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, B. Kryžius yra pradėjęs pinigini vajų. Jo 
tikslas aiškus. Turime, deja, tūkstančius iš
mestų iš stovyklų, o jų ne vienas sunkiai 
sukrapšto skatikus net maisto kortelėms iš
pirkti. Yra ne mažai ligonių, kurių skaičius 
dėl abejotinų higijenos sąlygų ir susikim
šimo stovyklose, turi linkimo tik didėti. Ne
gali būti palikti be globos seneliai, nėščios 
moterys, našlaičiai. Vis dar reikia sušelpti 

"Vvargšus karo belaisvius. Jie daug vargo ir 
kentėjo. Didelė dauguma jų buvo prievarta 
i kario uniformą įvilkti. Daug prisikankino 
jie būdami nelaisvėje, iš kurios išėjo visiš
kai be nieko. Pagaliau, ar galime būti abe
jingi besimokančio jaunimo, studentų atžvil
giu. Absoliuti dauguma jų rimtai studijuoja 
sunkiose ir. neįprastose sąlygose. Negalima 
jiems nesuteikti minimalinių sąlygų. Nega
lima jų palikti tokiose sąlygose, kad jie liktų 
ligoniais, džiovininkais.

Jeigu nors skubomis paskaičiuosime, rasi
me bent 15.000 tautiečių, kurie yra reikalingi 

""tokios pirmos pagalbos. Tiesa, daugelis 
iš mūsų turime vargus ir bėdas. Bet nega
lime būti abejingi tų tautiečių atžvilgiu, kurie 
yra skurde, kurie yra reikalingi savo egzisten
cijai palaikyti minimalinio skatiko. O turime 
savo tarpe, ačiū Dievui, dar ne maža tokių 

' tautiečių, kurie savo atliekamą pfenigi gali 
paaukoti skurstančių tautiečių šalpai. Tad 

* kreipiamės j visus tuos geros valios tautiečius, 
prašydami paremti L. R. Kryžiaus piniginę 
rinkliavą. Tautinis solidarumas ir noras lai
kytis vieningai svetur turėtų paskatinti ir
visus kitus prisidėti prie to vajaus. Aukokime, 
kiek kas galime. Nepalikime abejingi ir ne
rangūs.

* ———" -

MikoUinko partija rinki
muose gaii nedalyvauti

'Sausio 19 d. Lenkijoje įvyksta seniai.lauk
tieji rinkimai. Rinkimams ruošiamasi labai 
vienašališkai ir tokia pat dvasia, kaip buvo 
daroma ir Lietuvoje 1940 metais. Jokios rin
kimų laisvės nėra. Vicepremjeras Mikolai- 
čikas, kurs visoje lenkų tautoje turi didžiausi 
pasitikėjimą, pareiškė spaudos atstovams, kad 
jo partija rinkimuose gali nedalyvauti. Spren
dimą jis padarysiąs artimiausiu laiku. Kaip 
nedalyvavimo priežastį Mikolaičikas nurodė 
nebuvimą rinkimų laisvės Kališe kalėjiman 
buvo pasodinta, visi jo partijos kandidatai, o 
Poznanėj slaptoji policija suėmė visus vie
tinio partijos biuro narius. Toliau Mikolaiči
kas pareiškė, kad jo partijos narių ir veikėjų 
suėmimai vyksta visoje Lenkijoje.

18 Valstybių turi pretenzijų 
j Vokietiją

Jau paskelbta, kad 18 valstybių pakviestos 
išdėstyti užsienių reikalų ministerių pavaduo
tojams Londone savo pažiūras į taikos sutar
tis su Vokietija ir Austrija. Tarp pakviestųjų 
Valstybių minimos Ukraina, Gudija, Lenkija, 
Čekoslovakija, Danija, Olandija, Belgija, Ju
goslavija. Neabejojama, kad visos šitos vals
tybės patieks teritorinių reikalavimų. Apie 
Pabaltijo valstybes, kurioms Vokietija tiek 
daug skriaudų yra padariusi, o iš Lietuvos 

i smurto keliu ir Klaipėdos kraštą atplėšusi, 
nieko neminima.

Mėju skaitytojams ir 
bendradarbiams

Dėl visuotinio ir labai nereguliaraus elek
tros energijos varžymo (pav. šią savaitę sro
vės, nebuvo net 6 d. iš eilės), spaustuvė, ku
rioje spausdinami penki įvairūs savaitraščiai, 
dirbdama vien naktimis, techniškai negalėjo 
surinkti daugiau rankraščių, todėl esame pri
versti šį ir, gal būt, sekanti „T. G.“ nr. išleisti 
4-ių psi.

Dėl šių techniškųjų kliūčių negalėjome pa
naudoti dalies aktualios medžiagos, todėl ma
loniuosius bendradarbius ir skaitytojus atsi
prašome.

Redakcija deda visas pastangas, kad laik
raštis reguliariai pasiektų skaitytoją. Pus
lapių sumažinimą stengsimės išlyginti arti
miausioje ateityje.

„Tėviškės Garso" Redakcija

Maža (aulų laip žiauriai nukentėjo,
kaip trys Palialtijo respublikas

^ECONOMIST" APIE PABALTIJO VALSTYBES

Anglų konservatorių laikraščio „Daily 
Mail“ pavyzdžiu, kurs kiekviena proga pa
mini ir užtaria Pabaltijo valstybes, pasekė ir 
labai rimtas ir įtakingas anglų savaitraštis 
„The Economist“. Šis anglų savaitraštis įsi
dėjo ilgoką savo korespondento pranešimą 
apie padėtį Pabaltijo valstybėse. „Maža tautų 
taip žiauriai nukentėjo, kaip trys Pabaltijo 
respublikos“, rašo „Economist“. Toliau laik- 

I rastis teisingai rašo, kad 1940 m. birželio

„Tėviškės Garso“ korespondentas . patyrė, 
kad ką tik gautomis žiniomis iš Amerikos, 
JAV spaudoje pasirodė neoficialių žinių, Jog 
„didieji“ esą nutarę Lietuvos klausimą kelti 
kartu su Vokietijos sienų problema.

Tokiu būdu Lietuvos klausimas būtų paju
dintas keturių didžiųjų užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijoje, kuri prasidės kovo 10 
d. Maskvoje. Lietuvai, kitoms Pabaltijo vals
tybėms, lygiai kaip ir Olandijai, Belgijai, 
Luksemburgui ir kitoms ne slavų bloko vals
tybėms, kurios turi teritorinių pretenzijų su 
Vokietija, šio klausimo svarstymas Maskvoje 
nėra džiugus.

Tuo tarpu žinios šaltinis nepatikrintas. Tai 
tik pirmųjų kregždžių pasirodymas. Ją tenka

Lietuvos klausimas iškilsiąs Maskvos konferencijoje

mėn. Lietuva, Latvija ir Estija buvo raudo- | 
nosios armijos užpultos. Kas įvykę tuose, 
kraštuose per paskutiniuosius dvejus metus, 
esą sunku atsekti. Nors laikraštis naudojasi 
sovietine informacija, bet ir taip duomenys Į 
klaikūs: 1945 m. pradžioje sovietai iš Lietuvos 
išvežę 83.000 ..savanorių“, visa eilė piliečių 
laikomi „nepatikimais“, kurie be pasigailėii- 
mo deportuojami naikinimui į šiaurę. Laik
raštis primena, kad sovietai iš Pabaltijo I

kad Maskva to ir siekia.“ Pabaigoje laik- j 
raštis pastebi, kad visame tame siaube nėra | 
jokios vilties. Laikraštis konstatuoja, kad Į 
„Britanija ir JAV niekada nėra pripažinusios i 
Lietuvos,- Latvijos ir Estijos įjungimo į So- 1 
vietų S -jungą“.

Malonų bent tai, kad paskutiniuoju laiku ' 
pa ■'gir.- a vis daugiau ir daugiau pasaulinės 
spaudės biisv, teisingai primenančių Pabal
tijo valstybių reikalą.
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Naujai išrinktasis JAV knpęresas ir. sem
tas- susirinko pirmojo posėdžio. Šiame po
sėdyje buvo išrinkti sena o ir kongreso pir
mininkai ir įvairių kongreso ir senato ko
misijų pinnininkai. Pagal JAV konstituciją 
respublikos prezidentas kiekvienų metų pra
džioje duoda apyskaitą apie nuveiktus dar
bus ir išdėsto darbų programą ateinantiems 
metams. Šitą apyskaitą prez. Trumanas da
vė pirmadienį, bendrame senato ir kongreso 
posėdyje. Ši apyskaita dideliu nekantrumu 
buvo laukiama tiek JAV gyventojų, tiek li
kusio pasaulio, nes nuo vienokio ar kitokio 
•JAV nusistatymo priklauso daugelio Valsty
bių likimas. Kartu šis pranešimas buvo dar 
ir tuo įdomus, kad po praeitų metų rinkimų 
dabar valdžioje esančioji demokratų partija 
atsidūrė mažumoje.

Savo kalboje prez. Trumanas palietė tiek 
vidaus tiek užsienio politikos klausimus. Jis 
kalbėjo ne kaip kurios nors partijos atstovas, 
bet kaip amerikietis — valstybės vyras, ku
riam rūpi ne tik JAV, bet viso pasaulio sau
gumas.

Dėl nusiginklavimo prez. Trumanas pažy
mėjo, kad JAV nepadarys daugiau klaidos 
vienšališkai nusiginkluodama, nes toks nusi
ginklavimas galėtų padrąsinti agresorių. To
dėl JAV turi budėti ir būti stipri. Dėl atomi
nės bombos Trumanas pažymėjo, kad JAV 
nesiekia jos monopolio, bet, kol nebus tikrų 
garantijų dėl nusiginklavimo ir atominės 
energijos kemtrolės, tol šią jėgą JAV laikys 
savo rankose. Dėl santykių su Sov. S-ga 
Trumanas pareiškė, kad, sudarant sutartįj su 
Vokietijos satelitais, tarp JAV ir Sov. S-gos 
buvo didelių nuomonių skirtumų ir sunkumų. 
Bet galų gale prieita prie susitarimo, ir jis 
tikisi, kad JAV senatas šią sutartį ratifikuo
siąs. Toliau Trumanas nurodė, kad JAV ne
daro jokių išimčių savo politikoje Sov. S-gos 
atžvilgiu ir su ja bendradarbiauja lygiai taip 
pat, kaip ir su kitomis valstybėmis, t. y., va
dovaudamosi teisingumo ir JT chartoje nu
matytais principais. ^Nežiūrint didelių sunku
mų ir nesutarimų, JAV vis dėlto turinčios 
bendradarbiauti su Sov. S-ga. Trumanas pa
reiškė, jog jis tikįs į teisingą ir pastovią tai
ką, gi šiam tikslui pasiekti pirmiausia reikia 
vienų su kitais tarpusavio susipratimo ir kan
trybės. Svarbiausia, šio tikslo siekiant, JAV 
turinčios būti stiprios militariniai. ekonomi
niai ir politiniai. 

kraštų išgabena pramonės ir žemės ūkio 
įrengimus. Gyvenimo lygis visuose trijuose 
kraštuose esąs labai žemas. Miestai ir mieste
liai kolonizuojami rusais. Į Kauną jau at
gabenta per 20.000 rusų, į Vilnių — daugiau 
kaip 40.000. Talinas planuojamas padaryti 
pusės milijono gyventojų miestu. „Jeigu bal
tų deportavimas ir rusų importavimas taip 
eis keletą metų, tai tautinis Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos charakteris pranyks. Greičiausia, 

priimti su visu atsargumui atsimenant, kad 
lygiai prieš metus laiko ir pavasarį anglų, 
amerikiečių, prancūzų ir šveicarų spaudoje 
buvo paskleista žinia, jog anglosaksai nu
sprendę pripažinti Pabaltijo valstybes Sovietų 
Sąjungai. Vėliau paaiškėjo, kad tos žinios 
buvo sovietiškos kilmės ir neatitiko tikreny
bei. Jos buvo paleistos tam tikrais sumeti
mais suinteresuotos valstybės. Ta pati istorija 
gali pasikartoti ir dabar, bet reikia skaitytis 
su galimybe, kad Maskvos konferencijoje 
Pabaltijo valstybių klausimas gali iškilti.

