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Literatūros 
premijas įteikus
Vasario 15 d. Tūbingene „pateptiesiems“ 

mūsų poetams buvo įteiktos literatūros pre
mijos. Tatai yra labai gražus faktas, kad 
mūsų įstaigos negausias savo lėšas naudoja 
kūrybos skatinimui tremty.Tremty skatinti kū
rybą arba jos kvalitetą aprobuoti įprasta pre- 

®> mijų tvarka, yra iš esmės naudingas ir pras
mingas dalykas. Toks užsimojimas gali būti 
pateisintas ir su mažais lėšų ištekliais.

Bet šalia to peršasi ir kitos mintys — lygiai 
aktualios ir mūsų kultūriniam gyvenimui es
mingos. Kad Brazdžionis, Nyka-Niliūnas, 
Bradūnas ir Nagys, yra mūsų žinomi talentai 
ir visuomenės pagarbos verti, mes esame visi 
vieningos nuomonės. Bet mes būsim visi vie
ningos nuomonės, kacį mums su savo kultū
rinėmis vertybėmis ir kultūriniais laimėjimais 
prasimušti į svetimą publiką yra pirmaeilės 
reikšmės dalykas. Mūsų literatūra, mūsų 
poezija Vakaruose tėra žinoma tik progomis 
ir tik labai šykščiai . . . Šveicarijos viena 
leidykla leidžia lietuvio poeto Milašiaus 10 
tomų kūrybą. Tai yra mūsų pasididžiavimas. 
Milašius yra žinomiausias Prancūzijoj ir ten 
labai mėgstamas, jis bene bus žinomiausias 
mūsų poetas Vakaruose. Tą populiarumą jam 
uždirbo talentas ir tas faktas, kad jo kūryba 
atsirado kultūros pasauliui vadovaujančio} 
prancūzų kalboj. Mes tat ir manome, kad 
su savo literatūra ir poezija muštis į svetimą 
publiką ir svetimas leidyklas, svetimą spaudą, 
dabar, bene, bus patogiausia.

Mūsų poetai ir rašytojai — mūsų premijuo
ti, visuomenės apvainikuoti laureatai per ma
ža rūpinasi su savo lietuviška kūryba išeiti 
iš lietuviškos publikos ir atsistoti literatūros, 
spaudos ir almanachų puslapiuose greta Va
karams žinomų vardų ir talentų. Nesijauski- 
me pigesni už Vakarų žvaigždes, nes tokie 
nesame. Man teko skaityti viename (Tūbin- 
geno UNRRA-os) DP oficioze Brazdžionio po
ros eilėraščių vertimą j vokiečių kalbą. Iš
vertė vienas lietuvis Inžinierius su svetima 
stilistine pagalbai Jeigu kas išverstų bent 
kokį 100 tokių rinktinių eilėraščių iš mūsų 
visų poetų kūrybos, tai būtų visai puiku.

Savo kūrybos išnešimu į svetimą publiką 
rūpintis tenka pirmoj eilėj patiems talentams
— rašytojams ir poetams. Bet ir visuomenės 
parama čia taip pat yra reikalinga, kaip ir 
premijoms. Reikėtų sugraibyti lėšų ir jomis 
remti mūsų kūrybos išvedimą į pasaulį.

Turime jau keletą leidyklų, kurios leidžia 
lietuvišką literatūrą. Prisipažinkim, kad jos 
uždirba ir jau turi atsargos mlniatūrinius ka
pitalus ... Ir su lietuviška kūryba eiti į sve
timą publiką ir Vakarų kultūros pasaulyje 
užsirekomenduoti ir pasirodyti kad ir ne 
imponuojančiais tiražais tenka bent pradžioj 
savo lėšomis ir savo popierių per savo lei
dyklas. Čia vadovybių organizacinė pagalba 
būtų gražus ramstis, o pačių rašytojų ir poetų 
iniciatyva sudarytų pastangų branduolį. Tatai 
viską sujungę, greit gautume konkretų dar
bą— rinktinių mūsų poetų dalykėlių vertimą 
j kurią svetimą kalbą. Versti mums reikia 
į visas kalbas. Dabar, skaitydamiesi su gali
mybėmis, pirmoje eilėje turėtume versti į 
prancūzų, anglų, vokiečių kalbas. Geriems 
vertimams atsirastų ir leidyklos, o gerais ver
timais pasirūpinti yra mūsų pačių reikalas.

Pradžiai tektų bent du didesnius darbus 
parengti — vieną poezijos almanachą ir vieną
— prozos. Tatai yra mėgiamiausi publikos 
žanrai, su kuriais mes galime išeiti šiomis 
tremties sąlygomis! Čia tereikia tik aktyvios 
iniciatyvos, visa kita susiras savaime. Jeigu 
premijų skirstymą organizavo mūsų įstaigos, 
tai jos taip pat turėtų organizuoti ir tos rūšies 
kultūrinę propagandą.' Žinoma, čia reikia 
pasirūpinti nepasirodyti su primityviais ver
timais, nes tada visas reikalas išeis primi
tyvus ir, vietoj gero rezultato, galima apsi
juokti ir nusivainikuoti svetimųjų akyse. Ne
galima viską užkrauti „Čiurlioniui“ su Mi- 
kulskiu ir Baronaite. Jie varo vieną barą, 
ir yra, pasiekę jau europinio populiarumo ir 
aukšto meninio lygio. Kiti žanrai turi būti 
išnešti lygiai, kaip yra išnešta daina. Lite
ratūra — poezija, proza ir 1.1. — vienodai 
reprezentuoja tautos sielos didybę, kaip daina
— tautos širdį ir emocijas . . .

Kaip dainai , ir muzikai, taip ir šiam reikalui 
susirastų draugų ir rėmėjų svetimųjų tarpe. 
Šimtai pareigūnų — prancūzų, amerik., anglų 
ir kt., mus globojusių — Išvyko į savo gim
tines ir kraštus su mūsų širdies išgyvenimais, 
mūsų vargais, siekimais. Jie galėtų išsivežti 
mūsų poezijos ar literatūros vertimų alma
nachų — mūsų raikalas jiems jų parūpinti. 
Kūrybinių jėgų mes turime apsčiai, tik reikia 
iniciatyvos, akcijos ir bendrų pastangų.

Šios kelios eilutės, mūsų poetų apvainikavi
mo proga, negali išstudijuoti visų kelių. Tos 
studijos turi būti atliktos Rašytojų Draugijoj, 
laikraščių redakcijose, poetų ir rašytojų trem- 
tiniškose seklyčiose. Ten bus surasti keliai, 
ten susiras priemonės — tęn įvyks žingsnis 
už tautos kūrybos populiarinimą svetimoje 
žemėje ir svetimųjų tarpe. Dr. B. R.

JAV insienh politika
• (SPECIALAUS „TĖVIŠKĖS GARSO“ KORESPONDENTO AMERIKOJE PRANEŠIMAI)

I. TRIJŲ POLITIKŲ PAREIŠKIMAI
Šiuo metu kalbant apie JAV užsienių po- 

litiką, reikia sustoti ties šiais asmenimis ir 
jų pareiškimais: senatorium Vandenberg, 
John Foster Dulles ir gen. George Marshall.

Dabartiniame JAV kongrese įtakingiausias 
asmuo užsienių politikos srityje yra senato
rius Vandenberg (respublikonas). Jis yra 
Senato užsienių reikalų komisijos pirminin
kas ir senato prezidentas. Jis savo kalboje, 
pasakytoje sausio mėn. Clevelande, dalyvau
jant buv. sekretoriui Byrnes ir visai eilei j 
žymių užsienių asmenų, suglaustai išdėstė ' 
JAV užsienių politiką. Sen. Vandenberg 
stipriai pabrėžė, kad JAV užsienių politikai 
„širdį ir branduolį“ sudaro Jungtinių 
Tautų Organizacija (JTO). Jisai pareiškė, kad 
JAV ištikima šitai pasaulio organizacijai, bet 
ir Jungtinės Tautos turi būti ištikimos pa
žadams, kuriuos davė kiekviena tauta įsto
dama į šią organizaciją ir priimdama jos 
principus. Ginti pasaulį nuo agreso
rių, remti demokratiją, žmogaus 
teises ir pagrindines laisves ir, 
tarptautinio bendradarbiavimo 
keliu, siekti teisingos taikos 
laisvų žmonių pasaulyje, tai esą 
svarbiausi JTO uždaviniai. Jeigu kuri nors 
tauta atsimestų nuo JTO su tikslu daryti 
agresiją, tai šita pasaulio organizacija virstų 
milžiniška Karo Sąjunga, kuri greit 
paklupdytų tokį agresorių. Bet kadangi JTO 
kol kas dar nėra stipri ir efektinga jėga pa
saulio nedalomai taikai apsaugoti, todėl 
JAV dar negalinti nusiginkluoti, nes negali 
jaustis saugi, pasitikėdama kitų valstybių 
gražiais žodžiais ir pažadais, kol pasaulį dalo 
„geležinė uždang a“.

