŠEVIČIUTE Genovaitė gyv. Wiesbaden, 
Gersdorfkaserne — Lit. Lager, — ieško Augustaičio 
Jono, Lukoševičiutės Joanos ir kt. pažįstamų.

166. PARTILKĖNAS Julius gyv. Meerbeck b. Stadt
hagen ieško Algio Partilkėno, gail. sės. Genovaitės Par- 
tilkenaites, Mykolo Rutkausko, Vito Rutkausko ir Vacio 
Rutkausko (visi iš Kauno). ( *

167. Gail. sės. DROBAVIČIENE Jadvyga gyv. Regens
burg, Karl Laforcepl. 12, ieško vyro Drobaviciaus Jono. 
Žinantieji prašau pranešti duotu adresu.

168. VYŠNIAUSKAS J,, gyv. Schweinfurt. Th. Fi- 
scherpl. 26/6 — Lit. Lager ieško Vyšniauskaitės Alfre-

rau

peli-

gai-

Inciatorių Vardų

Petras Maželis 
Lietuvos Operetės Solistas.

11 ptl.

Dorverdeno abiturientai
1946 m. balandžio mėn. 4 d. Ddrverdene Mont

gomery stovyklos gimnazija išleido 17 abiturientų. 
Tą dienų gimnazijos patalpose ivykdsių iškilmių 
metu, dalyvaujant UNRRA atstovui p. Anderson, 
mokinių tėvų ir visuomenės atstovams mokiniams, 
baigusiems gimnazijų ir išlaikiusiems brandęs 
egzaminus, buvo Įteikti brandos atestatai.

Į susirinkusius abiturientus, gimnazijos mokytojus 
ir svečius kalbėjo Gimnazijos direktorius J. Vedegys, 
UNRRA atstovas — gerbūvio' karininkas p. Ander
son, L. T. B. Komiteto atstovas K. Povilaitis, Tėvų 
Komiteto pirmininkas P. Rakutis ir abiturientų. 
atstovas Adomavičius. Jie visi savo pasakytose 
kalbose džiaugėsi pasiektais gražiais gimnazijos 
laimėjimais, jaunimui linkėdami sėkmės naujajame 
gyvenime, patardami siekti tolimesnio mokslo. 
Gimnazijos direktoriui gimnazijos vardu kaip 
padėkų už lietuvių kultūrinių reikalų rėmimų UNRRA 
atstovui p. Anderson iteike lietuviškų raštų 
rankšluosti. Abiturientai gimnazijos direktoriui ir ( 
auklėtojui bei mokytojams iteike atitinkamus 
adresus. Iškilmės baigtos Tautos Himnu.

Tai buvo pirmoji Dorverdeno Montgomery 
stovyklos lietuvių tremtinių gimnazijos abiturientų 
laida, gyvenant ištrėmime. (sn)

dos tarnavusios Luftwaffeje (Wahlitj b. Magdeburg). 
Žinantieji prašomi pranešti tėvui.

169. JUOZAPAITIENĖ Ona gyv. Schwarzenbeck b. 
Hamburg, D. P. Camp 7 ieško 
paičio irsūnaus Jono Juozapaičio 
rages apsk.

170. SALATKA Viktoras gyv.
Laųenburg
Alvito.-

171. TUMAITIENĖ Marta gyv. Hamburg-Neugraben, 
Lit Lager Fischbeck ieško vyro Jono Tumaičio (gim. 
1900) iš Marijampol4s apskr.

172. METIENĖ Ona gyv. Neustadt (Holstein) u. 
Schule Lit. Lager ieško Juozo Meto iš Kumečiu km. 
Marijampolės apskr.

173. LIUKAITIS Juozas gyv. Neustadt (Holstein) Lit. 
Lager 
vinavo

174. z.
Lit Imager ieško giminių ir pažįstamų.

175. FOGTAS Augustas, gyv. Neustadt (Holstein) u. 
Schule — Lit. Lager ieško žmonos Amandos Fogtienės, 
dukterų Ermos, Ildos ir sunaus Richardo iš Kilininku 
kaim. Pojevonio vai. Vilkaviškio apskr.