Atitinkamos lietuviškos sferos skaitosi su 
galimybe, kad Maskvoje Pabaltijo valstybių 
reikalas neoficialiai tikrai gali būti pajudin
tas. Tam yra pasiruošta ir nuo šio mums 
taip opaus, klausimo akių nenuleidžiama.

j# Paliesdamas vidaus proble-
mas, kurios sudarė didžiąją 

jf'tf Trumano kalbos dalį, preziden- 
itas nurodė, kad pagrindinė 

L? Problema yra darbininkų ir
darbdavių priešingumai, kurių 

derinimui bus įsteigta speciali institucija. Ji 
piruos kongresui streikų, darbininkų aprūpi
nimo ir kitų įstatymų projektus. Prezidentas 
pabrėžė, kad šie įstatymai .jokiu būdu neturės 
varžyti asmens laisvės.tiek vienos tiek antros 
pusės.

DP asmenų reikalu prezidentas nurodė, kad 
JAV visuomenė pilnai suprato šių nelaimin
gų asmenų reikalus ir materialiai juos rėmė, 
bet vis dėlto pilnai savo pareigos neatliko. 
Todėl jis kreipėsi į kongresą, prašydamas DP 
ašmenims padidinti įvažiavimo kvotą į JAV.

Baigdamas prezidentas Trumanas pareiškė: 
„Jeigu eisime prie brangių mums idealų vie
ningai, tada demokratija ir laisvė bus visame 
pasaulyje.“ ,

Po šios prez. Trumano kalbos respublikonų 
ir demokratų vadovaujantieji asmenys padarė 
kongrese deklaracijas, pažymėdami bendra
darbiavimo reikalą tarp ąbiejų partijų.

Anglų ir JAV pirmieji spaudos atgarsiai 
prez. Trumano kalbai yra gana palankūs. 
Anglų radijo komentatorius George Writen 
pažymi: „Prez, Trumanas stovi labai kritiš
kame momente, nes padėtis kai kuriais at
vejais, ne tik JAV, bet ir visame pasaulyje, 
yra sunki. Todėl jo rankose esančios pagrin
dinės Europos ir pasaulio atkutimo gijos. Bū
damas su savo vyriausybe mažumoje ir ma
tydamas vidaus klausimais didelius nuomo
nių skirtumus tarp respublikonų ir demokra
tų, jis turės padėti daug darbo šiems skirtu
mams derinti ir iš jų išbristi.“ Šis reikalas 
daugiausia priklausysiąs nuo abiejų partijų 
vadovaujančių asmenų susiklausymo,' Kaip 
komentatorius pažymi, visos šios problemos 
liečia ne tik JAV, bet ir visą pasaulį, o ypač 
Vokietijos, kurios likimas greitu laiku bū
siąs sprendžiamas, ateitį.

Antras nemažesnės reikšmės įvykis šią sa
vaitę buvo Britų Imperijos generalinio štabo 
viršininko gen. Montgomery kelionė į Mas
kvą. Dar prieš šią kelionę sovietų kontroliuo
jamos Leipzigo radijo stoties komentatorius 
pažymėjo, kad ši kelionė esanti surišta su 
numatoma pasirašyti kovo mėnesyje tarp 
anglų ir amerikiečių savitarpio pagalbos su
tartimi. Esą Montgomery mėginsiąs Mas
kvoje sušvelninti sovietuose dėl žios sutarties 
susidariusį blogą įspūdį. Panašias nuomonės 
yra ir Maskvos „Pravda", kuri viename savo 
straipsnių pažymėjo, kad, nors Vašingtonas

Emigracija ir gandai
Neseniai kažkoks „Emigracinis Komitetas“ 

išsiuntinėjo biuletenį, pavadintą, „visiems 
mūsų konsulatams, komitetams ir mūsų laik
raščių redakcijoms“. Tame biuletenyje puo
lamos centrinės organizacijos ir tremtinių 
įkurdinimo biuras. Esą jie visi norį sulaikyti 
tremtinius nuo emigracijos, per juos veikianti 
svetima juodoji ranka ir panašiai

„Tėviškės Garsas“ patyrė, kad atitinkamo* 
lietuviškosios sferos, pilnai kompetetingos tuo 
klausimu, biuletenio pasirodymą laiko „per“’ 
temptų nervų ir gandų padaru.“

Tuo klausimu lietuviškosios įstaigos pa
reiškė: a) apie galimybę emigruoti tėra daug 
kalbama, bet praktiškai daroma labai mažai, 
ir galimybių DP masiškai emigruoti dar nėra. 
Argentinon organizuojama plataus masto imi
gracija pirmiausia yra skirta italams ir ki
tiems lotynams, Brazilijos agentai renkasi in
dividualiai sau tinkamą jėgą laukų darbanuk 
bet vežti ir tų dar neveža. Išvažiavimas į 
JAV ir Angliją tėra individualus, bet ne ma
siškas. Šiaurės Afrlkon (Tunisas ir Maroko) 
— dar tik planas. Belgijon — 20.000 pabal- 
tiečių kasyklų darbams vietoj belaisvių; b) 
atitinkamos centrinės įstaigos yra sukūrusio* 
tremtinių įkurdinimo biurą ir jam pavedusios 
daryti pastangų suorganizuoti delegacijas į 
Belgiją. Šiaurės Afriką, Pietų Ameriką, britų 
Hondūrą ir Aliaską, kad vietoje patirtų įkur
dinimo sąlygas; c) laikyti ir atkalbinėti trem
tinius nuo emigracijos nemanoma, ypač tų, 
kurie gali išvykti pas gimines j JAV ar Ang
liją, kur būtų pakenčiamos darbo ir gyve
nimo sąlygos. Savo atsakomybe kiekviena* 
gali vykti kur tik nori, jei turi kur. Bet pa
dėtis nėra tokia rimta, kad verstų emigruoti, 
pametus galvą ir paleidus nervus, nepaisant 
į kokias sąlygas pakliūsi O ligšiolinės gali
mybės (Brazilija) nei asmeniniu, o juo labiau 
tautinės bendruomenės atžvilgiu žada nege
resnes sąlygas nei tos, kuriose dabar DP 
vargsta. Toliau atitinkamos įstaigos sako, 
kad, ką nors realaus patyrę pęr įkurdinimo . 
biurą ar per Lietuvos, atstovybes, tuojau pain
formuos tremtinių bendruomenę per spaudą.

Marshall — JAI užs. reik, minisleris
Naktį { sausio S. d. prezidentas Trumanas, 

po ilgesnio pasikalbėjimo su užsienių reikalų 
ministerių James Byrnes, apgailestaudamas 
priėmė pastarojo atsistatydinimą.

Naujuoju JAV užsienių reikalų ministerių ' 
paskirtas gen. George MashalL buv. nepa
prastas Trumano įgaliotinis Kinijoje.

ir Londonas dementuoja, vis dėlto esą reiški
nių, rodančių, kad tarp JAV ir Anglijos ve
dami pasitarimai, sudaryti karinę sutartį Ka
dangi šie pasitarimai vedami už Jungtinių 
Tautų ribų, tai esą galima laukti visokių staig
menų. Baigdamasriaikraštis nurodo, jpg karo 
pavojaus nesą, tai ir šioji karinė sutartis ga
linti būti tik konsolidacijos ir bendradarbia
vimo pobūdžio. '

Kaip ten bebūtų, bet gen. Montgomery 
Maskvoje buvo sutiktas labai iškilmingai. Vi
sa Maskvos spauda pirmuosiuose puslapiuose 
įdėjo jo atvaizdą ir jo pasakytą kalbą Mas
kvos aerodrome, kurioje jis nurodė, kad rusų 
tauta yra daug prisidėjusi prie sėkmingo ka
ro užbaigimo.

Tuo tarpu Vokietijos ir Austrijos JAV zo
nose įvyko eilė vadovaujančių generolų pa
keitimų. Prez. Trumanas iš Kinijos, iškvietė 
gen. Marshall), kad pastarasis padarytų pra
nešimą apie, padėtį Kinijoje. Italijos min. 
pirm. De Gaspari atvyko į JAy tartis pasko
los ir kitais reikalais. ; ' ,

Kaip matome, prieš Maskvos konferenciją 
pastebimas didelis diplomatinis ir karinis 
judrumas, vyksta įvairūs pasitarimai Mi.

Žiema Europoje
„The Baltimore Sun'
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Šiemet sausio 8 d. minime nepaprastai 
svarbią ir reikšmingą sukaktį,' būtent, 400 
metų, kai buvo išspausdinta pirmoji lietuvių 
kalba knyga Martyno Mažvydo katekizmas 
.Catechismusa prasty Szadei“. Nepriklauso
moje Lietuvoje mes šią sukaktį minėtume 
labai iškilmingai. Jai atžymėti būtų buvęs 
išleistas ne vienas didelis veikalas. Tačiau, 
gyvendami Ir ištrėmime, mes negalime tylo
mis praeiti pro šią reikšmingą sukaktį.

t Kuo gi mums ši sukaktis svarbi ir ypa
tinga? Pirmosios lietuvių kalba knygos išlei
dimas — tai pradžia naujo mūsų tautos kul
tūrinio laikotarpio. Tai pradžia rašytinės lie
tuvių literatūros. Knyga mūsų tautą įgalino 
ne tik išsaugoti savo kultūros senąsias ver
tybes, bet taip pat kurti ir naujų. Lietuviš
koji knyga mūsų tautai padėjo didesniais 
žingsniais kultūros srityje žengti priekin. Lie
tuviškosios knygos dėka kilo ir didėjo mūsų 
tautos švietimas, o draug su juo mūsų tau
tinis ir kultūrinis atgijimas. Lietuviškoji 
knyga mūsų tautai padėjo didesniais žings
niais kultūros srityje žengti priekin. Lietu- 

ąjviškosios knygos dėka kilo ir didėjo mūsų 
tautos švietimas, o draug su juo mūsų tau
tinis ir kultūrinis atgijimas. Lietuviškoji 
knyga mums padėjo prasiskinti kelią į laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą.

Lietuviškoji knyga gimė 16 amžiaus pirmo
sios pusės pabaigoje. Tuo metu Lietuvoje 
plito protestantizmas. Protestantai savo reli
gini mokslą skelbė žmonių gimtąja kalba. 
Katalikų mokslas tuo metu lietuvių tautoje 
daugiausia buvo skelbiamas lenkų kalba, 
kuri tik mažai daliai krašto gyventojų tebuvo 
suprantama. Todėl katalikų mokslas lietu
vių liaudyje silpnai tebuvo prigijęs. Lietu
vių liaudis pamažu grįžo prie savo senojo 
tikėjimo ir pradėjo garbinti savo senuosius 
dievus. Tatai mes matome ir iš Martyno 
Mažvydo katekizmo prakalbos, kurioje ragi
nami lietuviai mesti garbinti savo senuosius 
dievus ir grįžti prie Kristaus mokslo. Kata
likų tikėjimo susilpnėjimas lietuvių tautoje 
buvo viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl 
taip greit plėtėsi protestantizmas Lietuvoje.

Kovon su protestantizmu stojo į Lietuvą 
atkviestasis Jėzuitų ordinas. Katalikai, norė
dami atsispirti prieš plintantį protestantizmą, 
taip pat pradėjo savo religines knygas spaus
dinti žmonėms suprantama lietuvių kalba, 
lietuvių katalikiškos literatūros pradininku 
yra laikomas Žemaičių vyskupas Merkelis 
Giedraitis. Jo paskatintas ir remiamas kan. 
Mikalojus Daukša 1595 m. išleido savo kate
kizmą ir 1599 m. „Postila Catholica“. Dar 
kiek anksčiau to paties vyskupo iniciatyva 
buvo išspausdintas Canizijaųs katekizmo ver
timas.