JAV negali nematyti tikrovės, kur Jaltos ir 
Potsdamo konferencijose buvo tiek daug gra
žių žodžių ištarta, o dabar jie yra iškreipiami 
ir paverčiami niekais.

Sen. Vandenberg užtikrino, kad JAV 
neištrauks savo ginkluotų jėgų iš Europos tol, 
kol ten bus kitų valstybių kariuomenės. Neiš
duos atominės bombos paslapties tol, kol nebus 
įsteigta efektinga tarptautinės inspekcijos ir 
kontrolės sistema. Toliau rems nuo karo nu
kentėjusias tautas, nesigailės jokių pastangų 
karo suardytame pasaulyje atstatyti taiką ir 
jį įvesti į normalias vėžes. Gale priminė, kad 
didėsnis dėmesys bus kreipiamas į Ciang- 
Kai-Šeko Kiniją. Valstyb. sekretorius Byr
nes irgi laikėsi tokios linijos, tik sen. Van
denberg išreiškė daugiau griežtumo.

Šiuo metu visiems yra įdomiausia patirti, 
kaip JAV 'žiūri į besiartinančią Maskvos 
konferenciją.

Viename spaudos pokylyje, New Yorke, 
John Foster Dulles pasakė labai svarbią 
kalbą, kurioje jis nustatė JAV politikos gaires 
respublikonų akimis. John Foster Dulles 
respublikonų partijos nusistatymo užsienių 
politikoje reiškėjas. Respublikonų jis buvo 
numatomas valstyb. sekretoriaus pareigoms.

POLITIN
Londono konferencija jau eina prie galo. 

Keturi Didieji susirinks Maskvoje spręsti Vo
kietijos problemos. Tuo pačiu laiku Anglijos 
parlamente vyksta dideli debatai Palestinos 
reikalu. Kartu Anglijos min. pirmininkas 
Attlee padarė pranešimą ir Indijos reikalais, 
nurodydamas, jog Anglija yra pasiruošusi su 
Indija sudaryti bendrą apsigynimo sutarti su 
sąlyga, jog abi Indijos partijos tam pritars. 
Šiai sutarčiai įsigalėjus, anglai numato iš In
dijos pasitraukti. Dėl Palestinos reikalų Be- 
vinas parlamente padarė didelių priekaištų 
JAV-bėms, jog pastarosios nesiimdamos bend
ros atsakomybės Palestinos klausimu, padarė 
didelių užsiangažavimų žydų reikalu, tuo pa
čių sutrukdydamos pasitarimus, kurie jau 
buvo įėję į rimtą vagą. Toliau Bevinas nu
rodė, kad anglai kreipsis į J. Tautas, prašyda
mi padėti šią problemą išspręsti, bet, esą, 
tai nereiškia, kad Anglija Palestinos mandatą 
nori perleisti J. Tautoms. Sis Bevino pa
reiškimas anglų spaudoje sukėlė didelių dis
kusijų. Visa anglų spauda pritaria anglų vy
riausybės nusistatymui perduoti šį klausimą 
spręsti J. Tautoms. Anglų komunistų laik
raštis „Daily Worker“ pastebi, jog Anglija 
gerai būtų padariusi ir visiškai atsisakydama 
Palestinos mandato, nes kol ji šį mandatą 
turinti, tol anglų kariuomenė pasiliekanti Pa
lestinoje ir tol visas reikalas atsiduotąs im
perializmu.

Gaunamomis iš JAV-bių žiniomis užs. reik, 
min. Marshallis paskutinėje spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad Vokietijos atžvilgiu 
jis laikysis Byrnes nustatytų gairių, kurias jis 
nubrėžė savo pasakytoje kalboje Stuttgarte. 
Tuo pačiu reikalu Lenkijos užs. reik. min. 
Modzelewskis taip pat spaudos atstovams pa
reiškė, kad numatytoje Lenkijos-Prancūzijos 
sutartyje yra užsiangažuota, kad Prancūzija

Tokiu budu. jo pareikštos mintys apie JAV 
užsienių politiką yra labai svarbios. Su jo 
kalbos turiniu iš anksto buvo susipažinę sen. 
Vandenberg, New Yorko gubernatorius De
wey, bei senatorius Taft. Kalbos turinį Dul
les aptarė su buv. sekr. J. F. Byrnes. Dulles 
savo kalboje atvirai pasakė, kad JAV di
džiausia problema užsienių politikoje yra 
Rusija, kuri naudoja dvivamzdį šautu
vą. Vienas vamzdis yra užtaisytas socialine 
revoliucija, kuria graso visam pasauliui, o 
kitas — nacionalistinių sienų praplėtimu. Ru
sijos ekspansija prasidėjo nuo to laiko, kai 
Stalinas išsiderėjo iš Hitlerio atlyginimą už 
nesikišimą į karą. Tada Rusija užėmė Pa
baltijo valstybes, dalį Lenkijos. Suomijos ir 
Rumunijos. „Saugumo sumetimais“ Rusija be 
paliovos savo sienas plėtė iki pat 1945 m. 
galo. Dulles tvirtina, kad pirmą kartą griežtai 
buvo nusistatyta prieš Maskvos grobimą sve
timų teritorijų ministerių konferencijoje, 
Londone. Tada, jis sakė, Maskva pajuto, kad 
jai pataikavimo periodas pasibaigė, už tai ji 
bandė vienšališkai veikti, pradėjo grąsinti 
Iranui, Turkijai ir Graikijai. Čia ji sutiko 
griežtą pasipriešinimą, kuris pagaliau būtų 
privedęs p r ie karo.

Jausdama savo visišką ekonomišką nepajė
gumą, rizikuoti karu Maskva, aišku, nedrįso 
ir pradėjo trauktis atgal Per pereitus metus, 
sako Dulles, — Rusija neturėjo laimėjimų.

Ko galima tikėtis ateityje?
Svarbiausias klausimas, kuris netrukus 

turės būti išspręstas, žinoma, esanti Vo
kietija. Nuo tinkamo šio klausimo išspren
dimo priklausysiąs visos Europos likimas.

Dulles dėl Reino srities yra tos nuomonės, 
kad ji ne tik Vokietijai reikalinga, bet ir visai 
Vakarų Europai — ekonominė Europos šir
dis. Jis ir siūlo sudaryti Jungtines Vakarų 
Europos Valstybes, kurios turėtų apie 200 
mil. gyventojų. Šitokia valstybių federacija 
galėtų gerai ekonomiškai tvarkytis. Politiškai 
Vokietija taip pat turėtų tvarkytis federaty
viniais pagrindais. Toks jos sutvarkymas rei- 
-fcsRngasr kad" JlTieTTegaletų ateityje pasidaryti 
pavojumi pasaulio taikai.

Tiems visiems JAV nusistatymams pra
vesti ir išspręsti po šio karo susidariusioms 
sunkioms problemoms yra paskirtas naujas 
sekretorius Gen. George Marshall. Tas ne
tikėtas jo paskyrimas visus nustebino, bet 
nepasitikėjimo neįnešė, o atvirkščiai, visa 
spauda reiškia daug optimizmo. Visai sąmo
ningai vyksta JAV figūrų perstatinėjimai. 
Štai, staiga atšaukiamas JAV ambasadorius 
Maskvoje, W. Bidell Smith ir skiriamas svar
biausiu valst. sekr. gen. Marshall padėjėju. 
Smith yra gen. Marshall patikėtinis ir, be to, 
gerai pažįstąs sovietų suktybes. Pats gen. 
Marshall labai gerai pažįsta bolševikus ir jų 
„gudrybes“ iš Kinijos, todėl spauda pranašau
ja griežtą JAV poziciją Rusijos atžvilgiu.