176. SUDEIKIENĖ Augustė gyv. Neustadt (Holstein) 
u. Schule — Lit. Lager ieško vyro Hermano Sudeikos 
is Graužinių — Vilkaviškio apskr. ’

177. BENKIENE Ona gyv. Neustadt (Holstein) u. 
Schule — Lit. Lager ieško vyrą Liudviką Benkį iš 
Graužinių — Vilkaviškio apskr. ,

179. FELENDREJERIS Adolfas gyv. Neustadt (Hol
stein) u. Schule — Lit. 
berto gym. 16. 10. 27.
apskr.

179. RIBKEVICIENĖ 
Hamburg-Neugraben — 
ieško Onos Bučinskaites 
Michalinos Naruševičių, Marijonos ir Motiejaus Bruožiu.

180. POŠKAI Bronė ir Khzys gyv. Hamburg-Neugra
ben — Lit. Lager (D. P. Camp 514) Fischbeck, Barakas

, XV. ieško Bronės Poškutės, Julės Poškutės — Bružienės 
ir Vinco Balcerio. x '

181. METIENE Elena gyv. Hamburg-Neugraben Lit. 
Lageri Fischbeck (D. P. Camp 514) ieško vyro Otto Meto 
gim. 1917. 1. 24., brolių Juozo ir Alberto Liudvikauskų.

182. HERSFELDO Lietuvių Komitetas ieško Joną ir 
Juozą Norkus iš • Gubilniškių — Vilkaviškio apskr. 
Žinantieji ką nors apie šių asmenų likimą prašom pra
nešti šiuo adresu: Lit. Commitee, Hersfeld-Hessen, 
Kriegsschule, Auslanderlager.

BAZILIAUSKAS Antanas gyv. (13a) Weiden - Oberpf.. 
Lit. Lager Hammerweg, ieško sūnaus Alfonso Bazili-

ATITAISYMAS
"Mūsų Vilties" 7 Nr. “Lietuvių Tautosakos" 5 eilutėje 

iš viršaus įsibrovusi koretūros klaida. Vietoj: “Prof. 
Mykolaitis“ ... turi būti: "Mykoliukas-liūdnas ir gilus 
lietuviškas gaivalas ..."

Nr. 8, straipsnyje "Hanau lietuvių pašte pasižvalgius“ 
del spaustuėvs kaltės išleistos pavardės. Vietoj: "Čia pat 
išrenkama paštininkų grupės valdyba į kurią įeina ir 
J. Janušaitis" — ... tur ibųti: “Čia pat išrenkama pašti
ninkų grupės valdyba, kurion įeina J. Bareiša, J. Ge- 
čiauskas, I. Gudaitis, A. Gintneris ir J. Janušaitis.

vyro Andriaus Juoza
is Papušynių — Tau-

Schwarzenbeck — Kr.
Lith. Camp ieško Česlovo Salatkos iš

ieško vaikų: Ella, Hedwig ir Edmund iš Liud- 
— Marijampolės apskr.
BUKNAITIS Adolfas gyv. Neustadt (Holstein)

Lager Nord ieško sunaus Al
is Čiuniškių — Marijampolės

— Kasiulaitytė Stasė, gyv. 
Lit. Lager (D. P. Camp 514)
— Cečkevičienės, Albinos ir

ausko (19 m. amžiaus). Turintieji žinių malonėkite pra- 
nšti tėvui.

SIDARAVIČIENĖ Bronė gyv. (13a) Weiden-Oberpf. 
Lit. Lager Hammerweg ieško dukterų: Justinos ir Bro
nės. Turintieji žinių malonėkite pranešti motinai.

PETERSONŲ ir DIRVELIŲ šeimos, gyv. Olden
burg, Lager "Unterns Berg" ieško kitų saviškių, gimi
nių bei pažįstamų.

PUŠKORIUS JONAS gyv. Nr. 1453171, Camp 33, 
einc Jnf — re, Dieppe, FRANCE, ieško giminių ir 
pažįstamų.

IVANAUSKAS Gediminas gyv. Hersfeld — Hessen 
Kriegsschule, ieško brolių: Ivanausko Vytauto, po kapi
tuliacijos buv., Austrijoj, Stahllofen ir Ivanausko An
tano buvusio Brandenburge.