Religinės priežastys lietuviškąją knygą pa
gimdė ir ligi 19 amž. pradžios, t. y. per 250 
metų, lietuviškoji knyga daugiausia buvo re
liginio turinio: katekizmai, giesmynai, mal
daknygės, ’evangelijos ir kt. Per tuos 200 
metų, palyginti neperdaugiausia lietuviškų 
knygų ir teišleista. Apytikriais duomenimis 
šešioliktajame amžiuje išleista 34 knygos, 
ir aštuonioliktajame amžiuje 304 knygos.

Devynioliktajame amžiuje prasidėjo mūsų 
tautinis bei kultūrinis atgijimas. Tad šiame 
amžiuje pradeda klestėti ir lietuviškoji kny
ga. Jos augimui nemažos reikšmės yra turė
jęs ir Vilniaus Universitetas. Devyniolikta-

metu Lietuviškajai Knygai
jame amžiuje, šalia religinio turinio knygų, 
pradeda atsirasti ir pasaulinio turinio knygų, 
ir juo toliau juo labiau jų skaičius auga. 
Pirmojoje devynioliktojo amžiau* pusėje 
(1801—1864 m.) išleista 926 knygos.

Caristinė rusų vyriausybę, norėdama grei
čiau surusinti lietuvių tautą, 1865 m. už
draudė lietuviams spausdinti knygas loty
niškomis raidėmis. Jos turėjo būti spaus
dinamos rusiškomis raidėmis, arba vadinamą
ja graždanka. Tačiau visa lietuvių tauta 
šiam rusų vyriausybės barbariškam žygiui 
energingai ir ryžtingai pasipriešino. Apie 
tų laikų Lietuvos vargus Antanas Baranaus
kas šiaip vaizdžiai sako:

Anei rašto, anei druko , 
Mums turėt neduoda. 
Tegul, sako, bus Lietuva 
Ir tamsi ir juoda.

Betgi Lietuva, kaip jau minėjom, tam griež
tai pasipriešino ir galėjo drąsiai sakyti to 
paties poeto žodžiais:

Kad tu, gude, nesulauktum — 
Ne taip, kaip tu nori, 
Bus, kaip Dievas duos, ne tavo 
Priesakai nedori.

Lietuvių tauta, negalėdama lietuviškų 
knygų spausdinti Didžiojoje, arba rusų pa
vergtoje Lietuvoje, jų spausdinimą perkėlė 
į Mažąją, arba vokiečių pavergtą Lietuvą. 
Ten išspausdintos knygos slapta buvo gabe-
narnos per sieną į Didžiąją Lietuvą ir čia 
tarp žmonių platinamos. Už draudžiamų 
knygų gabenimą, platinimą ir skaitymą rusų 
valdžia žmones smarkiai baudė. Dėl lietuviš-

, dimą, t. y. prieš 1865 m. Tokios knygos vėliau 
mūsų literatūros istorikų ir bibliografų buvo 
vadinamos kontrafakcinėmis. Pažymėtina, 
kad ir rudosios okupacijos metu kai kurioms 
lietuviškoms knygoms buvo dedamos kontra
fakcinės, t y_ ankstesnės datos.

Nors ir žiauriomis priemonėmis • slopina
mas, tačiau lietuvių tautinis atgijimas, lyg 
pavasarį Ištvinūsi upė, veržės pirmyn, griau
damas pakelyje sutinkamas kliūtis. 1883 m. 
Mažojoje Lietuvoje pasirodė „Aušra", 1887 m. 
„Šviesa", 1889 m. „Varpas“, 1890 m. „Žemai
čių ir Lietuvos Apžvalga", 1896 m. „Tėvynės 
Sargas'“, 1901 m. „Zinyčia“ ir daugelis kitų 
laikraščių. Jie visi mūsų tautiniam atgijimui 
ir kultūriniam kilimui turėjo didelės reikš
mės. Visi lietuvių laikraščiai energingai ko
vojo su spaudos draudimu. Per 40 spaudos 
draudimo metų (1865—1904 m.) lietuviškų 
knygų buvo išleista 3.320, t. y. keliskart 
daugiau, negu per pirmuosius 250 metų.

Kova dėl lietuviškosios spaudos laisvės 
nuolatos didėjo. Be Mažojoje Lietuvoje lei
džiamų knygų, gana daug knygų taip pat 
buvo spausdinama ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kur lietuviai rasdavo prieglaudą 
nuo rusų valdžios persekiojimų. Pagaliau 
1904 m. gegužės 7 d. lietuviams spaudos 
laisvė buvo grąžinta. Lietuviai galėjo spaus
dinti knygas lotyniškomis raidėmis. Tačiau 
dar buvo griežta rusų cenzūra, kuri ne viską 
leido spausdinti, kas lietuvių buvo parašoma. 
Tokia literatūra, kaip ir anksčiau, buvo 
spausdinama Mažojoje Lietuvoje.

Atgavus spaudos laisvę, lietuviškai knygai 
tarpti sąlygos žymiai pagerėjo. 1904 m. ru
deni Vilniuje inž. Petro Vileišio buvo pra
dėtas spausdinti pirmasis lietuvių kalba „Vil
niaus Žinių“ dienraštis. 1907 m. Kaune buvo 
įsteigta. Sv. Kazimiero draugija lietuviškoms 

. katalikiškoms knygoms leisti, ir ji jų nemažai 
išleido. Per 10 metų (1905—1914 m.) buvo iš
leista 3.623 knygos.

Pirmasis pasaulinis karas lietuvių kultū
rinį gyvenimą sutrukdė. Tačiau ir tuo sun
kiu metu lietuviškoji knyga nežlugo. Ištrė
mime atsidūrę lietuvai savo kultūrinį centrą 
įsteigė Voroneže, ir čia išleido, palyginti, ne
mažai lietuviškų knygų. Po truputį jų buvo 
leidžiama ir kituose Rusijos miestuose, kur 
buvo susispietę kiek daugiau lietuvių. Lie- 
tuvojė lietuvių kultūrinio ir politinio veikimo 
centras buvo Vilniuje, ir čia prie Lietuvių 
Mokslo Draugijos veikianti vadovėliams leisti 
komisija taip pat išleido gana daug knygų, 
ypač mokykloms vadovėlių. Per ketverius 
karo metus buvo išleista 1.102 knygos.

Atstačius nepriklausomą Lietuvos valstybę, 
lietuvių tauta savajame krašte tapo pilna
teisė šeimininkė. Per 22 nepriklausomo gy
venimo metus mūsų tauta visose savo gyve
nimo srityse yra padariusi didelę 'pažangą. 
Nepriklausomoje Lietuvoje didėlę pažangą 
padarė ir lietuviškoji knyga. .Ji išaugo ir
kiekybiniu ir kokybiniu atžvilgiu. Ji buvo 
įvairi savo turiniu, o pastaruoju metu ėmė 
darytis puošni ir savo išvaizda. Nepriklau
somo gyvenimo metu lietuviškų knygų buvo

kų knygų platinimo ir skaitymo daug žmonių išleista netoli dvidešimties tūkstančių. Nepri
buvo išsiųsta į Sibirą. Kad rusų saugumo I klausomoje Lietuvoje buvo daug stambių 
organus suklaidintų, ant kai kurių knygų Į lietuviškų knygų leidyklų. Knygas leido ir 
būdavo dedamos datos prieš spaudos drau-} mokslo įstaigos. Nepriklausomoje Lietuvoje
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buvo pradėta leisti Ir Lietuviškoji Enciklo
pedija, kurios susilaukėme aštuonių tomų. '

Žymiojo musų bibliografo"' prof. Vaclovo 
Biržiškos nuomone, lietuviškų knygų per 400 
metų esą išleista daugiau kaip 40.000. Tai 
jau gražus skaičius, reikšmingai bylojąs apie 
mūsų tautos kultūrinius laimėjimus.

1940 m. birželio 15 d., Lietuvai netekus 
nepriklausomos valstybės ir savo kultūrinės 
laisvės, lietuviškai knygai prasidėjo sunkūs 
laikai. Okupantai lietuvių kalba teleido tilt 
propagandinio turinio brošiūras. Daug ver
tingų lietuviškų knygų atsidūrė ant laužo. 
Kol lietuvių tauta nesulauks laisvės ir nepri
klausomos valstybės, tol lietuviškai knygai 
bus sunkūs laikai. Tačiau kaip pati lietuvių 
tauta, taip ir jos knyga yra nepaprastai gaji. 
Neįstengė lietuviškos knygos sunaikinti es
eistinės Rusijos raudonsiūliai žandarai, neįs-. 
tengė jos sunaikinti pirmojoj raudonojoj oku
pacijoj NKVD, rudojoj okupacijoj gestapas, 
tikėkime, kad ir šią baisią okupaciją lietuviš
koji knyga ištvers.

Lietuviškoji knyga yra mūsų tautos ryž
tingumo, nepalaužiamos valios simbolis. / 
Spaudos draudimo metu visa lietuvių tauta 
40 metų ryžtingai kovojo dėl savo spaudės 
laisvės. Dešimtys tūkstančių lietuvių nebe
grįžtamai dėl savo spaudos laisvės iškeliavo 
į Sibirą. Lietuvių tauta kovojo, šventai tikė- 
dama į savo pergalę, ir savo kpvą laimėjo. 
Kovoje dėl lietuviškos knygos lietuvių tauta 
nepalūžo per 40 metų. Jei mes kovosime tuo 
pačiu ištvermingumu, tai mes nepalūžtais 
ir savo kovoje dėl savo tautos laisvės.

A. Kaributas

Reikalauja atitraukti rusu/
Jungtinėse Tautose nagrinėjami nusi

ginklavimo ir pranešimų apie įvairių kraštų 
kariuomenes klausimai.

Ryšium su tuo Amerikos Lietuvių Tarybos 
vykdomasis komitetas Amerikos delegacijos 
nariui Jungtinėse Tautose sen. Connally 
.nusiuntė telegramą, kurioje reikalaujama, 
kad rusų kariuomenė būtų atitraukta iš Lie- - 
tuvos, Latvijos ir Estijos.

Telegramos pradžioje nurodoma, kad Mo
lotovas, kalbėdamas Jung. Tautų komisijose, 
išvardijo kraštus, iš kurių rusų kariuomenė f 
buvo atitraukta, bet nieko nepasakė apie so
vietų armijos buvimą Lietuvoje ir kitose , 
Pabaltijo šalyse.

Ten dabar eina žiaurūs persekiojimai, kai 
žmonės priešinasi neteisėtam režimui.

Jungtinės Valstybės niekados nepripažino 
Baltijos kraštų okupacijos, ir tai dar šiemet 
lietuvių delegacijai patvirtino prezidentas 
Trumanas. Lietuva, Latvija ir Estija yra su
vereniniai kraštai, į kuriuos svetima kariuo
menė ar policija neturi jokios teisėsakištis.

Todėl Amerikos Lietuvių Taryba kreipėsi 
į Amerikos atstovą Jungt, Tautose senatorių 
Connally, kad pareikalautų sovietų valdžią 
suteikti smulkias žinias apie sovietų kariuo
menę ir kitokias ginkluotas pajėgas, laikomas 
Lietuvoje ir Estijoje, ir kad minėtos įginkluo
tos pajėgos nieko nelaukiant būtų atitrauk
tos iš Pabaltijo valstybių. („Amerika“, 1946 m. 
gruodžio 6 d.)