Tuo metu, kai ruošiamasi paskutinėm kon
ferencijom nustatyti pastovią taiką pasauliui,

tai New Yorke sausio 17 d. Marcus Oliphant 
viešai paskelbė, kad JAV šiandien turinčios 
600 kartų galingesnę atominę bombą, negu 
karo metu išmestosios Japonijoje. Associated 
Press korespondentui jis pareiškęs, kad nau
joji bomba galinti išnaikinti viską 60—120 
myliu (100—190 km) diametru. Kartu skel
biama, kad JAV mokslininkai jau pajėgė 
suskaldyti naują elementą. Atominės bombos 
gaminimas dabar esąs žymiai pigesnis.

II. RINKIMAI LENKIJOJE IR JAV
Jau prieš rinkimus Lenkijoje JAV spauda 

aiškiai pasisakydavo, kad rinkimai bus ne
demokratiški.

Po įvykusių rinkimų išgirstama pasisaky
mus ir iš atsakingų asmenų.

Štai buvęs JAV užsienių reikalų sekretorius 
Sumner Welles griežtai pasisako dėl įvykusių 
Lenkijoje rinkimų. Jis pažymi, kad tie rin
kimai buvo labiau fantastiški, negu buvo 
tikėtasi.

S. Welles stato rimtą klausimą, ką dėl to 
darys JAV — ar jos griežtai pasielgs ar pa
sitenkins, kaip ir lig šiol, formaliais pa
reiškimais. Jis sako, kad Jaltos sutartis, po 
kuria oficialiai pasirašė Sovietų Rusija, JAV 
ir D. Britanija, aiškiai garantavo Lenkijos 
žmonėms visus galimumus patiems išsirinkti 
tokią valdžią, kokios- jų dauguma panorės. 
Šis pažadas dabar yra sulaužytas. 
Dabar esą, kiekvienas mato, kaip veikia va
dinamoji komunistų „demokratija“ prakti
koje. Lenkijos įvykiai, anot S. Welles, laužo 
Atlanto Chartos trečiąjį straipsnį, taip pat 
sulaužomas ir JTO Chartos pirmasis straipsnis.

Toliau S. Welles pasisako, kad JAV turi 
padaryti pagrindinį nuosprendį, nes tai liečia 
jos parodytus gerus norus ir jos gerą vardą. 
Nes, be Jaltoje duotų pažadų, JAV pakarto
tinai pažadėjo Lenkijos žmonėms nepripa
žinti vyriausybės, jei ji nebus demokratiška! 
sudaryta. JAV reagavimas šiame reikale da
linai* parodys kokia taika bus atstatytą 
Europoje. .

Lenkijos rinkimų reikale JAV sekretorius 
gen. George Marshall aiškiai ir griežtai už
akcentavo, kad laikinoji Lenkijos vyriausybė 
neįgyvendino to, ką ji iškilmingai pasižadė
jusi įgyvendinti. JAV vyriausybė nepaliau
sianti rūpintis Lenkijos ateitimi ir akylai 
seksianti jos gyvenimą.

Washingtone labai plačiai kalbama apie ne
trukus pasirodysiančią buvusio Lenkijos am
basadoriaus Jan Ciachanowski knygą, kuri, 
sakoma, būsianti sensacija. Dėl daugelio faktų 
kai kam būsią nemalonu ne tik Washingtone, 
bet Londone ir Maskvoje. Mačiusieji kny
gos korektūrą sako, kad joje nurodomi var
dai, datos, citatos, kuriais parodoma, kaip są
jungininkai pardavė Lenkiją Atlanto Chartos 
ir Keturių Laisvių priedangoje.

Dabar sąjungininkai turi paskutinę progą 
gelbėti Lenkiją ir atitaisyti jai padarytas 
skriaudas. Iš Lenkijos reikalų eigos bus mą- 
tomą, kokiu keliu eina Europos tvarkymas.

New York, 1947 vasaris

J pripažins dabartinės Lenkijos
ay rytų sienas ant Oderio ir Neis-

sės, o Lenkija Prancūzijos sie- 
f Į U/ J nas Saaro srityje. Iš šių pra- 

nešimų matyti, kad darnepra- 
gjjjįjju pagrindinių problemų 

konferencijai — būtent Vokietijos sienų klau
simu — jau susidarė didelių spragų. Bet ar 
Maskvoje bus sprendžiama tik Vokietijos 
problema? Kai kurie simptomai rodo, kad 
Tolimųjų Rytų problema irgi nepaliks pasku
tinėje vietoje. Gen. MacArthuro pareiškimas, 
jog Japonijos taikos sutartis turinti būti pa
sirašyta artimiausioje ateityje, kadangi Ja
ponijos tauta jau pakankamai yra pažengusi 
demokratėjimo Jcryptimi ir antra, Sov. S-gos 
atstovo J. Tautų mandatų komisijoje pareiški
mas, jog sovietai pritartą JAV-bių rei
kalavimams buvusių Japonijos kolonijų atžvil
giu rodo, kad nebe už kalnų ir Tolimųjų Rytų 
problemos. Bet, iki ateis tam eilė, pirmoje 
eilėje turės būti išspręstas Vokietijos reikalas. 
Kaip atrodo, čia turės iškilti ii* Europos vie
nybės klausimas ir ne tik vienybės, bet ir 
vadovavimo jai.

Visą laiką šiam Europos vadovavimui buvo 
pasišovusi Vokietija, kaipo didžiausia ir pa
čiame Europos centre stovinti valstybė. Kar
tu jos pramonė aprūpino beveik visą Europą. 
Nepavyko’jai ne todėl, kad Anglija ir JAV- 
bės stojo skersai kelio, bet todėl, kad vokie
čiai norėjo ne padėti Europai atsistoti ant 
kojų, o priešingai — ją vaidyti, diktuoti ir 
net ją išnaikinti, ką ir darė nacinė Vokietija. 
Taigi pastarosios misija yra baigta. Ita
lijos taip pat. Lieka vienintelė galinga vals
tybė — Anglija, kuri galėtų imtis šitos Euro
pos atstatymo misijos. Bet čia susiduriama 
su Rytų Europos didžiuoju kaimynu, kuris 
po šio karo yra gana toli pasistūmėjęs už savo 
1938 metų sienų ne tik Europoje, bet ir To
limuose Rytuose. Po 1904—5 metų nepasise
kimo Port Artūre, Rusija buvo savo ekspan
siją sulaikiusi, bet po šio karo ji vėl atgavo 
Port Artūrą ir tai ko ji buvo nustojusi. Bet 
šiame sektoriuje susiduria ir su JAV, kurios

galima pasakyti, šiuo metu yra pačios pa
jėgiausios pasaulyje, įtaka. Ir kaip atrodo, 
jos pagrindinis tikslas yra pakreipti tuos rei
kalus tokia kryptimi, kad ne tik Europoje, 
bet ypač Tolimuose Rytuose būtų stabilizuota 
padėtis, kad būtų galima pradėti normalią 
prekybą ir pan.