IVAŠKEVIČIENĖ — GRABAUSKAITĖ Domicėlė, 
gyv. Kempten (Allgaeu), Fuerstenstr., liet, stovyklay, 
ieško dukterų: Zofijos, Elenos ir Marijos.

ŽVINGAILA Justas - Gižai, gyv. Hersfeld-Hessen, 
Kriegsschule, ieško giminių ir pažįstamų.

LUKAS Alfonsas, gyv. Hersfeld-Hessen, Kriegsschule, 
ieško Dauginio Antano ir Dauginienės — Lukaitytės Ste
fanijos ir pažįstamų.

JASIUNSKAS Bronius, gyv. Hersfeld-Hessen, Kriegs
schule, ieško giminių ir pažįstamų.

KIRŠA Vladas-Gižai, gyv. Hersfeld-Hessen, Kriegs
schule, ieško giminių ir pažįstamų.

URŠULĖ žmona ir sūnus ALGIMANTAS, gyv. Mūn- 
chen, Freiman-Kaserne — Lit. Lager — ieško Adolfo 
Šumkomaičio iš Keturvalakių valč.

BERVINGAITĖ Irena, gyv. Mūnchen, Freiman-Kaserne 
— Lit Lager — iš Marijampolės, ieško brolio Juliaus.

ŽADEIKIS Juozas, gyv. Henrikshdlm — D.L.K. pr. 
Vedbach — Danija gali pranešti Stasei Klimaitei apie 
Joną Klimą.

TAROZA Stasys, gyv. Fuldos lietuvių stovykloje ieško 
giminių ir pažįstamų.

MARCIUKEVIČIUS Antanas, gyv. Wurzburg, Lit. La
ger, ieško Garbuko Jono ir Klimo Jono iš Biliūnų km.

RAMANAUSKAS Augustinas gim. 1925 m. paieško 
tėvo Karolio, giminių ir pažįstamų. .

VAISMANTAS Albinas gim. 1923 m. paieško tėvo 
Prano, giminių ir pažįstamų.

Teirautis: Hersfeld-Hessen, Kriegsschule, pas Iva
nauską Gediminą.

Jau spausdinamas ,Jz. ir Jn. Beržinskų paruoštas 
angliškai — lietuviškai — vokiškas apie 25.000 
žodžių žodynas. Įvairiais žodyno reikalais kreip
tis šiuo adresu: Jz. ir Jn BERŽINSKAI, Rozenheim, 
D. P. Camp B — 188, Pichlmayrstr. 22.
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Is politinės spaudos puslapiu
\ . . • •

A.a.Prez.Fr.D.Roosevelio metinės mirties sukaktuvės
Balandžio' mėn. 12 d. suėjo lygiai metai, kaip mirė 

didžiausias J. V. prezidentas Franklin Delano Rooze- 
velt. Tą dieną New Yorko radio kelis kartus trans
liavo mylimą velionies religinį himną "Mūsų tėvų tikė
jimas . Velionis buvo giliai religingas žmogus ir labai 
pasitikėjo Dievo Apveizda.

, Jis buvo ne vien didis Ąmerikos patriotas ir demo
kratas, 'bet savo dvasios žvilgsniu apėmė visa pasaulį, 
visą žmoniją ir pasisakė ypačiai už biednuosius ir sil
pnuosius. Jis paskelbė 4 laisves, kurios ir vadinamos 
Roozevelto laisvėmis. Jos yra: 1. žodžio laisvė, 2. Dievo 
garbinimo laisve, 3. laisvė nuo baimės ir'4. laisvė - nuo 
skurdo. Tų laisVių vardu prez Roozeveltas išvedė A.J.V.

GYVAS DEMOKRATIJOS BALSAS.
Didžiojo pasaulinės demokratijos ideologo a. a. A.J.V. 

prezidento FR. D. Roozevelto atminimui pagerbti mes 
primename savo skaitytojams šias jo mintis, kuriomis 
jis pats vadovavosi vairuodamąs J. V. politikai ir kurio
mis vadovaujasi jo įpėdinis prez. Harry S. Trumanas. 
Į šitas Roozevelto idėjas dedame' ir mes savo ateities 
viltis.