0.

fyiiimas i gyvenimą
(Pabaiga)

Mr. Ralph Spencer pasiliko Elmore, ir jam 
sekėsi Jis atidarė batų krautuvę ir įsigijo 
klientūrą. Laimėjo visuomenės simpatijas ir 
susirado daug draugų. Susipažino su panele 
Anabele Adams ir kas kart labiau ja susiža
vėdavo. Po vienerių metų Mr. Ralph Spen
cer padėtis atrodė taip: buvo gerbiamas vi
suomenėje, batų prekyba sekėsi, susižiedavo 
su Anabele ir ruošėsi jungtuvėms, kurios tu
rėjo įvykti už dviejų savaičių. Mr. Adams, 
tipiškas vietos bankininkas, Spencerį priėmė 
draugiškai. Anabelė juo didžiavosi. Pono 
Adąmso Ir ištekėjusios Anabelės sesers šei
moje jis jautėsi kaip namuose, lyg jau būtų 
tos šeimos narys.

Vieną dieną Jimmy atsisėdo kambaryje ir 
parašė laišką, kurį nepavojingu adresu 
išsiuntė vienam savo draugui Louis valsti
joje!

„Mielas senasis drauge!
Noriu, kad trečiadienį, dešimtą valandą 

vakaro, atvyktum į Sullivan aikštę Little- 
Rocke. Norėčiau pavesti tau sutvarkyti pora 
mano reikaliukų. Noriu tau padovanoti sa
vo įrankių komplektą. Žinau, kad būsi juo 
patenkintas — kito tokio negausi nė už tūks
tantį dolerių.

Žiūrėk, Billi, jau ištisi metai, kai aš-mečiau 
savo seną užsiėmimą. Įsivėliau į gražią isto
riją. Virtau sąžiningu žmogumi ir už poros 
savaičių vesiu gražiausią visame pasaulyje 
merginą. Billi, yra tik vienas gyvenimas — 
sąžiningas gyvenimas. Dabar nepaimčiau sve
timo dolerio nė už milijoną. Po vestuvių lik
viduosiu savo prekybą ir išvažiuosiu į vaka
rus, kur, atsimindamas savo senas sąskaitas, 
jausiuosi saugiau.

Sakau tau, Billi, ji yra angelas! Tikėk man, 
td jokius pasaulio turtus nieko nenorėčiau 
.nukniaukti”. Ateik būtinai į Sullivan aikštę,

nes turiu tave pamatyti. Įrankius atsivežta 
drauge. \

Senas tavo draugas 
Jimmy"

Pirmadienio naktį, vos spėjus Jimmy pa
rašyti laišką, į Elmore slaptai atvažiavo Ben 
Price. Savo įpratimu jis ramiai valkiojosi po 
miestelį tol, kol surado tą, kurio ieškojo. Iš 
vaistų sandėlio, esančio prieš Spencerio batų 
krautuvę, jis gerai įsižiūrėjo į Ralph D. Spen
cerį.

— Jimmy nori vesti bankininko dukterį? 
— švelniai sau kalbėjo Ben. — Gerai, aš nie
ko nežinau.

Kitą rytą. Jimmy pusryčiavo pas Adamsus. 
Tą dieną jis turėjo išvykti į Little-Rocką ves
tuvinių drabužių reikalu ir nupirkti ką nors 
gražaus Anabelei. Po atvykimo į Elmore jis 
pirmą kartą turėjo išvykti iš miesto. Nuo 
paskutiniojo profesinio pasirodymo buvo pras
unkę jau ištisi metai, todėl jis manė, jog gali 
be baimės išdrįsti.

Tuojau po pusryčių visa šeima — ponas 
Adams, Anabelė, Jimmy ir ištekėjusi Ana
belės sesuo su abiem savo dukrelėm išėjo į 
miestelį. Užėjo į viešbutį, kur Jimmy tebe
gyveno. Jimmy nebėgo į kambarį ir atsinešė 
lagaminėlį. Iš čia visi nuėjo į banką. Ten 
Jimmy jau laukė arklys su vežimu ir Dolph 
Gibson, kuris turėjo jį nuvežti į geležinkelio 
'stotį. ,

Pro ąžuolinį, išpiaustyįą barjerą jie visi 
drauge su Jimmy įėjo į aukštą banko salę. 
Besimajam pono Adamso žentui buvo atdaros 
visos durys. Valdininkai jautė didelę garbę 
susipažindami su jaunu ir maloniu žmogumi, 
kuris turėjo vesti panelę Anabelę.

Jimmy padėjo savo lagaminėlį. Anabelė, 
kurios širdis .kunkuliavo laime ir jaunyste, 
užsidėjo ant galvos Jimmy skrybėlę ir paėmė 
lagaminėlį.

— Ar aš neatrodau, kaip profesionalas neši
kas? — tarė Anabelė. — Dieve mano, Ral- 
phai, koks jis sunkus! Atrodo, lyg būtų pil
nas auksinių plytų.

— Jis yra pilnas nikeliuotų šaukštų ba
tams, — ramiai pasakė Jimmy. — Manau, 
kad, pasiimdamas drauge, sutaupysiu per
siuntimo išlaidas. Dabar pasidariau labai 
taupus.

Elmore bankas buvo neseniai perkeltas į 
naujus požeminius seifus. Ponas Adamsas jais 
labai didžiavosi ir kiekvienam juos rodinėjo. 
Požemiai buvo maži, tačiau turėjo naujas pa
tentuotas duris. Nušvitusiu veidu ponas 
Adamsas aiškino Spenceriui užraktų veikimą; 
pastarasis rodė malonų, nors nelabai inteli
gentišką, susidomėjimą. Abi mergaitės, May 
ir Agota, buvo sužavėtos blizgančiu metalu, 
įdomiais skambučiais ir rankenomis.

Tuo metu, kai visi domėjosi naujaisiais 
įrengimais, į vidų įlindo Ben Price ir, pasi
rėmęs ant alkūnių, žiūrėjo per barjerą. Ka
sininkui pasakė, jog nieko nesąs reikalingas, 
tik laukiąs vieno pažįstamo.

Staiga pasigirdo moters klyksmas. Prasi
dėjo sąmyšis. May, dešimties metų mergaitė, 
vyresniųjų nepastebėta, žaisdama pastūmė į 
požemį Agotą, uždarė duris ir pasuko užrakto 
rankeną taip, kaip buvo mačiusi darant poną 
Adamsą. Senasis bankininkas griebė už 
rankenos ir kurį laiką ją draskė.

— Durys neatsidarys, — suvaitojo. — Nei 
laikrodis neužvestas, nei kombinacija nenu
statyta.

Agotos motina isteriškai suklykė.
— Ramybės! — sušuko ponas Adamsas, pa

keldamas drebančią ranką. — Prašau minutėlę 
tylos. Agota! — sušuko kaip galėdamas gar
siau — ar girdi mane?

Iš tamsaus požemio pasigirdo duslus išsi
gandusio vaiko riksmas.

— Brangioji mano mažyte, — aimanavo 
motina.,— Ji numirs iš išgąsčio! Atidarykite 
duris! Oi, išlaužkite jas! Vyrai, ar jūs nieko 
negalite padaryti?

— Artimiausias žmogus, kuris galėtų jas 
atidaryti, yra tik Little Rocke, — drebančiu 
balsu tarė ponas Adams. — Dieve mano, 
Spenceri, ką mes darysim? Vaikas juk ne

gali ilgiau ten pasilikti. Ten nėra pakanka
mai oro, o, be to, ji susirgs iš baimės.

Agotos motina isteriškai spardė kojomis 
duris. Kažkas patarė panaudoti dinamitą. 
Anabelė atsisuko į Jimmy. Jos didelės akys 
buvo pilnos rūpesčio, bet dar ne beviltiškos. 
Moteris galvoja, kad nieko nėra negalima 
tam vyrui, kurį ji dievina.

— Ar gali ką padaryti, Ralph? Pabandyk, 
gerai? <

Jis pasižiūrėjo į ją.
— Anabele, — tarė jis, — duok man tą 

rožę, kurią nešioji, gerai?
Nesitikėdami gerai nugirdusi, Anabelė iš- 

segė iš suknelės rožės pumpurą ir įdėjo į jo 
delną. Jimmy paslėpė pumpurą, liemenės ki
šenėje, numetė švarką ir užraitė marškinių 
rankoves. Dabar Ralph D. Spenceris vėl pa
sitraukė į šalį ir į jo vietą grįžo Jimmy Va
lentine

— Atsitraukti nuo durų! — trumpai suko
mandavo.

Padėjo savo lagaminėlį ant stalo ir jį ati
darė. Atrodė, jog tuo metu visai nepastebi 
aplink esančių. Greitai, bet atsargiai išėmė 
nuostabius, blizgančius įrankius; jis lengvai 
švilpavo, kaip visuomet darbo metu buvo 
pratęs daryti. Visi stovėjo tylūs, it sustingę.

Per minutę mylimas Jimmy grąžtas švariai 
įlindo i plienines duris. Po dešimties minučių 
Jimmy, sumušdamas savo paties seifų atida
rinėjimo rekordą, atstūmė skląsčius ir atidarė 
duris.

Agota beveik be sąmonės, bet sveika atsi
dūrė motinos glėbyje. Jimmy Valentine ap
sivilko švarką ir pro barjerą nuėjo frontinių 
durų link. Ridamas Jis tarytum išgirdo pa
žįstamą balsą, šaukiantį „Ralph!" Tačiau jis 
nė minutei nesustojo.

Tarpduryje stovėjo aukštas vyras.
— Alio, Ben! — pasakė Jimmy vis dar 

keistai šypsodamasis. — Pagaliau mane turi, 
ar ne? Gerai, galime eiti. Manau, kad dabar 
didelio skirtumo nėra.

O Ben Price vaidino labai nustebusį.
—Tamsta, turbūt, klysti, pone Spenceri, — 

tarė. — Rodos, aš Tamstos nepažįstu. Beje, 
Tamstos vežimas jau laukia?

Ir Ben Price apsisuko ir nuėjo gatve tolyn.
Vertė* K
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Aš buvau sovietų biurokratas
(Tęsinys)

Tai buvo sta! miškas stilius, kurį bezdžio'- 
navo kiekvienas biurokratas santykiuose su 
žemesniais už save. Tai buvo baimės ir 
bauginimo kalba, nepribrendusi ir neveidmai- 

- niška, aiškiai primenanti koncentracijos sto
vyklas ir ekzek alyvinius dalinius. Kreipda
miesi į galingesrv'-.K. bnpr.eš, kurių vardai 
sukelia drebuli men o-, erškėtynuose, Stalinas 
ir jo artimiausieji bendradarbiai niekuomet 
neužmiršdavo 
nemalone. “

Niekad prieš 
įtemptai dirbęs, 
igijo pilkai žalsvą spalvą, akys paraudonavo. 
Mane vargino drugys ir nuolatinis nuovargis.

Beveik visi vyrai ir moterys aplink mane 
juto tą pačią kietą dalią. Be abejonės, tarpe 
jų buvo ir t6kių, kurie, kaip ir aš, iš visos 
širdies neapkentė sovietiško despotizmo, bet 
mūsų politiniai jausmai nekliudė mums pa
sišvęsti pergalei. Mūsų tėvynė buvo pa- 

' vojuj — ir nieko daugiau; niekas iš mūsų 
nebuvo reikalingas jokio paskatinimo 
ir jokie grąsinimai mums buvo nereikalingi.

Visi mūsų bendradarbiai, pradedant Pam- 
filovu ir baigiant paprasčiausiu raštininkėliu, 
buvo pagauti patriotizmo, išplaukiančio iš 
rusų tautos istorijos ir ruso sielos gelmių. Tie 
nedaugelis- Stalino mašinos agentėlių, kurie 
viduje ir užsieny pergalę bando išaiškinti, 
kaip komunistų pelnytą stebuklą, šlykščiai 
meluoja apie Rusiją. Jie bando išaiškinti, kad 
jie įskiepiję partizanų idėjas ir jų greitą 
susiorganizavimą. Tai buvo ne sovietų, bet 
rusų stebuklas. Jis nieko bendro neturi su 
Karoliu Marksu ir Stalinu.