Su šiomis problemomis bus susidurta Mask
voje ir atrodo, kad bent iš JAV-bių pusės 
bus stengiamasi rasti naujų kelių prie šių • 
problemų prieiti. Todėl JAV-bių užs. reik, 
min. Marshalllo patarėjais, priešingai anks
tesniems pranešimams, Maskvon vyksta 
ne tik Vandenbergas ir Connaly, bet ir žino
mas publicistas bei politikas Jones Forestal 
Dulles. i Mi.VLIK-o memorandumas žmogaus teisių komisijoje

Specialaus „T. G.“ korespondento JAV
1946 m. rudenį Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas (VLIK) per Lietuvos ministrą Wa
shingtone, įteikė JTO generaliniam sekreto
riui Trygve Lie svarbų memorandumą Lietu
vos padėties reikalais. Vėliau paaiškėjo, kad 
tasai memorandumas vaikščiojo iš vienos ko
misijos į kitą ir jam eigos nebuvo duota. 
Tada Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdoma
sis Komitetas pasiuntė prašymą JTO sekreto
riatui (ir nuorašus sekretoriui Byrnes, sen. 
Vandenberg ir sen. Connaly), kad VLIK-o 
memorandumui duotų eigą. Į tą prašymą 
ALT sausio mėn. gale gavo iš JTO sekreto- ’■ •' 
riato atsakymą, kad VLIK-o memorandumas 
yra perduotas žmogaus teisių (Human Rights) 
komisijai, kurioje jis bus svarstomas. O . 
„Chicago Tribūne“ korespondentas sausio i 
30 d. rašo, kad toji komisija yra gavusi ir į 
Lietuvių tremtinių moterų apeliaciją į lals- \ 
vojo pasaulio moteris. Raštas adresuo*.-- p. j 
Eleonorai Rooseveltienei ( ji yra išr s!, t du- X 
man Rights komisijos pirmininke).

1
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Vyyto mėn. JAV minėjo 213 metų jų ne? 
irikiau^orayboa kūrėjo Georges Washingtpno 
C 138 metų didžiojo demokrato, vergų iš-

<*. WaabmglPiifM ŠSŠ Itel 5®&S- vasario 
U dį. Virginijoj, Vestmoreiančr grafystėje, 
MęunZ Vernon’ė." Iki 15 metų jis lankė' Wi-. 
įą.m^i^rge. mokyklą. VėEau gyveno tėvįš- 
83j« irfflrbo kaip matininkas. Prancūzams 
ir indėnams puldinėjant Virginiją, ir atsira
dus reikalui organizuoti miliciją, Washing- 
tonas įstojo į ją majoro laipsnių. Netrukus 
jis avansuoja į pulko vadus ir pasižymėdamas 
Kovoja prie Ohio. Tačiau, anglams blogai 
traktuojant milicijos karininkus, Washingto
nas 1754 m. iš tarnybos pasitraukė ir grižą
į W- Bet, jau 1755 na. Washingtonas savąno- 
rįsjeai vęj vyksta su gen. Braddočk eksgedi-

Kanadą įrieš įrącūzus. Liepos m&. 
WasžungĮonaš pašJiriamas’Virginijos milid- 
nėį kėĮoRos, yyngjjsiysju vądų.

Eįįjbąigus jfarųį su piancųząią, 1763 pa. jį? 
gąŠjtjaukė į privatu’gyvenimą ir gimtajame 
ęįėtmt, “vėrnonė ’užsiiminėja daržininkystė, 
kol. vietos gyventoją! pasiuntė jį ('Jungtiniu 
kolonijų ’^acionaŽnį ĮŽbngresą, atidarytą 
1774 m. gruodžio “f4 d. FiIadeŪijoj.

Kongresas buvo ąųšąųktąs apsvarstyti su- 
MĮįįri'ugėrrį suaųglų metropoliją santykiams. 
ĄgglijOf pąriamentąs,'kuriame kolpnijo? nėr 
buTO atstovaujamos, įvedė žyminį mokestį, 
ųąųitųs ąrbąįąi, jSiklui, popieriui ir dažams. 
Caivinlnkystės aktai, visa ųžjūrinę eksporto 
ir importą prekyba turėjo būti'aptarnaujama 
ĄngĮįjos metropolijos laivų. Be to, kolonijose 
bųvp'draudžiamą kurti pramonę. Prasidėjus 
kplįįijų įjruždėjimams, anglai padarė kai ku
rių nežymių nuolaidų, tačiau tatai padėties 
pęsušvęinino. Oportunistiškas ir egoistiškas 
metropolijos ląik'yniąsis kolonijų atžvilgių ir 
įųlėniė tolesnius' įvykius. Bę'štęne mąįštinin- 
įgi arbatos krovinius išmetė į jūrą. Tadą 
anglai Bostono ųdstsį užblokavo. Kongresą? 
nutąsė “nutraukti" prekybos santykius sų 
metropoliją. Vienkart buvo sudaryti Kon- 
graso komitetai krašto reikalams ginti, kurių 
pirmininku buvo išrinktas Washingtonas, o 
rl7§m. UeRoą įą d. ji? paskiriamas vyriąų- 
gįutoiĮ prašidėjuąip nepriklausomybės karo 
vadu-

sunkios tąųtai įąnjybgs jis ęnąėęi be 
jpjįįg ątlygįniinp. Gimstanti Uniją tąsyk tu- 
rijg nugalėti ypač dldęli'us sunkumų?. Vis 
<Jąr tębębųvo didelių atskirų kolonijų kpnstir 
tųęįnjų skirtumų, ir ąąįtąi tarp jų dąr tebe- 
bųyg įąbai ąįlpni. Iš milicijos ir kplonijų 
kųptĮngejitų sųdąrytąi kąriuomenęi stokoję 
Wgg Eįąppję eilėje ginklų ir nįųpįęįj'ps.

'WasHIngtona?'grietjgji prgąnizupti ir disci- 
plįgųgtį“karlnius dalinius, prąfįžįpje apsi
sprendęs už defenzyvinę taktiką, rąnąįąį ir 
tvirtai ątlgįkyfįąm.ėS tąįjįps nąkąnįrųpio prą- 
sivąržimūs.

Prąšidejo ilgas, varginantis, svyruojančios 
tafipęą' nėprĮkląųsomybė's karas, kurį Wa- I 
shįngtonąs vedė su nepaprasta energija ir ne- 
pąląųžĮa'mu ątkąĮslųmų. ’ 1776 m. kovo 17 d. 
jis “pasiekė pirmojo laimėjimo, priyersdąniąs 
gen, Hęwe ęvajsųgtį Bpsįoną. Bet, kąi sųstip- 
rųįiąs'įki ĮįMB yytu priešas įsigriovė į New 
Ygrką,“ Washingtonas, po ėiięs nelaimingų 
kąiįtyiiių, pąąįtrąųkė į ’šiąųrinįųs kalnynus. 
Šaltis, badąs ir ligos sunaikino jo didelę ka- 

. riųbjąąrĮęs' įąlf, o 'Sąr'yĮęną dąlis karių pą- 
sitraukė nuo yėliąv'ų,’ pasibaigus nustatytam 
tarnybos laikųį. " Su 2ŪOQ likusiu vyrų Wa- 
shingtįšįas "iki žiemos yįdųrįo ppąsihfbyė iki 
ijėlėvaro.'

Kai Kongresas nutarė padidinti kariuomenę
160 ĘataĮionų, kurie turėjo tąfnauti iki 

karo’ galo, ‘ir karo yądiii' suteikė 6 menesiams 
pėribotų įeisiu, 'Washingtonas, perėjęs Dele- 
varąj gruodžio 26 d.“ųŽBųpįė anglus prie Tren
ton, o 1777 m. sausio'3 <1 juos sumušė' prie 
ęrįngetpwn. Bet rugsėjo 11 d., susitikęs su 
anglais prie Brandyvine upės ir spalių 3 d. 
orią Germantown, dėl jų persvaros, buvo 
priverstas pasitraukti į dykumas. Nežiūrint 
( nesėkmę,’ Washingtonas nepajudinamai iš- 
sUąikė savo vietoj, kol' pagaliau, sudarius są- 
jupžą su Brancūzija, laimė galutinai pakrypo 
Unijos pusėn. Tada jis pradeda puolančiai 
Žyęuptį pirmyn. 1778 m. birželio 28 d. prie 
Jifgnmgųth sumušė Klintoną. ' 1781 m. spalio 
į8 į, ąįėjus pagalbon 6000 prancūzų, vado- 
Vąųjamų geni Rochambeąu. prie Yorktown 
pavertė kapituliuoti 7000 anglų, vadovaujamų 
geų. ėarwąllis.