"Jei mes norime gyventi pasaulyje, kuriame galima 
laisvai kvėpuoti, tad taiką mylinčios tautos turi bend
romis, sujungtomis jėgomis stengtis, kad teisė ir įsta
tymas praktiškai galiotų. Bendrai ir sutartinai turi tai
kios tautos kovoti su įstatymų laužymu ir žmonių jaus
mų įžeidimais^ kurie privedė prie tarptautinės anarchijos 
ir nesaugumo, nuo kurio negalima pabėgti nei per neu
tralumą nei per izoliavimąsi".

"Visi, kurie myli -savo ir savo kąjjnynų laisvę ir taiką, 
turi veikti teises 'ir moralės triumfui, kad per tai 
pasaulyje Įsigalėtų taika, teisingumas ir pasitikėjimas. 
Pasaulis turi suprasti, kad valstybinė morale gyvenimui 
taip pat yra svarbi, kaip ir privatinė morale".

"Darosi vis aiškiau, kad baimės įvarymu pasiekta taika 
neturi nei aukštesnės nei pastovesnės vertės, už tą taiką, 
kuri pasiekiama kardu".

"Taika negali išsilaikyti, jei teisės viešpatavimas yra 
spaudžiamas plikos jėgos. Taikos negali būti, jei grasi
nimas karu sudaro valstybės politikos įrankį. Taikos 
■negali būti jei bejėgių ir persekiojamų keliautojų mili
jonai yra visame pasaulyje išblaškytų kurie net nežino, 
kur galvą priglausti, jei' toks žmonių sklaidymas virsta 
valstybės politikos įrankiu. Taikos negali būti, jei 
paprastam žmogui draudžiama reikšti savo mintis ir 
jausmus, ir Dievui tarnauti". " x

“Jokia tauta — praeityje, dabartyje ir ateityje — 
nėra pašaukta viešpatauti keliems žmonėms. Mes tikime, 
kad kiekviena, kad ir mažiausia tauta,, turi įgimta teisę, 
į savo tautybę".

NUSIŽUDĖ PROF. KARL HAUSHOFER.
Bad Toelfz. Kovo mėn. 14 d. prof. Karl Haushofer 

76 m., kuns yra mokęs Adolfą Hitlerį globalinio karo, 
nusižudė.' Haushoferis laikomas geopolitikos mokslo 
įkūrėju. Jis buvo sukūręs teoriją, kad milžiniški Euro
pos, Azijos ir Afriko s plotai gali sudaryti vieną planą.
- Rudolf Hess yra studijavęs pas H'aushoferį ir jo prin

cipus perteikęs A. Hitleriui, kuris ir buvo pasiryžęs 
juos įkūnyti savo pasaulinio viešpatavimo planuose. ■

UZ "PASAULINĘ VYRIAUSYBĘ".
Apie 1000 Amerikos mokslininkų, rašytojų, artistų, 

pramonininkų, dvasinikų ir darbo atstovų š. m. vasario 
mėn. 10 .d. įteikė prez. Trumanui peticiją, kurioje prašo 
jį imtis inciatyvos dėl "tikros pasaulinės vyriausybės" 
sudarymo; toji vyriausybė turi apsaugoti pasaulį nuo 
atominio karo ateityje. Teigdami, kad sėkmingai nega
lima užbėgti už akių atominės energijos panaudojimui 
destruktyviems tikslams, Amerikos intelektualistai šau
kiasi preventyvinių priemonių ir jas pasaulinėje vyriau
sybėje, turinčioje pasaulinę valdžią įstatymams leisti, 
teisti ir administruoti ir turinčią - pakankamai stiprią 
miltarinę pajėgą. Pasaulinė vyriausybė turėtų turėti be
tarpišką valdžią (jurisdikciją) kiekvienam asmeniui.