Mano tarnyba komisariate sutapo su 
karčiausiais karo mėnesiais, su beviltišku 
Stalingrado mūšiu. Rusų masės mažiau žinojo 
apie šios kovos eigą, nei likęs pasaulis. Tačiau 
mūsų valdžios pareigūnų grupės žinojimas 
nieko negalėjo pagelbėti šiam milžiniškam 
kraujo praliejimui sumažinti.

Mobilizacija pas mus jau buvo pravesta 
tokiu mastu, kuris toli prašoko kitus kariau- į 

> jančius kraštus. Mūsų kovojančių karių amžius 
siekė nuo 16 iki 56 metų. Net į paprasčiausius į 
medicinos reikalavimus, slaptu paties Stalino I 
įsakymu, buvo nebeatsižvelgiama. Tūkstan- ' 
čiai paleistų ir sužeistųjų buvo metami atgal 
į frontą, nors jų žaizdos dar nebuvo nė pusiau j 
užgijusios. Mokyklinio amžiaus berniukai ir j 
mergaitės, mažų vaikų motinos, net moterys | 
iš žemės ūkių, kurios tik ką buvo išleidusios i 
vyrus, buvo paimtos į darbus fabrikuose. į

Šios kritiškos darbo jėgos krizės akivaiz- ' 
doje milijonų politinių kalinių darbas buvo ■ 
gyvybinis. ir dažnai pats gyvybingiausias į 
veiksnys sovietų karo ekonominiam gyvenimui i 
išlaikyti. Šita tiesa turi būti atidengta, nors, 
pasėkos būtų ir nemalonios. Aš iš savo asme- I 
niškų patyrimų žinau, kad dauguma karo': 
pramonės įmonių naudodavosi tokių vergų 
kontingentais ir kad tuzinuose įmonių pri
verstinas darbas buvo laikomas griežčiausioje 
paslaptyje. Tie žmonės, kurie užsieniuose 
kalba apie galutinę pergalę, kaip apie sovie
tinės sistemos pasisekimą, būtų arčiau tiesos, 
jei jie garbintų neįsivaizduojamą mulkinimą.

Pramonė pasidarė vis labiau ir labiau 
priklausoma nuo daugybės vergų rankų, i 
Jų ištekliai būdavo papildomi karo areštais, 
neturinčiais sau lygių pavyzdžių. Ofi
cialiais duomenimis šį darbo rezervuarą su
darė 20 milijonų žmonių. Naciai pavergda- 

. vo svetimšalius savo pramonei išlaikyti.
Kremliaus viešpačiai savo krašto piliečius pa
darė vergais. Kokiose sąlygose atsidūrė šie 
kaliniai, kai badas užviešpatavo krašte, tiesiog 
sunku įsivaizduoti. Juos buvo galima „su
naudoti“ ir NKVD neprivalėjo duoti jokios 
ataskaitos. 1

Koncentracijos stovyklų evakuavimas, ar
tinantis vokiečiams, sudarė problemą, kuri 
buvo ilgai aptariama Sovnarkome. Iš tikrųjų 
šiuos vergus buvo daug kebliau pajudinti 
negu laisvus piliečius. Ju darbo pajėga ekono
miniais sumetimais buvo vertinama, bet 
kebliausia, kad šie kaliniai savo meile sovietų 1 
režimui jau galėjo būti apsivylę ir galėjo 
daug kuo pagelbėti vokiečiams. Svarbiausia, 
jeigu kaliniai būtų išžudyti, tada pasaulis 
galėtų patirti baisias paslaptis apie sovietų 
vergų sistemos būdą ir prigimtį.

Kai kurie iš musų Sovnarkomo žinojo 
keletą atsitikimų apie kalintų masinius 
išžudymus, paaiškėjus, jog juos evakuoti yra 
neįmanoma. Taip atsitiko Minske, Smolenske, 
Kijeve, Charkove, mano gimtajam Dniepro- 
petrovske, Zaporožėj.

i grasymų suėmimu ir

tai aš nesu taip kietai ir 
Mano veidas gana greitai

VICTOR KRAVCENKO
Darbo jėgos trūkumas nuolat sudarydavo 

map kliūčių. Mano šefas Pamfilovas, laikas 
nuo laiko pareikalaudavo iš NKVD darbo 
rankų vienam ar kitam fabrikui; kartais jis 
šitą reikalą išdėstydavo tiesiog Molotovui 
arba NKVD viršininkui Berijai.

Aš vaizdžiai prisimenu pasikalbėjimą su 
Vienu aukštu GULAG (Vyriausios Darbo 
Stovyklų Valdybos) pareigūnu. Jis turėjo 
neatidėliotinai parūpinti keletą šimtų kalinių 
įvairiems komisariatams. Mums buvo būtinai 
reikalinga gauti darbo jėgos, ir aš GULAG 
pareigūno pareikalavau į tai atsižvelgti.

— Bet, drauge Kravčenko, būkite protingas. 
— jis pertraukė mane. — Galų gale jūsų 
Sovnarkomas nėra vienintelis, kuris reika
lauja darbininkų. Valstybės Gynimo .Komi
tetas taip pat yra jų reikalingas. Draugas 
Mikojanas daro mūsų gyvenimą pasigailėtinu, 
Vorošilovas šaukia darbininku kelių statybai. 
Aišku, kiekvienas galvoja, kad jo darbas yra 
pats svarbiausias. Kas gi mums daryti? Fak
tas, mes dar neišpildėme visų suimlnėjimo 
planų. Pareikalavimai prašoka išteklius.

Žinoma, jis nemanė, kad areštai buvo 
suplanuojami patenkinti pareikalavimams. Jis 
tiktai nusiskundė, sovietišku žargonu tariant, 
jog tų daugmilioninių vergų armijų ne
užtenka, 
spragas. Tačiau tas fantastiškas šaltakraujis 
cinizmas, kuriuo visa tai buvo pasakyta, dar 
ir dabar mane nupurto.

Viena kelionė, kurią aš atlikau sąryšy) su 
savo tarnyba, dar ir dabar man sukelia skau
džių prisiminimų. Tiktai koks nors modemus 
Dantė galėtų žodžiais atpasakoti -tą šiurpų

• • -;■■■:
Liet. Taut. Ansambfe 

Schweinfurte
Sausio 3 ir 4 dienomis mūsų stovyklos 

bendruomenė turėjo malonios progos matyti 
porą liet. Tautinio Ansamblio spektaklių. Pir
mąją dieną buvo duota koncertinė dalis ir 
Gasp. Veličkos ir Step. Sodeikos dainų-šokių 
montažas „Joninės". Antrąją dieną — mūsų 
mielasis, jau velk prieš metus matytas „Ne
munas žydi“.

Abu spektakliai tiek kariams amerikiečiams,

kad būtų galima užkišti visas

I vaizdą vieno slapto požeminio, priklausančio 
| ginklavimo komisarijatui, fabriko, kurio 

■ funkcionavimas buvo pagrįstas vergų darbu.
Tas fabrikas buvo įrengtas tankiu mišku 

apaugusioje vietovėje, ir buvo reikalaujama 
specialių leidimų važiuoji tuo traukiniu, ku
riuo mes nukeliavome į ten. NKVD karinin
kai .kelias kartus tikrino mūsų dokumentus. 
Mūsų traukinys judėjo iš lėto, ir laikas nūo : įtiek svečiams vokiečiams padarė gilaus įspū- 

1 laiko pro langus mes pastebėdavome gausybę ; džio. Vietinės stovyklos gyventojams tai blivo 
’ kalinių, (visiškai be rizikos galima buvo nu

statyti, kas yra tie nelaimingieji). Jie kirto, 
krovė ; krūvas ir vilko prie geležinkelio bė
gių medžius. Pagaliau šis naujasis geležin
kelis baigėsi ir mes sustojome.

Viename kirtime stovėjo municijos fabriko 
' išoriniai įrengimai. Toliau miške galima 

buvo užtikti paslėptus ankštus įėjimus į įvai
riai išdėstytas šio fabriko didžiules pože
mines patalpas, kur tūkstančiai kalinių ir 
laisvų darbininkų pripildydavo sprogstamąja 
medžiaga granatas, bombas ir kitus šaudmenis. 
Iš lauko pusės šis požeminis pasaulis buvo 
apsuptas spygliuota užtvara, policijos ir 
NKVD sargybomis. Kai kurios iš jų buvo 
aprūpintos baisiais šunimis, specialiai šiam 
darbui apmokytais.

Aš atvykau su keletu žmonių išspręsti 
vieną' nesusipratimą, kilusį tarp šio slapto 
ir kito fabriko, kuris buvo aprūpinamas da
limi pirmojo gaminių. Po vakarinio pasita
rimo man buvo duotas kambarys įmonės 
viešbutyje. Kai aš nubudau anksti sekantį 
rytą, krito šaltas lietus. Tuojau po šeštos 
valandos aš pamačiau maždaug 400 vyrų ir 
moterų, surikiuotų po dešimt, apsupti; 
stipria sargyba, žingsniuojant požeminių 
dirbtuvių linkui. ~(B. d.)Istorijos klastotojai

Didžiosios pasaulio spaudos puslapiuose vis 
dažniau ir dažniau pasirodo skaitytojų laiškų, 
kuriuose pastarieji reiškia savo pasipiktinimą, 
kad sovietai, kaltindami kitus fašizmu, kola
boravimu ir pan., patys stengiasi nutylėti savo 
darbelius.

„Daily Mail“ gruodžio 25 d. numeryje R. H. 
Roe iš Paryžiaus rašo:

Sir! — Neseniai viename „The Daily Mail" 
numeryje skaičiau straipsnį „Paryžiaus- 
Maskvos paktas — saugumo ramstis“. Kai 
kurios jo vietos yra reikalingos paaiškinimų.

1. — Maskvos radijas, cituodamas „Izvesti- 
jos“ straipsnį antrųjų Prancūzijos — Sov. 
S-gos sutarties pasirašymo metinių proga, 
pareiškė: „Karo dienomis prancūzų tauta žy
giavo su mumis.“ Tai netiesa!

Antrasis Pasaulinis Karas prasidėjo 1939 m. 
rugsėjo 1 d. Tą dieną Hitleris pradėjo in
vaziją i Lenkiją. Prancūzija tą pačią dieną 
paskelbė karą. Rusija tuo pačiu metu buvo 
Hitlerio sąjungininkė, nes 1939 rugpiūčio 
mėn. 22 d. Molotovas ir Ribbentropas buvo 
pasirašę draugiškumo paktą.

2. — 1940 m. vokiečių armijos okupavo 
Prancūziją; šešias savaites Prancūzija dra
matiškai kovojo su Vokietija, Rusija tuo metu 
tarp Baltijos ir Juodosios jūrų turėjo keletą 
šimtų divizijų, bet ji nepajudino nė piršto 
Prancūzijai gelbėti, nors 1935 m. ji buvo su 
Prancūzija pasirūkiusi savitarpinės pagalbos 
paktą. (Mielas Monsieur, kaip Sov. S-ga tada 
galėjo judinti pirštus Prancūzijai gelbėti, kad 
ji tomis dienomis buvo abi rankas ištiesusi 
Ribbentropo-Molotovo pakto vaisiams skinti 
— Pabaltijui užgrobti! — Red.)

3. — Maskvos radijas sako kad „istorijos 
fakįtai iškalbingai liudija, jog Rusija ir Pran
cūzija nuolat žygiavo petys petin nugalė
damos savo priešus.“ Netiesa!

Per Pirmąjį Pasaulinį Karą, 1917 metais, 
komunistai Rusiją sugriovė. Leninas ir 
Trockis padarė separatines sutartis su Vo
kietija. Prancūziją palikdami vieną kovoti su 
visomis . vokiečių armijomis. Ludendorfas 
pasinaudojo Rusijos išdavimu ir visas vokie
čių armijas perkėlė į vakarus. Prancūzija 
buvo išgelbėtą tik savo narsumo, Clemen
ceau energingumo ir Focho genialumo dėka.