1782 m. lapkričio mėn. sudaryta provizorinė 
tąifcą. Ir kai 1783 m. lapkričio 25 d. anglai 
evąkuavo New Yorką, Washingtonas paleido 
SAVO kariuomenės dalinius, grąžino visas ga
lias į Kongreso rankas ir, kaip paprastas pilie
tis, gr(žo Į Mount Vernon prie savo daržinin
kystei (kai pamokomas pavyzdys visokiems 
diktatoriams?). Jią atsisakė bet kokio valsty-

USFET įvertino kun.
Dr. B. Končiaus darbą

ĮflB B?. į. Končius, ĮĮĄLFo pirminiu? 
kas, grįžęs iš Europos, amerikiečių civilinės 
i» karinto valdžios organams lietuvių tįem- 
ttplų rejįąįų įteįkė visą eilę rezoliucijų. 
Viena jeaollucija bųve įteikta JAV karo de- 
parta’mentųi, ' kurs, kaip dabar paaiškėję, 
persiuntė tJSFĘT. Sausio mėn. pabaigoje 
USĖBT štabo ~ viršininko padėjėjas pik. 
J&eięelton pranešė BĄLFui tą rezoliuciją 

fIšyt* įš gen. McNarney su pavedimu daryti 
reįkąįįpjjuą žygius.

Savą ątsąkyma BALFo pirm. kųn. Dr. J. B. 
Kcitčiuį USFET štabo viršininko padėjėjas 
tojo; ,(Galite bfttl tikri mūsų pastoviai pa- 
togkhl RBsistotymu, kur tik bus galima 
prįąįtaikyU prie Jūsų rezoliucijos dvasios. 
Nuritame pastebėti, kad kun. Dr. J. B. Koų- 
•Uųs veikla buvo didžiai brangi mūsų san- 

. ūktoms sų lietuviais DF.“

Du didieji JO vyrai
bėą atlyginimo, o savo gimtosios Virginijos 
žemės "nūaąavybės dovaną priėmė tik su są
lyga, kad ją panaudos vfeūiuų mokyklų pa
gerinimams.

1787 m. gegužy Virginija vėl išsiunčia jj i 
visu vąĮjtybių SUSĮrinkimą (Unijos stęigamijį 
seimą) Filadelfijoj, kur yVashfngtonas vado
vauja konstitutijos sųcfarynuii. ”iWm. rug- 
sėjo H $b. BHĖEHŽ įaSSUtUŠiSi fr ftS “n 
jai įsigaliojus, Washingtonas vienbalsiai iš
renkamas Unijos prezidentu.

Siątųe laikotarpyje Urjiją išgyvenę kjįą nfc 
mažiau pavojingą, šį kartą vidaus, krizę- 
Vyksta karštos parlamentarinės kovos, kurios 
grąso išdraskyti jauną JAV organizmą. 'Wa
shingtonas, kaip ir kovų laukę, energiškas, 
atkaklus ft riėp'ajuiSinamas, Kieta'ranka imasi 
statyti valstybės vidaus gyvenimą. Tvarkę 
valstybėj skoiąą, krašto gynybą.' ądminįstrar 
cijes mechanizmą, uiešpjo'teisingumo reikalus 
ir padeda pagrindu^ pųikiąį Unijos kę'Įįų ir 
kanalų sįstemąi. Išoriniai sąųgęi griežtą nęųt 
tralumą, įas įgalina 'atnaujinti' prekyboj ąapr 
tykius su Angliją.

1793 m., pasibaigus kądęngįjąį, jis pgrrgą- 
kąmas prezidentų antrą kartą. Ir šį kartą 
atsiranda naujų ' didelių sunkumų, kuriuos 
sukelia' ’ nevieningas Unijos nusistatymą? 
Prancūzijos revoliucionierių atžvilgių. Tačiau 
Washingtonas nenųsiįenkią Prancūzijos re
miamų “demokratų nedraugiškiems Anglijęs 
atžvilgių reikalavimams. Priešingai, jis ąu? 
daro su Angliją Unijai labai palankią preky
bos sutartį; o Prancūzijos Dįrę'kfppįjds agen
tus, kurie siekė sukelti prieš jį neramumų !F 
pripildydavo kraštą besąikmgįąųsįaįs skun
dais, įstrėmią u? Upijsą ribų.

Ęąsibąigus antrajai kądbncijąį, jis atsisakė 
nuo kandidatūros ir išvyko tėvyškėn. '1798 
m., iškilus karo su Prancūzija pavojui, preziė 
dėntąs Adams pašaukė Wąshmgtoną pasiimti 
vyriausiojo kariuomenės vado pareigas. Ne
žiūrint savo senatvės, jis vis 'dar didele ener
gija ir tvirtai paėmė į rankas plačįus krašto 
gynybos reikalus ir juos pastatė tokiame ly
gyje, kad prancūzai buvo atvesti prie derybų 
ąįalo.

Washingtonas mirė 1799 m- gruodžio 14 d- 
gimtajam Męųnt''Verione, nepalikęs'vaikų. 
Savo testamentu jis davė laisvę savo ver
gams, tuo būdu ąpvąįpikuod'ąmąs sąvo kilnų 
gyvenimą dar vienų grąžiu’ įįąvj-zČĮjjų būsi
moms kartoms.

Jau yięn šie gausį Wąaįąingtopę biografijos 
faktai liudiją, kąip giliai juo' paaįjįkėjįj JAV 
tautą,' ir kokią di(Ji Eųyp jp ąsmepybė. Apie 
jo būdą sakomą,’kąd 'Y^shiųgtOPąs visokiau
siose situacijoje pasiliko ištikimo respųbliki- 
ninko pavyzdžiu. ' Ramus ąpąYarstąnt, kerštas 
vykdant, kietas nelaimėje įf <įaj' tvirtesnis 
laimėje, -nąrsųą karo ląųke, aštrios įžiūrąs 
pasirenkant pąfąrgj'ųs, tpĮįmas pavydui ir sa
vanaudiškumui,’ nuoširdus, ištikimąs pareigai, 
bet pirmiausią! su kūnu ir sielą atsidavęs 
laisvės reikalui — toks buvo Washingtonas.

jav tauta apsupo jo atminima nemirštama 
pagarba. Dąųgybė miestų pasipuošė didingais 
jo paminklai?. Washingtqne, netoli Baltųjų 
Rūmų,'jo gąrbeį stovi 169 m. aukščio granito

Dr. Bonifacas Pašiliškis

Pedagoginiai uždaviniai tremtyje
Spaudoj jąų buvę svarstytą? įr aktualintas 

mūšų inįėįigentįjęs įštrėmįrnp misijos Supra
timas. "Nuo jos'teisingo ir logiško supratimo 
priklauso ir mūsų siekimų ir pastangų pro
gramą. IJąį yrą įr nuoseklu- Vienaip eis gy
venimas tos visuomenė? dalies, kuri mūsų 
čia buvimą vaizduosi? įr §ųpr9? kaip rnaterią- 
listinį likimo avantiūrizmą, o kitaip bus nu
ženklinti siekimai ir pastangos tos visuome
nės dalias, kurį pajėgs šią ištrėmimo būseną 
suvokti įdeąlįątinėmis dvasios akimis ir toj 
aukštesnėj sąvokoj tvarkys savo gyvenimo 
siekimus, formą? ir visus jo reiškinius, jeigu 
mątęrįąįįstinio avantiūrizmo srovei terūpės 
vien tai, kąs šią neskoningą pažiūrą pasotina 
vitalinėmis priemonėmis, tąi iš to išplauks įr 
tipingos šiai' pažiurai gyvenimo tormoą gitą 
visuomenės dalį mes matysime nedviprasmiš
kai besirungiančią už vitalinius ir egzisten
cinius siekimus kaip tiksią, prarandantį net 
įr tąi, kas angažuoja mus kaip tautos dvasinę 
substanciją, jos inteligentijos asmeny.

Visai priešingą gyvenimo būdą kurs toji 
visuomenės dalis, kurį savo ištrėminą suvoks 
idealistinėmis dvasios akimis, kaįp mųsų tau
tos inteligentijos misiją svetimoj žemėje. Vi
somis savo ištrėmimo gyvenimo formomis jį 
organiškai sieks viso tę,' kąs lems šios misijos 
pasisekimą, kas jį kels, puoselės, kąs jį 
puoš tąųrįąųsiaįs laimėjimais mūsų tautos 
garbei įr mūsų tręmtįnįškai gerovei.