Į pasaulinę vyriausybę reikia pradėt eiti iš Jungtinių 
Tautų Organizacijos valdžios plėtimo.
\ Tarp kitų peticiją pasirašė Thomas Mann, Albert 

Einstein, Sinclair Lewis.
"Dz. Polski i Dz. Z." Nr. 41 

į karą su fašistine tiranija, toms laisvėms įgyvendinti 
ir užprojektavo Jungtinių Tautų Organizacijos chartą. 
Roozeveltas pasakė, kad jei bent vienos iš tų laisvių 
žmogui trūksta, tad jis turi susti ir vysti. Dabartinis 
J. V. prez. Trumanas vakar savo didžio pirmtako at
minimui pasakytdj kalboj tarp kitko pareiškė: "Jungt. 
Valstybės varys toliau savo mirusio prezidento princi
pais pagrįstą' politiką. Mes būsime teisingi ir stiprūs 
visoms kitoms tautoms, mes padėsime išbadėjusiems". 
Ir mūsų tauta kreipia sąvo žvilgsnį į Roozevelto tėvynė 
ir nekantriai laukia pagalbos, nes mūsų krašte, kaip 
ir daugelyje kitų Rytų ir Šiaurės Europos šalyse. Šiuo 
metu dar negalioja nė viena Roozewelto laisvė.

RUSIJOS SAUGUMAS
"New York Times" rašo: "Saugumo vardu Rusija 

jau pagrobė ir prisijungė šias valstybes ir kraštus: Lie
tuvą, su per 3 mil. gyventojų, Latviją bemaž su 2 mil. 
gyventojų, Estiją su 1.120.000 gyventojų, Rytų Lenki 
ją su 10.150.000 gyventojų, Besarabiją, ir Bukoviną su 
3.748.000 gyventojų, Rytprūsių dalį su 400.000 gyvento
jų, Suomiiy Koreliją ir Petsamo bemaž su puse mil. 
gyv., Tannu Tuwą Vidurinėj Azijoj su 65.000 gyv., 
Pietų Sachaliną ir Kurilų salas su 420.000 gyventojų. 
Bendrai Rusija aneksavo kraštus su 42.455.000 gyven- 
. • ittOJU . .

Rimčiausias Amerikos laikraštis toliau rašo: “Sau
gumo vardu Rusija gavo jūrų bazes Ęorkkalos pusiasa
lyje, Suomijoi' ir Port-Arture Kinijoj kartu su bendru 
dalyvavimu svarbiausių Mandžurijos geležinkelių linijų 
nuosavybėje ir eksploacijoj. Vienu žodžiu, su šūkiu 
"Nenorime mūsų teritorijos padidinimo ir jokio kito 
mūsų išteklių padidinimo", Rusija sau gavo kraštus, ku
rie savo didumu prilygsta didešniai Jungtinių Valsty
bių rytinių štatų daliai.

ŽUKOVAS PALIEKA BERLYNĄ.
"Die Neue Zeitung" Nr. 29 praneša: Maršalas Žukovas, 

kaip pranešta iš Alijantų Kontrolės Tarybos posėdžio, 
pasitraukė iš Sovietų kariuomenes vado Vokietijoj ir iš 
Sovietų atstovų Alijantų Kontrolės Taryboje pareigų. 
Jo vieta užima generolas Vasilij Sokolovskij. Taryba 
išvykstančiam maršalui įteike' padėkos raštą ir pasvei
kino j kaipo naujai paskirtą Sovietų Sąjungos karo mi- 
nisterį ir vyriausiojo Raudonosios Aronijos vado pava
duotoja. Iš savo pusės mes galime pridurti, jog marša
las Žukovas yra gabiausias Sovietų kariuomenės vadas; 
jis yra Stalina įtikinęs, kad Hitleris nėra neįveikiamas 
ir kad nereikia daryti jam nuolaidų. Žukovas — tai 
Sovietų Eisenhoweris, tad jo paaukštinimas nėra bepras
miškas. . . . /

TURKIJA TAUTŲ SUSIDOMĖJIMO CENTRE.
Balandžio mėn. pradžioje pirmieji (nuo 193(1 m.) 