4. — Kai rusų politikai kalba apie' „va
karų valstybių politikų išdavystes“, tais 
žodžiais pavadindami jų nuolaidas Hitleriui 
Mūnchene — tai irgi netiesa! Iš Daladier ir 
Chamberlaino pusės tai buvo didelis tolimes
nių įvykių nepramatimas, bet ne išdavimas. 
Tikrasis Europos ir taikos išdavimas buvo 
slaptoji Rusijos sutartis su Vokietija. Rusija 
leido Hitleriui užpulti Lenkiją, norėdama 
būti laimėjimo dalyvė

„New York Herald Tribūne“ sausio 1 
talpinamas toks laiškas:

Jūsų korespondentas Mr. George Slocombe 
neseniai parašė, kad kpmunistų partija buvo 
prancūzų rezistencinio judėjimo vadovė.

Toks tvirtinimas yra perdėtas. Iš tikro bu
vo kitaip. Prancūzijos komunistų partija nuo 
1939 m. rugpiūčio mėn. iki 1941 m. birželio 
mėn. — iki vokiečių invazijos į Rusiją — bu
vo koloboracijos su naciais vadovė. Kiek
vienas turėtų žinoti, kad prancūzų komu
nistų partija 1940 m. rugpiūčio ar rugsėjo f 
mėn. nacių vadų paprašė leidimo laikraščiui ■ 
„L'H'.unanitė“. Vokiečiai davė leidimą ir, jei! 
ne Vichy vyriau-: bės intervencija, „L’Huma-I 
nite“ būtų pasirodžiusi „bošų“ (taip prancūzai 
pravardžiuoja vokiečius — Red.) okupacijos 
metu. Toliau, br.tų žurnalas „Let.u An ...s- 
neseniai paskelbė, kad praneši mvhfstai.' 
ir vokiečiai buvo susitarę sudaryti komunis- • 
tinę vyriausybę, kuriai turėjęs vadovauti 
Maurice Thorez, arba kuris kitas.

Klaidingiems samprotavimams išvengti te
būna man leista pasakyti tiesą, kad daugu
mas prancūzų, nors ir antikbmunistų, buvo 
nuo pirmosios valandos tikri rezistencinio ju
dėjimo dalyviai — tuo metu, kai Herr Hitler 
ir Generalissimo Stalin buvo geriausi drau
gai: nuo 1939 m. rugpiūčio mėn. iki 1941 m. 
birželio mėn. Kotaunistai į rezistenciją perėjo 
po šios datos. Bet jie neteisingai riksmu pa
sisavino pirmąją vietą, o dabar, dar neteisin- 
giau nori riksmu monopolizuoti visą rezisten
cinį sąjūdį. AX

d.

p Mgggtimygeoi ]
„Binlingske Tidende“ pranešimu, Kleve- 

lando teatro direktorius Charles Nicolsdn 
bandė naują būdą pakeisti suflerį spektaklio 
metu. Veikalo tekstą jis perspausdino ant 
filmos juostelės, kuri projekcinių lempų pa
galba perduodama į 3 scenoje įrengtus ekra
nėlius. Pastarieji įrengti priekinėje scenos 
dalyje (šonuose ir viduryje) žiūrovams ne
matomi, tačiau artistas gali iš kiekvienos 
vietos ir padėties sau reikalingus žodžius 
perskaityti.

Nicolsoho nuomone, artistui yra daug pa
togiau pačiam reikiamą tekstą pasiskaityti, 
negu įtempti klausą išgirsti suflerio žodžiams. 
Bęt to, esą, teatrams tai ir kaštuotų pigiau, 
nes vienu metu galima pagaminti daugiau 
kopijų, kurias teatrai galėtų iš gamybos 
centro išsinuomuoti.

tikra meno šventė ir vienintelis atsigaivinimas 
šiose niūriose vargo ir nežinios dienose.

Vietos vokiečių laikraštis „Der Volkswille“ 
apie Lietuvių Tautinį Ansamblį Schweinfurts 
rašo straipsnelyje „Das blūhende Nemunas“l

„Gasparo Veličkos parašyta ir surežisuota 
muzikalinė pjesė, kurią Lietuvių Tautinis An
samblis šeštadienį, dalyvaujant valdžios ir 
spaudos atstovams, suvaidino Kufi salėje, lei
džia mums giliai įžvelgti į lietuviškąją sielą 
ir caristinės priespaudos Lietuvoje laikus. 
„Žydinčiame Nemune“ puošniais drabužiais 
apsivilkusi jaunuomenė linksminasi pagal Se
nuosius tėvų papročius. Gražūs šokiai ir Han
dies dainos liudija apie nesugadintą krašto 
dvasią.“ Trumpai paminėjus pjesės turinį, to
liau sakoma: „Pjesės pastatymas susilaukė 
vispusiško pagyrimo. Pageidaujama, kad Lie
tuvių Tautinio Ansamblio spektakliai būtų 
prieinami platesniems Schweinfurto visuo
menės sluoksniams.“

Bambergo padangėje
— Naujosios 6-tos stovyklos vadvybės rū

pesčiu buvo suruoštas bendras bambergiečių , 
lietuvių Naujųjų Metų sutikimas.

— Naujųjų Metų šventės dieną Bambergo 
lietuvių Dr. J. Basanavičiaus vardo progim
nazijos mokiniai suruošė vakarą. Vakaras 
įvyko 3-čiosios stovyklos salėje. Buvo suvai
dinta Br. Buivydaitės 2-jų veiksmų pjesė 
„Mėlynasis Drugelis’1. Vaidino I ir II klasės 
mokiniai.

Vaidinimo režisūrinį darbą tvarkė iš Augs
burgo atvykęs mielas bambergiečių prie- 
telius — režisierius p. Jagiela. Jo rūpesčiu 
buvo parūpintos ir gana gražios dekoracijos.

Pjesė buvo suvnidin'n be priekaištų. Vai
dinimą stebėjo pilnutėlė salė žiūrovų. Jie 
visi dži”j'’ėsi gražiu vaidinimo išpildymu.

Po vaidinimo buvo deklamacijos ir dainos. 
Vėliau buvo gražiai pasišokta ir pažaista.

_______ P. Alys

Kryžiažodžio iš „T. G.“ Nr. 53 sprendimas
Gulsčiai: 1. Ksilofonas. 2. O mia - . . — 

Kuopio. 3. Duona. — Gaida. 4. Aibė. — Nata.
— Ar. 5. Akordeonas. 6. Gaji. — Mina. 7. US.
— Diana.- 8. Ir. — SLA (Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje). — Saga. 9. Eilės. — Ne. — 
Sir. 10. Tito. — Osaka. . • -

Stačiai: 1. Kodą. — Grieg. — 2. Smuikas. — 
Rit. 3. Obojus. — Li. 4. La. — Nėris. — Let 
5. Kandidas. — 6. Fuga. — Piano. 7. Atomas.
— Es. 8. Pianinas. 9. Aida. — Ana. — Gi. 
10. Ars. — Ašara.

Pater~ 'fjimaii
LIaudanskas V: ' . is iš Ukmergės a., Del

tuvos mst., gyv. Flūch'"’n<?s Lager Mongers, 
Kreis Schluchtern, ieško giminių ir pažįs
tamų.

Genevičius Silvestras, gyv. Schweinfurt, 
DP Camp ieško Nenartavičiaus Antano ir 
pažįstamų. '

Voroneckas Eduardas, gyv. (13b) Garmisch, 
Hospital 2057, Bločk_I, Station IV, ieško Vo- 
roneckienėš Onos, 
ririavičiaus Vlado, 
delio Adolfo.

Guobienė Pranė,
Fock str. 3, ieško
Juozo, Kliveckienės Malvinos 

■Vlado. ' v
Klcvečką Joną (arba žinančius apie jį) prašo 

atsiliepti Vaitiekavičiėnė Olga, gyv. Augs- 
burg-Hochfeld, Bauemfeind-Str. Block 28.

Katelė Vytautas, gyv. Schweinfurt, D. P. 
Camp, ieško Kurkliečio Jokimo.

UNRRA-os Paieškojimų {staiga, Arolsen b.
Kassel, ie^ko sekančių asmenų: ,,

Giedraitis Simanas, 68 metų, gyv. Jundylai;
Giedraitytė Marytė, 18 metų, iš Pomerania;
Grabauskas Vytautas, 23 metų, iš Berlin;
Gribaitytė Ona, 27 metų;
Grigs Juozas, 37 metų;
Grigaliūnas Pranas, 39 metų, gyv. Sma

lininkai; *. S
Gudenis Boleslavas, 30 metų, gyv. Vilnius;
Gumbys Boleslavas-, 19 metų, gyv. Kaunas;
Gumbys Jonas, 45 metų, gyv. Kaunas;
Gumbys Romualdas, 22 metų, gyv. Kaunas.

Ruibienės Vandos, Lau- 
Varankos Stepo ir Vai-

gyv. Gluckstadt, Gorch 
vyro, /t’ietuškų Jono ir 

ir Griveilos

Rapolo DP sapnas... Piešiniai

Baigiasi nedarbo dienos — 
Vyksta Belgijon kiekvienas. 
Su kastuvais ir kapstyklėm 
Kasa anglis iš kasyklų.

Tiek atostogų turėjęs 
Žmogus baisiai surembėji. 
Iš širdies pasidarbavęs, 
Vėl jautiesi atsigavęs.

Gelbėkite! Kas čia dedas? 
Mirštu jau, nustojęs žado, 
Taip ir žūstu nei negavęs 
Pamatyt tėvynės sava

3
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" ftyiprasiai Miarriai soiielinami
Sausio T; d. 'Manchester Guardian"'. pa- aistatynuu vykstant iš griuvėsių iškilsią 

skelbė savo’korespondento'Alexander Werth j vienas iš didžiausių sovietų miestų. Miesto 
pranešimą^'iš-Maskvos.' kurias^ tuivieaamą lį^ųėhtojtis jau aprūpina: didžiulis javų ma- 
padė’is sovietu; všMornoie Rglprilšių dhlyje. ’ tanas, dvi didelės kepyklos, žuvies šaldykla 

...........’ — ■ ** ■ -2 Įijėte w skerdykla. Atstatytos dvi elektros jėgal- 
' nes, taisomas vandentiekis ir kanalizacija, 

nradėfla dirbti laivų dokai ir gamybinės ar
tėja Naujai įrengtame „Kulšflros Name'1 
šimtai gyventojų sutikę Naujuosius Metus. 
Kolonistai gauną ilgametes paskolas po 10.000

Į ’. iv* 11. .
..Visi d^rai'.sfltoupUofi į. <16" sovėhbzųk’lšu- i. "įįįji?1'!

^okio masto atstatymas vyksta mieste, 
; Diįėš karą turėjusiame 370.000 gyventojų, o 

nietu fatališkai nukentėjusiame.
i \ “Mums yra aišku, ko siekia sovietai, galvo- 

? kolonizuodami (dar spartesniu' 
ionjiTu. negu naciai „Ostlandą"!) ir sovietizuo- 
darpi Rytprūsius, tuo projektuodami užša- 
chvėti, didžiąsias valstybes, nepripažįstančias 
Pžfteiltijo aneksijos ųr užtriųti/ Lietuvos klau
simą? '

Gandai apie Staliną

padėtis soėie’u; vaMbmoie Rytprūsių dalyje, 
dabar .vadinamoje Kaliningrade pjoviįięįjete, 
— Kaliningrado (KęraiiąučiasjĘ). .CepniaikčRz.ąki ’ 
(Įsrutės1 ,’ir'Soyiętškį (Tilže.-! apskrityje. 'Zi-- 
noma." pro "spviętų.ęenzūrą. praėdęs 'pranešimas 
nėra vĮspūsišk'as, , jame daug kis l mtoylihia.' 
Tačiau, jtfų ’ir’iš sauso .faWv" koh’tįftayimo,,------------ „------„ -=-------- „---------- r-
galima befit’-(įalinhi'sii'.4Ęft ‘BaĮsėsįjį..joMiū sugriautiems namams atstatyti,
toje ąrityjg, soVtetatoė-'-bi"M!f duot«"j;W*’ ’ "x 
laikiniai pSadm!nistru<iti" '■ .