Antrąją! visuomenės daliai, kuri mūsų iš
trėmimo misiją suvokia sąvo idealistinėmis 
akimis, priklauso mūsų taurioji inteligentiją 
specifine šio žodžio prasme, širdies ir elgesio 
lietuviai, švarių principų ir taurių ideologijų 
tautiečiai, kuriems visąs Šias ypatybes supo
nuoją vien tik jų visuomeninis, bertdruomę- 
ninis ir asmeniškasis gyvenimas, sutampąs sų 
mųsų inteligen lijęs ištrėmimo misijos sieki
mais ir jos programa.

Tomis dviem grupėmis mūsų ištrėmimo gy
venimas yrą praktiškai jau susiformavęs. Mes 
galime tiktai džiaugtis, kad materialistinio 
avantiūrizmo grupė mūsuose yrą mąžą įr mū
sų tremtinių bendruomenė? visumos neąnga- 
žuoja.

Mųsų pedagoginiam darbui tremtyję ne
trukus sueis dvimetį?. Pedagoginiu? uždavinių? 
fiksuoti šio dvimečio progą spaudoj tenka ne 
vięp aktualiais idealistiniais sumetimai?, kiek 
ir pedagoginio heroizmo istorijai.

i Normaliai suprastam pedagoginiam darbui 

obeliskas, kuris turi priminti JAV preziden
tams jų didįjį pranokėją.

Kitas didis JAV vyras, kuris vertai nešė 
Washingtono vėliavą, tai Abraham Lincoln 
gim. 1809 m. vasario 12 i Hardin County 
(Kentucky). įsig m- Linsalnas su saw tėvais 
^migravo ( Spencer Cpupty, Indijanon, kur 
dirbo žemės ulcyje? Tik 6 mėnesius ten jis 
džiaugėsi mokyklas suolu. 183Q m- vėl su tėz 
vais vyksta toliau, į Macon County, Illinois, 
kur pastatė tėvams dar iki šiol išsilaikiusį 
pamuką.’lSS? m.”savanoriškai dalyvavo kam
panijoj prieš Juodosios Žibuoklės indėnų gi
minę, kurios metu jis išrenkamas vienos sa
vanorių kuopos kapitonu. Neusalem, tarnau
damas paštininku, jis susipažįsta su teisės 
mokslu ’r'zėmės’matavimo darbais. 1834—40 
m. ląįkeįąrpyje kąsnąet rankamas į savo 
miesto legislatūrą. '1836 m. Springfielde jis 
advokatąują, pasižymėdamas sbmąaiu gydi
mų pačiose painiausiose bylose.

1847 m. rugsėjo mėn. išrinktas į Ątstoyų 
Bumus grięž’fąi pąsisąkp ųg 'sustiprinimą Uni
jos 'vyriau'sjlbęs ’gąifū ątskįrų vąlstjį'i'ų sąs
kaitota' ir' ypač ųz" panaikinimą' vęrgijos. 
18ą6 m. nacibnąlįnįąnĮ respublikonų konvente 
Illinois atstovai mėgino "pravesti'savo kandi
datą į" vice'7prezidęnįus, bet' nępasisękgl Bet 
gi''tais p'ąčia'iš"niėtai§ Lįnęoįną’s Taimėjo Illi
nois' įęnątgnaųs’rinkimųs. ’ i860 ‘fa. " gegužės 
mėn. ’ pespublikonų ’'šųsjfinkim'o "Chicagoj'ę 
jįięiėoįhąš,' kaip" 4rė§ųs ir“ kįetaą kovotojas 
prieš vergiją, išstatomas kandidatų;' o’rug
sėju 6 į., valstybių Priešingų yergijaį, išsky? 
rus NewYprse'y" balsais, išrenkamas JAV 
prezidentu.' 'fadg pietų ’ valstybės, palaikiu
sios vergiją, puolė Uniją. Šiuo metų Lincgl-

(nųkeĮtą į 6 psl.)

Ąmerllilečiij žurnalistai ir maskuos homerencila
Kai New Yorke buvo planuojama kętųrių 

didžiųjų valstybių užsienių reikalų minijterių 
konįererjciją Vokietijoj įr Austrijos klausi
mams starstyįį, sovietai užsispyrusiai reika
lavo, kad konferencija butų ąąųįęiama Mas
kvoje. Molotovą? sų Višinskiu' patikino, kad 
žųrnąlįsįaį Maskvoje turės tokią pat laisvę 
ir patogumus, kaip Paryžiuje ir New Yorke. 
Maskvai buvo nūsijeista. Konferenciją su
tarta pyądėlj kovo 10 cį. Kadangi šioje kon- 
fereųcjjoje bus sprendžiami patys pagrindi
niai klausimai, pasaulinė spaudą iš anksto 
pradėjo jai ruoštis," kad apie konferencijos 
eigą galįrnaį įikslįąų pąįnformavųą vi§ųnmenę- 

jau sąųsio mėn. pasigirdo žinių, kąd i 
Maskvą galės nuvykti tik tąm tikras skaičius 
Vgkąrų pasaulių žųpiabstų. Susirūpinimas 
aukščiausi "tašką pasiekė vasario mėų. vidu
ryje, kąi 73“Amėrikoš žurnalistai paprašė so
vietų atstovybę Vašingtone juos įsileisti j 
Maskvą. SovieŪj pasiuntinybė pareiškė ga
linti patenkinti tik 15 prašymų. Daugiausia 
ji galėtų tą skaičių padidinti ligi 20. Kitų 
žurnalistų esą negalima įsileisti į Maskvą dėl 
patalpų stokos. Gavus tokį atsakymą, Ame
rikos spaudoje kilo didelis pasipiktinimą?.

ištrėmime sąlygų neturima, o turimos tik 
aųko? ir lietuviškojo pedagoginio heroizmo 
sąlygos. Tokiomis sąlygomis pedagoginis dar
bas tėra tik nuolatinis kartojimasis lietu
viškojo pedagoginio heroizmo, kuris prasidėjo 
sų „Vargo mokykla“ ir sutampa su visa mūsų 
tautinių kovų įr pątrioįįnįų siekimų istorija- 
Pradedant mūsų tautos kultūrinių depresijų 
laikotarpių po caristinės Rusijos letena, ir 
baigiant Įlomis ištrėmimo sąlygomis, mes 
esame sukūrę, kaip jokia Europos tauta ne
turi, lietuviškojo pedagoginio heroizmo isto
riją. Jeigu čia nėra dąr išsamaus tą heroiz
mą nušviečiančio traktato, tai jis atsiras ir 
turės atsirasti mūsų pačių pedagoginių są
jūdžių ir jėgų pastangomis-

„Vargo mokyklą“ yrą lietuviškojo pedago
ginio heroizmo idealiausias prototipas, įkūny
tas lietuvės pątrįotės-motinbj, kaip pedago
gės, ’asmenyje, kuris iki Šių tremties sąlygų 
yrą perėjęs įvairias forma? ir situacijas. 
„Vargo mokykla"' pasikeitė j „daraktorių“ 
mokyklą, kąi lietuviškojo pedagoginio heroiz
mo pirmieji pasiuntiniai, keliaudami iš namų 
į namus, mokė vaikus lietuviško rašto ir 
„drukę“, a la „Aukso Altoriai“, papildyti tų 
pačių „daraktorių“, išradingumu, sudarė mo
kymo priemones . . . Atgavus Nepriklauso
mybę, pedagoginis heroizmas perejo j pa
gerintas pozicijas, tačiau, kol atsirado moky
tojų kadrąi, vadovėliai, mokymo priemonės 
įr mokyklų tinklas, mūsų lietuviškai mo
kyklai teko išeiti patį garbingiausią pedago
ginio heroizmo kelią.

Paskutinės krašto okupacijos mūsų pedago
gams atnešė taip pat pedagoginio heroizmo 
bandymus. Konfiskavimai vadovėlių, užda
rinėjimas mokyklų, teroras.ir smurtas prieš 
pedagogus, — visa tai aukštiną ir puošia lie
tuviškąjį pedagoginio darbo kelią.