Amerikos karo laivai praplaukė pro Dardanelų sąsiaurį. 
Tų laivų tarpe buvo ir kovos laivas "Missouri"1, ta 
plaukianti tvirtovė, kurioje Japonijos vyrai yra pasirašė 
kapituliacijos aktą. Šį kovos laivą lydėjo trys naikintojai. 
Sis laidas reiškia Amerikos draugiškumo demonstracija 
Turkijai. Šis karo laivas atvežė Turkijos pasiutinio, 
arsenai mirusio J.A.V., palaikus. Šiuo žygiu Ameriką, 
matyt norėjo pabrėžti, kad Turkija Amerikos ir užsienių 
politikoj vaidina svarbų vaidmenį.

Prez. Trumanas "Armijos šventės" proga š. m. balan
džio men 6 d. pasakytoj halboj tarp kitko palietė ir 
Artimųjų ir Vidurinių Rytų problematiką, iškeldamas 
tų sričių ūkinę ir strateginę reikšme. Tenai gyvenančios 
rautos nėra pakankami stiprios atsispirti galingai agresi
jai. Tie kraštai gali vifrsti rivaliteto tarp kitų valstybių 
arena. Ta proga Trumanas pabrėžė, kad J. V. pareiga 
įsikišti į tą sritį ir tų kraštų suverenitetą ir neliečia
mybę saugoti. Jei kalbos metu buvo aktualus Persų 
skundas Saugumo Tarybai, tai vis dėlto nėra abejojimo, 
jog Amerika tuo pačiu užsiangažavo ir kaipo Turkijos 
suvereniteto ir iųtegraliteto globėja-Amerikos J. V. užs. 
reik. min. Byrnes kovo men. pradžioje paskelbė, jog 
•Sovietų vyriausybė Turkų vyriausybei, jog prieš bai- 
gigantis naujai rusų ir turkų sutarčiai reikia pradėt 
•derybas y ę ..
■dęl Dardanelių sąsiaurio ir del Karšo 'ir Ardahano pro
vincijų. Praėjusiais metais lapkričio mėn. pasibaigė rusų 
ir turkų draugiškumo paktas, o 1945 m. kovo mėn. 
Rusija atsisakė jį prailginti

Pirmiausia Rusija reikalauja peržiūrėti Montreų, pasi
rašyta sąsiauriu . sutartį. Einant šia sutartimi, rumunų, 
rusų, 'ir bulgarų prekybos * laivai gali laisvai plaukti 
Dardanelių sąsiauriu. Karo laivfy plaukimas ribojamas 
jų skaičiumi ir klase. Karo metu karo laivams uždaromi 
sąsiauriai. Potsdamo konferencijoj buvo sutarta, kad 
kiekviena iš trijų didžiųjų valstybių įteiks Turkijai ats
kirus projektus Montreux konvencijai pakeisti Amerika 
įteikė Turkijai nota, kurioj siūlo ir karo metu leisti per 
sąsiaurį Juodosios jūros valstybių karo laivus. Anglija 
pasissdcė už Amerikos notos- padėjimą derybų pagrin- 

, dan.
Antras Rusijos reikalavimas liečia Brest - Litvosko 

taikos diktato (is .1918. III. .3.) ir Ardahano Karšo, 
Artwino ir Olti sričių atidavimą Rusijai. Pirmiausia 
šitų sričių laišku pareikalavo du gruzinų profesoriai; ju 
laiškas buvo perspausdintas kompartijos organo "Prav- 
dos", Raud Armijos orgdno "Krasnaja Zviezda" ir So
vietų vyriausybės organo “Izviestija".' Tų- profesorių 
reikalavimas palietė ne vien fas sritis, bet. visa Lacis- 

4: an o kraštą su Erzerumo ir Trapezundo miestais. Tur
kų prėmieras Saracoglu sovietų spaudos iškeltą reikala
vimą atmetė šių metų sausio mėn. pradžioje pabrėž
damas, jog sovietų pretendūojamoj srity tėra 50.000 . 
gruzinų pabėgėlių bendrame to krašto skaičiuje 1750.000 
kurie yra turkai. Plebiscitas po pirmojo pasaulinio karo 
parodė, to krašto gyventojų valią. Turkų ųžs. reik. min. 
Saka parlamente pareiškė, kad Turkija svetimų’ žemių 
nenori o savų niekam neužleis.