. Pranešųpe -sįfejrpa. kaį'šn. aSjg^jjįū' t. • ■ — 
žemės įūkią ..sĖjįs . dabar. dęĮ;'nęę^alaę'Siji 
ų.stu i^v.s'+r.’alįjįpjįma (hi'htarjzvr', fiė.

rtuos daĄ.tf 'šį'Įst ^dldžtąja dalinajotebevpįdo 
sovietų armijos OTJėigūnaL Lijtųeįęji h’r^a" 
moji SBmė’’tre^tfinto -į 200 tjteftęhozų. ^au
gumas ^emėš.“ .čJSo.-■ darbininku .gtičyketa ..iš 
karo nnnįį>k»M<Rųsfa!>s : plety..(ojjęūr".diųgo 
vietos, gyventojai*. — Reiy- Pastarąją savaitę i 
iš Brianskn. O'ėjio." Kų-sko' ir.Minško atvyko Į 
4000 naujų-lrdloni^tų. ’Ytėsos' firif,pijgw>■; pro- ! 
dūktų yrį' pakankam s! ' Kainos" laisvoje rin- ; 
koie*siekia ’^'M4šjf\-os.'kgihū.-,'.a4,i m{‘,vasarį, . ■ 
padedant' rusų'armijai." liaukai jšvblyfif'fiuo J j'Js&llgemeine Zeitung“ pateikia savo kdres- 
minų ir tuųjaū pat kosėti:'trūksta žemės ūkto pitohdento iš Berlyno pranešimą, kuriame 
mašinų.“ • ’ ’ nušviečiami lenkų planai sukurti „slavišką

■j- ■» | EftĮės"-'- valstybę*". Korespondentas, remda-
Tollau ^strgipynssje pąsoma,. kad^jūros -nartų > prancūzų laikraščiais („Le Monde "1. 

miestai yra. c-e'fiay atstątomi- negu ■ttįMų <‘rĮgį,.-kad Breslau lenkai vra ikūrę 'Slavu' 
uostai: .jDeųg'fabįrkų .trengirtiųpsraonfucta". kurio tikslas esąs slavų įtaką
GeTea«k®p;tt^j.fv'ė--KdraĮ'ibėi^ųe,ipopj?rip;. ^įelti toH j vakarus už Oder-Neisse lini- 
ir - čeliųfĮot^r ^brikm. ; k.^u ; neriai*'f tosY-.Šis komitetas turis savo žinioje „vakaru 
didžiąją. ..dšĄmį ^sasidedąs • is, Wokisk-V ‘'"F j ledkų spaudos agentūrą, kuri teužsiimanti 
galinį-rįr««ątl5įgMijhiusr* dūjfj ; vten. oanslaviško imoerializmo propaganda 
pafetfkinamai. •..•‘saujoje provincijoje-^yra ' ‘ ‘ ■ - ■ ...........
rusų ir 50 vokiečiu mokyklų įdomus santy-• »
kis!) Bnžnvčios atidarytos (?) ir vokiečių 
dvasini n k1i pamokslai necenzūruojami.“

‘ Sovietu jžiniu agentūros ..TASS*' korespon
dentas aprašinėja anie nauią sovietu miestą
Kaliningradą 'Kar-Uaučinj. kuriame prieš 20 
mėnesių pasidavė 100 000 vokiečiu kareiviu. 
Išoriniai — kaip sakoma pranešime — mies
tas sudarąs dar gan liūdną įspūdį, tačiau,

Liet, ’(nygos ^nn m. sukakties 
reikalu |

Vyr. Liet, knygos 400 m. sukakčiai minėti ! 
Komitetas jau yra gavęs keliolika laišku, 
kuriuose prašoma medžiagos liet, knygos su- i 
kaičiai paminėti atskirose lietuvii; stovyklose, i 
Tą LTB ‘Komitetų ir atskirų asmenų inicia- i 
fyy^ sveikindami, pranešame, kad Liet, kny
gos sukakčiai minėt! medžiagą vra ruošiama 
ir bus stengiamasi artimiausiu’ laiku prašiu
siems ją pasiųsti Ta pačia proga primename, 
kad T947 m. — liet, knygos metai, tad minė
jimai gali būti rengiami pavasarį, vasarą > 
net ateinantį rudeni.
Vyr. Uot. Brygos 400 metu sukakčiai minėK 

Komitetas

įbąjcme, kad ten, tuose griuvėsiuose, jau 
MBnjo prieglaudos daug teyynės netekusiu 
JėriMat i ...

^■Teiname namo trečią valandą ryto. Daug 
taSn. Mes pamiegam ligi dvyliktos ir ver- 

valgyti; Dabar davinio baisiai maža, 
ir Zigmas prisieitam pusę kibiro bul- 

ir išvirę ryjam jas lyg medų.
vakaras. Mėsininkas mane atleido, ir 

■A M žveju G. lieku namuose. Mes išleidžiam 
«BMI žmones, einančius į pavojų ir nežinan
ti* už ką. Aš sukalbu tris Sveika Marija 
aS ▼. ir kitas tris už visus išeinančius.

Užmiegam. Kiek maža mūsų laimei terei
kią. Mes jaučiamės laimingi, kad galime gu
lėti ęjuose utėlėtuose šiauduose, kad nereikia 

, tw^ti kaplio ar kastuvo ir laukti, kada ne- 
■mMšr pro šalį kulka, o atsimuš į tavo koją, 
Mmšrą, veidą ar krūįinę

Orįžta draugai ir pasakoja įspūdžius. Einant 
^fĮ Siesarties upę, T. staiga šoko nuo aukšto 

į vandenį. Kažkuris kasėjų ištraukė 
Mjpiiusį įtraukti nė gurkšnio vandens. Sla- 

<x kepurės, sargybinių sumuštas T. ka- 
*. fltottą normą.

; -• simuliantas o ne ligonis! — šaukia

«*. M sergu, aš nepajėgiu toliau dirbti ir 
— skundžiasi.

•ęriau bėgti reikėjo, kad taip mirties 
kM* — nesupranta kažkuris.

•« Jis niekad negalvojo nusižudyti. Čia 
W»o momento ' apsisprendimas. Žiūrėsim, ar 
•u kada neatsitiks taip bebūnant šioje ver
boje. Mes dar daug ko galim pergyventi!

ai*BMą*B*su Zigmu jam
MM Mil ik naktimis. Manęs Mėsininkas 

■■atleidžia, ir aš kiekvieną vakarą, 
4MM* M kitais, išeinu dulkančiu plentu. 
■Mm* vakarą einam Ir grįžtam per Sa- 
yĮb a kadangi vis yra basų, grindinys ap- 
IMtomas krauju ir ašaromis.

6h«na naktį sąrgybiniui'Wolfgangui, nuėjus 
M* kirsti, peršovė švarką; sekantį vakarą

Vokiečiai apie lenkų svajones

'Šias aiškus* suslavinimas Rytų Vokietijos 
lenkams vadovaujant! Girdi profesorius 
Stojanowski išleido tuo reikalu brošiūrą, 
kurioje įrodinėja, kad Rytų Vokietiją (į va
karus nuo Oderio ir Neisses) sulenkinti esą 
nesunku. Pradžioje reiktu sukurti dvi vals-
tybes: 1. „Lusace“ (Lausitz) su 2—3 milijo
nais gyventojų ir 2. Elbės valstybę, kuri būtų 
ribose tarp Baltijos ir Siaurės jūrų, siektų 
Daniją vakaruose Elbę, rytuose — Oderi ir 
apimtų, žinoma. Berlyną, Magdeburgą, Kielį, 
Hamburgą, Lūbecką . . . Anot brošiūros, pa
lengva šias sritis būtu galima suslavinti ir 
vesti ne tik slavų Įtaką, bet net ir kalbą!
lokiu būdu lenkai visiems laikams sutvar
kytų vokiečių „Drang nach Osten“ ...

Nors laikraštis pastebi, kad šie lenkų planai 
cąna utopiškai skamba, tačiau sąryšy su 
būsimaisias pasitarimais Maskvoje jiems 
priduoda savotiškos politinės reikšmės. Girdi, 
;*a| nebekalbama apie Oder-Neisse liniją, o 
iwMfeusius reikalavimus nukeliama iki El-

Ir tai atrodo daugiau noru nukreipti 
IMKujų dėmesį toliau, kad šie. pagaliau, 
jfįpazintų tai, kas jau praktiškai arčiau 
paimta.

Ta proga laikraštis pakartoja Byrnes ir 
Molotovo pasisakymus dėl vakarinių Lenki-, 
jas sienų, o taip pat ir lenku valdžios ir at- 
s*k ricų asmenų tuo reikalu pareikštas 
aM-.tis. (du)

ALOYZAS BARONAS I jll su kitais sai gybiniaia. Jis eisiąs
ęgkMų kasėjų. Suprantama — kasėjui 

yrasikasus, galima pasislėpti ir sar- 
gdkėŪ. a, sodybą kertant, reikia visą naktį 
i^Mk tamės paviršiuje. r

— Aš Beisiu ten, — sako jis kitiems sargy- 
btaėMM. Mes ilgai sėdime, prisiglaudę prie 

. naefco, kol jie susitaria. Sodo kirsti eis austras, 
I ir į J» grape patenkame abu su V.

Xta|<«uA*i su „specialistais“. Niekas ne- 
: besę*ei imti dalgio į rankas. Perdaug jau pa- 
! vofėMB prie* pat priešo apkasus visą naktį 
1 skMMtatt dalgius į akmenis. Vokiečiai ne- 
I betdtoatl*, kas moka ar nemoka piauti, varo 

viM* Ui kilė* prie dalgių. Ypatingai žiauriai 
keik* I ęprandą, stumia ir spraudžia į rankas 
dalę| JMMifee — vėliau Ukmergės amatų mo
kyki* mokinio Karolio L. pramintas „Patrio
tų*. Fo dalgį gauna ir ukmergiečiai broliai J. 
VįęfkMkprie Petras bando ginčytis. Jis dėl sa- 

«)»kn nebesako, bet kalba tik dėl jaunes-

— Jm nemoka piauti, jis negali, silpnas, — 
aUMMu

(eida brolių meilė sujaudina: ■■ Aš 
kalba keta sugebėdamas vokiškai, norėdamas 
jam jmriiti. Bet kokie mes. buvome naivūs. 
Mes sami žinojome, kad iš to nieko nebus, 
nes met dar nebuvome radę vokiečio, kurio 
širdis nebūtų buvusi akmeninė.

Ak, mums buvo baisesnis už gyvatę, tas 
ūkininkui toks artimas, liaudies dainose taip 
gražiai apdainuotas plieno dalgelis. Mes 
einame J ugnį ir keikiame:

— Nė velnio nesilaikys ta jūsų naujoji 
Suropa, jeigu ją statot ant svetimų galvų ir 
■orite uždengti svetimais kailiais...

Kulkos zvimbia, švokščia, mes gulame, 
šliaužiame, keliamės ir bėgam. Rožančių su 
laikrodžiu buvau jau seniau užsegęs vienoje 
tvarko kišenėje, piniginę, studijų knygutę ir 
kalėtą nuotraukų kad neišmėtyčiau, užspau- 
džiu kitoje kišenėje nosine. Einam žąsele. 
Prieky mūsų dešimtuko eina austras. Rake
tai sušvitus,, mes krentam ant žemes.