Dabartinio ištrėmimo sąlygos lietuviškajam 
pedągoginįąm heroizmui atnešė naują ban
dymą, kuri mūsų pedagogai per šį dvimetį 
garbingiausiai išlaikė. Dvimetis, normaliomis 
pedagoginio darbo sąlygomis, nėra didelė su
kaktį?, tąčįąų dvimetis pedagoginės misijos 
ištrėmime didelė? vertės sukaktį?.

Pedagoginė misiją tremtyje yra atsakin- 
giausioji funkciją ir tautiškiaųSioji pareiga 
plačia prasme suprastoj tremtinių mokykloj- 
Ji yra esmingai susieta su mūsų priaugančios 
šviesuomenės išlaikimu savo žieduose švaraus 
Ijetųviškojo-patriotinio mentaliteto, ko galime

Britų (lynybin politika
Neseniai, Anglijoj vyriausybė paskelbė Bal

tąją knygą apie Britų Imperijos gynybos po
litiką. "Baltojoj knygoj skelbiama, 'kad Im
perijos politika grindžiama tvirtai nųsiątaiįymū 
neleisti kilti naujanį karui. Tam pasiekti, ge
riausia priemonė esėnti-iš anksto kiekvienam 
agresoriui parodyti, kad jo mėginmas -ne
pasiseks. Britų karinės gąjėgoš tam ir 
laikomos. “Britų "karinių “ pajėgų "dydi 
apsprendžia trys pagrindiniai vĮiksŽįėį: gitatį 
Jungtine Karalystę' ir visą Britų imperiją, 
apsaugoti ’gyvybinius"' Imperijos' susišiStifaj' 
kelius ir (vykdyti savo pasižadėjimus Jung
tinių Tautų Organizacijai. Tiems siekimams 
įgyvendinti, Angliją priversta laikyti 1.080.000 
kariuomenės. Dabar britai turį 1.420.000 
karių. Sumažinimas ligi 1.080.000 karių bus 
paniektas iki 1948' m. kovo mėn.

Baltosios knygos paskelbimas laikomas 
atsakymu į sovietų .nuolatinius kaltinimus, 
kad anglai nedpmobilizuoją kariuomenės.

Britų spaudaa Baltosios knygos paskelbimą 
sutiko palankiai. Nurodomą, kad Didžioji 
Britanija negali be atodairos musiginklupti, 
kai to nedaro sovietai. Gen. Smythe pareiškė, 
kad vyriausybės nusistatytas paliekamų ka
rinių pajėgų kiekis yrą gerai išstudijuotas. 
„Times“ rašo, jog vyriausybei teką skaitytis 
su tarptautine padėtimi, kuri reikalaujantį 
kietos užsienio politikės, o tpkią ji galinti 
įūtį tik tądą, kai UŽ nugarę? turintį kariną 
atramą. Negalimą esą pamiršti kad teikia 
visada budėti įr būtį pasirengus.

Prieš Baltąją knygą pasisakė tik Anglijos 
komunistinis „Daily Worker", kurs' sako, 
kad Imperijos saugumą reikią stiprinti ne 
karinėmis priemonėmis, bet geru sugyvenimu 
su Sovietų Sąjungą. Laikraštis paskeltąją 
Baltąją knygą ir visą Britų Imperijos gynimo 
politiką laiko imperialistine.'

Žurnalistu uniją įteįkė užs. reik, mta- Mar< 
shallui protestą, primindama, kad, įsileidus 
tik 15 ąr 20 žurnalistų, Amerikos visuomenė 
mažai težinos apie Maskvos konferencijos 
eigą. Žurnalistų unijos nuomone, jei Ameri
kos vyriausybė nori, kad amerikiečių tautą 
būtų informuojamą apie nepaprastai svarbiu* 
Mąąkyoj konferencijos tįąrbųs, į Maskvą turi 
vykti mažiausiai 52 Amerikos žurnalistai. 
Sis skaičius ęsąs mihimąlinis.

Kai kųrįę Amerikos laikraščiai siūlo JAV 
atšaukti 'savo' sutikimą' dalyvauti Maskvos 
konferencijoje, jei Amerikos spaudos dar
buotojų norą? nebus patenkintas. Laikraščiai 
įtarią, kad sovietai turi slaptų tiksiu, jei bijo 
įsileisti demokratinio krašto žurnalistus. Jei 
Maskvoje būtų tikrai sunku su patalpomis, 
Maskvą anksčiau nebūtų Mol°tovo if Vi
šinskio’ lūpomis pažadėjusi tų pačių sąlygų, 
kokia? žurnalistai turėjo Paryžiuje ir New 
Yorke. Be to, jei būtų tik apyvendinim'o klau
simas, sovietai žurnalistams per pustrečio 
mėnesio galėjo pastatyti bėdos patalpas.

Rašant šias eilutes dar nepaaiškėjo, kaip 
pasibaigs ši Amerikos žurnalistų ir Maskvos 
politikų cįvikovė. ' . > 

netekti bėdos atvejais, besinaudojant sveti
momis mokyklomis. Tokios idealistinės gy
vybės išlaikymas mokyklinėje jaunuomenėj —r 
yra didelis nuopelnas pedagoginės misijos 
ištrėmime. Didelei mūsų pedagogų garbei 
gulima viešai konstatuoti, kad jie patys pir
mieji šoko į darbą, lauždami pigiai neįveikia-: 
mas kliūtis. Pedagogai patys pirmieji, be 
kaprizų ir ambicijų, ėmėsi sąvo ištrėnaimo 
misijos vykdymo.

Pedagogų pasišventimas sužavėjo ir mus 
globojančiuosius pareigūnus, kurie iš savo 
humanistinės ir politinės inteligencijos vieto
mis įr labai duosniai atėjo lietuviškajam pe
dagoginiam darbui į talką. Rašydami peda
goginio heroizmo istoriją tremtyje, mes neuž
miršime ir jų šviesios paramos. Atliktos pe
dagoginės misijos pasėkoje, po dviejų metų 
pedagoginio darbo, mes galime sų pasigėrėji
mu kalbėti apie daugiau ar mažiau legalizuo
tą lietuviškų mokyklų tinklą tremtyje, tegu 
ir kuklia prasme. Visur, kur yrą jaunuome
nės, yra ir mokyklos, pradedant pradžios, vi
durinėmis, baigiant gimnazijomis ir viena 
kita specialia mokykla, kaip antai — Meno 
Mokykla Freiburge, Jūrininkų Mokykla ir kt. 
Į mokyklų tinklą reikia įskaityti ir lietuviš
kuosius vaikų darželius.

Šitas pedagoginio heroizmo dvimetis tiesią 
mūsų pedagogams garbingiausius kelius į tė
vynę, į kurią sugrįžę su nuopelnais pedago
giniam heroizmui, jie galės rikiuotis su anais 
kolegomis, kurie per „aukas ir pasišvientimą“ 
atlieką pedagoginę misiją kitose sąlygose.

Pedagoginis darbas susilaukė paramos ir iš 
tėvų ir vaikų globėjų. Tėvai visuomet yra 
buvę pedagoginio darbo rėmėjai, pradedant 
„Vargo mokyklos“ epochą, baigiant ištrėmi
mu. Daug kur tėvai atsisakė vaikus leisti į 
aliantų mums draugingas mokyklas. Tai su
tampa su mūsų sveika jaunuomenės lietu
viško mentaliteto ir tautinės gyvybė? išlaiky
mo politika. Vaikų leidimas i svetimas mo
kyklas iš principo nėra absoliučiai atmestinas, 
tačiau su esmine pastaba, kad tėvai ar ben
druomenės turi turėti lanksčias idealistines 
priemones vaikų auklėjimą papildyti, sve
timai mokyklai paliekant tik mokslinį instruk
tavimą- Pedagoginio heroizmo talkoj matęme 
ir visą mūsų švietimo organizaciją, kuri yra 
pačių pedagogų rankose ir naudojasi lygiai 
Šio vaisingo pedagoginės misijos dviemečio 
rezultatais.

pedagoginiam darbui tremtyje nusipelniu
siais tenka laikyti ir idealistini vadovavimo 
primatą. turėjusius ir išląikiuosius komitetus, 
kuriuose žmonės dirbo kilniais principai?, 
vadovaudamiesi visuomeniniu pašaukimu, su
prasdami savo uždavinius mūsų visos švie
suomenės misijos vykdyme visose mūsų bui-
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Švietimo reikalai
LTB Švietimo Valdyba nutarė 1846/47 

mokslo metus baigti š. m balandžio mėn. 
Šiuo metu gimnazijose baigiamas trečias tri
mestras ir prasidės baigiamieji 8 kl. egza
minai. •

Pagal Švietimo Valdybos paskelbtas tai
sykles, nuo baigiamųjų egzaminų atleidžiami 
abiturientai, kurių mokslo ir visuomeninio 
subrendimo metinių pažymių vidurkis nema
žesnis, kaip 4.