Turkai labai atsidėję sekė, pastaruosius įvykius Persi
joj ir Persų krizio metu sudarė draugiškumo sutartį su 
Iraku. Senos tos pat rūšies sutartys su Iraku, Persija 
ir Afganistąnu tebėra galioje. Turkija yra pasirašiusi su 
Anglija ir Prancūzija karinė sutartį 15 metų. Su Vokie
tija buvo 1941. VI. 16. nepuolimo paktas sudarytas 2 

k metams; prieš tai 1941. III. 24. Turkija buvo ir su 
Rusija sudariusi nepuolimo paktą, tačiau Turkija pasi
liko angloamerikėnu linijoj. 1941. I. 3O.« ir 31 d. d. 
Winston Churchil ir buvęs Turkijos premjeras Ismes 
Inonū turėjo pasitarimus Adanos mieste, po pasitarimų 
buvo oficialiai pranešta, jog buvo apsvarstyta Europos 
situacija ir pokarines problemos? Vieno turkų žurnalisto 
teigimu, Churchilis Turkija užtikrinęs, kad -Rusija esanti 
gerų norų kupina ir kad Vakaru Alij^ntai Tutkijos 
neišduosią, jei ji po karo būtų užpulta. Didžiųjų 
valstybių varžybos del įtakos buvusiosios Os- 
mnų imperijos srityse- dar nėra pasibaigusios. Labiau
siai krinta į akis akis Rusijos ^veržimąsis į ūkiškus ir 
strateginius tos buvusios imperijos erdvės punktus, ji 
veržiasi per Rumuniją, Bulgariją ir Graikiją prie Dar
danelų iš vienos pusės, o per Persiją iš antros pusės 
į Artimuosius Rytus. Rusija paprašė iš Graikų vieno 
uosto Dodekąneso salyne, turi prisipirkus didelę Siiezo 
kanalo akcijų pakietą ir yra pareiškusi pretenzijų gauti 
mandatus buvusioms Italijos kolonijoms. Eritrėjai ir ’ 
Libijai valdyti. -

i, "Die Neue Zeitung" Nr. 29.

J. A. VALSTYBĖS IR DIDŽIOJI BRITANIJA NEPRI- 
PAŽĮSTA PABALČIO ANEKSUOS.

Washington, D. C., vas. 24 d. — Valstybės departa
mentas gavo iš gen. Joseph T .McNarney, J. Valstybių 
karo jėgų viršininko Vokietijoj, parašytų užtikrinimų, 
kad kariuomenes vadovybė neplanuoja deportuoti Pabal- 
čio valstybių išvietintųs asmenis į sovietų okupuotas 
žemes, vakar paskelbė United Press. Valstybės departa
mentas ■ paprašė paaiškinimų, kai spaudos pranešimai 
sakė, jog iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos kilę asmenys 
buvo rūšiuojami ir is 75.000 Amerikos sonoj gyvenan-- 
čių Pabalčio valstybių piliečių buvo atskiriami pro- 
naciąi.

Patirta, kad kariuomenės vadovybe yra pasiryžusi ats
kirti šaulius Latvijoj, Estijoj ir Lietuvoj, sudarytuose 
legijonuose" buvusius bei vokiečiu karo uniformoj kovo
jusius prieš rusus žmones.

. "Naujienos" 1946. Nr. 27.
RUSAI NORI DARDANELIŲ KONTROLĖS.

WASHINGTON, D. C., vas. 24 d. — J. Valstybės siūlo 
sudaryti tarptautinį organizmą, kuris koųtroliuotų Dar- 
danelius, tvirtina diplomatai.

Tame organizme sovietų Rusijai siūloma atsąkominga 
vieta, žinoma, kartu su turkais ir kitu valstybių ats
tovais.

Sovietų Rusija ir nenori klausyti apie tarptautinę 
kontrolę, Stalinas nori gauti visiška šio sąsiaurio kon
trolę ir ruošiasi jėga priversti turkus nusileisti.

. . "Naujienos", 1946. Nr. 27.
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