— Pasilikti, kaip stovi, raketai sušvitus 
nejudėti/.^- -sako mums austras, ir mes, jei 
kuriuos".šuįesa užklupo šliaužiančius, palie
kame ,'guleti,;bef jei stovinčius, vistiek krin
tame ant žagsės. (B. <L)

GandĄ 1MM pasaulio spaudoje pasirodė 
pries puaąMMb mėnesio apie kažkokią sunkią 
ir. nepBgpaMfc Stalino ligą, nesibaigia nė da- 
tidr, GMMVb mėn. vienas amerikiečių sa- 
vaitraMM aaMbė žinią, kad sovietinės at
stovybė «Mafoose atsargiai duodančios su- 
praęti, tMl Malinąs tikrai serga ir kad rim
tai 'sfcaMMBHt su jo mirties -galimybe. So
vietų sMpajM Londone tokias žinias griež
čiausiai paneigė, pabrėždama, kad maršalas 
Stnltnm yaa visiškai sveikas ir eina savo pa
reiga*. ", -

Beveik tiso pat metu Sovietų Sąjungoje lan
kėsi Elliot Rooeeveltas, velionies prezidento 
Roosevelto sūnus, didelis sovietų simpatikas. 
Gruodžio 21 d. Elliot Rooseveltas buvo priim
tas paties Stalino. Jis pareiškė, kad visi gan
dai apie Stalino ligą esą pramanyti. E. Roose
velto žodžiais, Stalinas esąs visiškai er—kas. 
Jis stebėjęsis 67 metų maršalo žvalumu ir kū
rybingumu.

įBęt'- kiekvienas spaudos žmogus turi savo 
žinių šaltijiius ir juos laiko labiau patikimais. 
Nežiūrint '"E. Roosevelto pareiškimų, ameri
kiečių Jaikrastis „Time“ praneša „iš patikimų 
šaltinių“ patyręs, kad Stalinas tikrai serga 
chronišką angina pectoris. Ligą nustatęs gy
dytoj ų.konsilijumas gruodžio 5 d. Sočy ku
rorte, kur Stalinas gydosi. Gydytojų komisijai 
vadovavęs Dr. Afanasijus Konstantinovičius 
Abrikosovas, žinomas širdies ligų specialistas 
ir nuotetinis Stalino asmens gydytojas. Gydy
tojų pareiškimas labai paveikęs Staliną, ir jis 
tuojau pasikvietęs pas save politbiuro ir org- 
biuro narius, aptarti jo įpėdinystės klausimą. 
Staluiks pasiūlęs, galimos jo mirties atveju, 
miniš^eriu pirmininku paskirti Molotovą, o jo 
pavaduotoju Beriją. Užsienių reikalų ministe- 
riu numatytas Mikojanas, pirmuoju partijos

Senatas patvirtino Marshallio 
paskyrimą

Gen. Georges Marshall pa;'yrimą užs. reik. 
mWristeriu JAV senatas ratifikavo.

J^V užsienių reikalt; ministerių pasikei
timas pasaulyje sukėlė didelį nustebimą.

dinę nacių grupę. (Kur gi dingo tie tikrieji 
naciai? Gal jie buvo „Auslanderiai“ ir su- 

Anglų' konservatorių laikraštis „Daily Tele- , bėgo j DP stovyklas? Red.)
graph" pabrėžė, kad nustebimas kyla ne ; — JAV nuo sausio mėnesio vidurio numato 
vien dėĮto, jog Byrnes nedalyvausiąs Maskvos į Įvesti radijo transliacijas rusų kalba. Trans- 
konferęncijoje, bet ir dėlto, jog ,jo įpėdiniu j <iacijos, nors būsią skiriamos Europos Rusijai, 
paskirtas gen. Marshall. Prancūzijos diplo- būsią girdimos ir Sibire.
matų sluoksniai tiki, kad Marshall tęsiąs I —Gen. Eisenhoveris pareiškė, kad jis bū- 
Byrnes politiką. Sov. S-ga šį ministerių pa- j simuosiuose prezidento rinkimuose nekandi- 
sikeitimą dar nekomentavo, vos keletu žodžių i datuosiąs nei už respublikonus, nei už de- 
konstatuodama pasikeitimo faktą. mokratus.

Gen. Marshall užs. reik. min. postą perims 
sausio 10 d. Vienu iš pirmųjų svarbiausių jo 
uždavinių būsiąs karinės valdžios Vokietijoje 
pakeitimas civiline.

v

Šiandieninė Andora
■ Viename Pirėnų kabių užkampyje, Pran
cūzijos-Ispanijos pasienyje, yra valstybė- 
nykštukas. Andora . (5.231 gyventojų) — 
didžiausių kontrastų kraštas, kuriam lygaus 
negalima rasti visoje Europoje. Žmonės čia 
gyvena iš dalies XX amžiaus, o iš dalies 
viduramžių ' gyvenimu. Grubiame kalnų 
kelyje. \ša)ia moderniškiausio amerikietiško 
automobilio, pamatysi mulą ir ožkų piemenį 
su senoVi’ška barete, apsiavusį mediniais san
dalais. Salia modemiškų penkių aukštų 
gelžbetoninių pastatų, stovi žemos molinės 
lūšnos iš 14 amžiaus. Andoros — iš 700 galvų 

susidedančios sostinės — gatvėse pamatysi 
daug ^įfavsios rūšies šilkinių kojinių ir riebių 
kiaųhų, krautuvės pilnos Leica foto aparatų, 

sekretoriumZdanovas, antruoju — Malenko
vas, krašto gynimo — maršalas Vorošilovas, jo 
padėjėju — maršalas Budiennyj. Auksčiausios 
Tarybos pirmininku būtų Bulganinas.

Paties Stalino pasiūlytas jo įpėdinystės 
paskirstymas buvęs priimtas vienbalsiai. Bent 
ligi pavasario nusistatyta apie tai nieko ne
skelbti. ę. ■

Oficialūs sovietiniai šaltiniai skelbia, kad 
.-maršalo Stalino sveikatos stovis esąs visiškai 
geras. Pat* Stalinas vadovausiąs soviętų de
legacijai Maskvos konferencijoje, kuri prasi
dės kovo 10’ d. ir kurioje keturių didžiųjų 
užsienių reikalų ministerial narplios sudėtin
gąjį Vokietijos klausimą. Anglų spauda rašo, 
jog Vyšinskis puse burnos prasitaręs, kad 
New Yorko konferencija, palyginti, pasise
kusi todėl, kad pats Stalinas kasdien raginę*. 
Molotovą nuolaidesnių būti. Anglų spauda 
iš to daro išvadas, kad ir Maskvos konferen
cijoj sovietai ruošiasi būti nuosaikūs.

JVAiUlOSJŽ^Z^/
—, Buv. JAV prekybos minister)* Henry 

A. Wallace Amerikoje kuria naują partiją, 
kuri būsianti pavadinta „Pažangiųjų JAV 
piliečių organizacija“. Svarbiausieji organi
zacijos tikslai būsią: paruošti pasaulinės tai
kos, visuotinojo gerbūvio ir žmogaus laisvių 
programą (ar tik ne Stalino konstitucijos 
pavyzdžiu? Red.) , Charakteringa, kad į šių 
salioninių komunistų partiją įstojo abu buv; 
UNRRA-os direktoriai: Lehmann ir La Guar
dia.

— D. Britanijos karo ministerija praneša, 
kad Sir Frederik Morgan, buv. vyr. UNRRA- 
os gen. direktorius Europoje, iš tarnybos at
leistas.

— Karinės valdžios pranešimu, Hesseno 
srityje iš 41.103 atsitikimų, iki gruodžio vi
durio svarstytų denacifikacijos teismuose, tik 
0,3% buv. NSDAP narių įskaityti į pagrin

— Nuo naujų metų, pertvarkant anglų zo
noje einančių vokiečiu laikraščių tiražus, ko
munistų laikraščio ,.Freiheit“ tiražas nito 
169.000 numuštas iki 65.000 egz.

šveicariškų laikrodžių, amerikietiškų dgit- 
rečių, ispaniško vyno ir visokių maistb 

/produktų. y.
Be abejo, kraštas džiaugiasi 1 perteklium, 

kuris Europoje dabar nežinomas, o prieš 
dešimtį metų buvo svetimas ir Andorai. Bet 
dabar čia žmonės uždirba daug ir greitai 
Šios „laimės“ šaltiniai pradėjo trykšti 1936 
m., kai Ispanijoje prasidėjo pilietinis karas 
ir buvo uždaryta Prancūzijos-Ispanijos siena. 
Šiandieną, kada abiejų kraštų santykiai yra 
tiek įtempti, kad siena vėl turėjo būti 
uždaryta, šie „laimės“ šaltiniai yra dar gau
sesni, negu kada nors anksčiau. Mat, pagal 
Andoros įstatymus, „transakcijos“ į Prancū
ziją ir Ispaniją yra leidžiamos,-kitais žodžiais? 
šmugelis Andoroje yra legalizuotas.

Praktiškai tai atrodo taip: pilietis domisi
tuo, kas būtinai reikalinga Ispanijos gyven
tojui, o laisvai galima pirkti Prancūzijoje; 
Tuo būdu tūlas Andoros Don Manuells Pran
cūzijoje už 800.000 frankų įsigyja automobilį, 
pervažiuoja per Andorą į Ispaniją ir par
duoda už dvigubą kainą. Atgal jis grįžta su 
aliejais ir brangiais kvepalais. Ir taip toliau, 
pagal abiejų kraštų pasiūlos ir paklausos 
įstatymus. O pats pelnas lieka Andoroje ir 
„garbingai“ maitina jos gyventojus.

Salia prekių šmugelio, pelningiausias An
doros gyventojų užsiėmimas yra „žmonių 
šmugelis". Ispanijos pilietinio karo metu 
tūkstančiai respublikonų, perbėgdami per šią 
valstybėlę, išsigelbėjo nuo Franco persekioto
jų. Kai 1940 m. Prancūziją užliejo vokiečių 
daliniai, per Andorą — o toliau per Ispaniją 
— į Ameriką, Angliją ir Šiaurinę Afriką bėgo 
antinaciai ir Vichy vyriausybės priešai. 1944 
m., po sąjungininkų invazijos . šį nuošalų 
Pirėnų kampelį užplūdo naciai ir prancūzai 
kolaborantai, ieškodami prieglaudos Ispani
joje. Ir šiandieną judėjimas Įier Andorą nėra 
sustojęs. Čia susitinka Franco agentų ir 
ispanų respublikonų keliai ir per Andorą i 
Paryžių arba Madridą eina žinios apie po
grindinę ir partizaninę veiklą ir sabotažo 
veiksmus.

Vietiniai gyventojai gerai žino praėjimus 
per Pirėnus — per „žaliąją“ sniegu dengtą 
sieną. Jie parodo tuos kelius a? net duoda 
vadovus, žinoma, tik už atitinkamą honorarą. 
Politinės simpatijos šiuo atveju Andoroje 
nežinomos. Čia neklausiama apie praeitį. Kas 
gerai apmoka, tas gabenams „į anapus“.

Ir pati Andoros politika yra dvilypė. Kraš
tas nuo 700-jų metų priklausė Urgel’io 
(Ispanijoje) vyskupui ir suvereniniui Foix’o 
(Prancūzijoje) grafui. Urgel'io vyskupija te
bėra ir šiandien, Foix’o gi hercogiją vėliau 
perėmė Pranęūzijos karaliai, o dar vėliau — 
respublika

Ši priklausomybė yra grynai formalinio 
pobūdžio, kuri išreiškiama metinė duokle, 
susidedančia iš šešių kumpių, dvylikos vištų 
ir šešių sūrių — Urgel’io vyskupui ir 800 
frankų — Prancūzijos prezidentui Faktinei 
kraštą tvarko Andoros vyrų renkam! 24 
krašto tarėjai. Šie visada orientuojasi pagal 
ekonomines sąlygas. Bet. duoklę jie moka 
mielai ir punktualiai
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