Baigiamieji egzaminai laikomi iš lietuvių 
kalbos, Lietuvos istorijos, algebros, pirmosios 
ir antrosios svetimųjų kalbų ir fizikos. Ket
virtosios klasės mokiniai laiko lietuvių kal
bos, gamtos mokslo ir geografijos egzaminus. 
Pagal mūsų švietimo nuostatus, baigusieji 
keturias klases yra laikomi baigusiais pra- 
'džios mokslo visą kursą, kurį sudaro du laips
niai: I-sis, išeinamas pirmuose keturiuose 
skyriuose ir II-sis — pirmosiose keturiose 
gimnazijos ar progimnazijos klasėse. 1946/47 
metais visose tremtinių gimnazijose aštun
tąją klasę lanko 315 mokinių, ketvirtose kla
sėse — 428 mokiniai.

LTB Švietimo Valdyba svarsto naujų 
1947/48 mokslo metų planą. Naujieji mokslo 
metai numatoma pradėti š. m balandžio 21 d. 
Naujieji mokslo metai turės 40 darbo savai
čių. Liepos mėn. skiriamas atostogoms.

1946/47 m. pamokų lentelės, kurios Švie
timo Valdybos buvo nustatytos atskiroms zo
noms, lieka galioje ir 1947/48 metais. Gim
nazijos tipas lieka tas • pats, ir programos 
einamos tos pačios, programos Švietimo Val
dybos yra atspausdintos ir mokykloms iš
siuntinėtos.

Svarstomos galimybės mokytis gimnazijų 
mokiniams specialybių bei amatų, nepažei
džiant bendrojo mokslo lygio. Reikalas yra 
labai svarbus, nes tenka skaitytis su tokia 
būkle, kad mokinys turės drauge ir mokytis 
ir duoną užsidirbti. Turima galvoje, žinoma, 
tik atitinkamo amžiaus jaunimą, nors įvairūs 
darbeliai, kaip pedagoginė priemonė, yra nau
dingi ir jaunesniems. Švietimo Valdybos pla
nas siunčiamas mokyklų vadovybėms ir LTB
Švietimo skyriams vietose pasvarstyti, nes
specialybių bei amtų mokslo reikalai pirmoje 
eilėje pareis nuo vietos,, aplinkybių, sąlygų ir, 
svarbiausia, iniciatyvos. LTB

„KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA"
Tokiu pavadinimu -Amerikoj gyvenąs rašy

tojas Antanas Vaičiulaitis paruošė spaudai 
savo naujausių novelių rinkinį. , Rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis gyvena Brooklyne ir re
daguoja savaitraštį „Amerika“.

ties periferijose. Jie pedagogų darbą rėmė, 
šelpė, talkininkavo. Aktyviais lietuviškojo 
pedagoginio darbo rėmėjais tenka skelbti ir 
autorius, kurie čia dalyvavo ruošdami vado
vėlius, o taip pat vadovėlių leidėjus, kiek jie 
tai darė ne siauro biznio sumetimais, ir visus 
kitus, mokslo priemonių rūpintojus. Mūsų 
tremties mokyklos per dvejus metus nugalėjo 
didele dalimi ir šias kliūtis. Tai yra taip pat 
daugiausia pačių pedagogų organizacinėmis 
pastangomis pasiekta.

Kartu su mokyklomis atsikūrė ir mokykli
niai organizaciniai sąjūdžiai, kaip skautai, 
ateitininkai. Tai yra graži jaunuomenės 
socialinio pasirengimo tradicija. Nors aukšti 
tradiciniai mūsų mokyklos reikalavimai, 
stipri talentų atranka, geras mokslinis pa
rengimas, yra pirmos eilės idealai mūsų iš
trėmimo mokykloj, kurie negali būti minkšti
nami jokiomis aplinkybėmis, nes tai reikštų 
nenaudingą ir nereikalingą mūsų mokyklos 
vardo ir vertės nupiginimą, tačiau ir šalia to, 
socialinio pobūdžio jaunųjų organizacijos yra 
didelės vertės reiškinys plačiai suprastoj pe
dagogijoj. Čia gal tik reikėtų su jaunimo 
organizacijomis krypti labiau iš politinių į 
socialinius pasaulius. Pav., prancūzų kat. 
jaunuomenės organizacija (J. J. C.) kuri kaip 
tik apima vidutinių klasių moksleivius, yra 
labiau susiorientavusi sociališkai, negu poli
tiškai, kas yra ir visoms prancūzų kat. ir ne- 
konfesinėms organizacijoms būdinga. Tas 
joms laimėjo ir idealistinį populiarumą. Mūsų 
jaunuomenės organizacijas reikėtų išmintin
gai snsociaiinti. Tai išeina ir iš mūsų atei
ties ir iš to fakto, kad tautos ir pasaulis 
visais savo niuansais angažuojasi į socialinius 
faktus, socialinius vienetus. Ateities politikas 
bus geras tik tas, kuris bus geras ir kvali
fikuotas sociologas. Spręsdami visus reikalus 
savo tautos ir krašto reikalų apimtyje, turi
me visas priemones Išnaudoti, lavinti, kurti 
visuotino reikalo mastu. Nuo tos išminties 
netektų atsisakyti ir/ tremtinių mokyklai, su 
Visais jos buities reiškiniais jaunuomenėje.

Baigiant antruosius mokslo metus, stovime 
su nugalėtomis kliūtimis, su gražiais pedago
ginio heroizmo rezultatais. Mūsų pedagogai 
išeina pirmieji mūsų inteligentijos visuome
nėje atlikę ištrėmimo misiją. Kelias toliau, 
gal būt, bus lengvesnis" ir našesnis. Lietuvis 
pedagogas pasiliks visuomet, tradiciškai su
augęs su savo misija ir su lietuvišku pedago
giniu heroizmu.

Pedagoginiam heroizmui Ir visiems peda
gogams, jų bičiuliams, rėmėjams, talkinin
kams, baigiant šiuos mokslo metus, tenka pa
linkėti tų pačių neišsenkamų idealistinių iš
teklių pastangose ir siekimuose už mūsų jau
nuomenės gerovę!

1944 metų vasara.
Dailininkas Juozas Petryla iš savojo miesto 

išvyko ne todėl, kad būtų žinojęs, jog po 
trejetas dienų į jį atskubės raudonomis' pen
kiakampėmis žvaigždėmis dekoruoti tankai 
Ne, šito jis tikrai nebuvo numatęs. Išvažia
vimą nulėmė visai atsitiktinė, patogi proga 
aplankyti draugus ir gimines Kudirkos 
miestelyje. Jis manė už dienos, dviejų 
sugrįžti j namus, todėl išvažiavo nuoga galva 
ir tuščiomis kišenėmis.

Į Kudirkos miestelį dailininkas Petryla 
atvyko tuo metu, kada jis čia buvo labiausiai 
laukiamas ir reikalingas. Šituo jis įsitikino, 
vos koją įkėlęs miestelio aikštėn, kur rudom 
uniformom jį pasitikę vyrai pareiškė, jog 
jis, kada N. Europa pavojuje, neturįs be 
darbo plavinėti. Pasikalbėjimo išvada buvo 
tokia: dailininkas Juozas Petryla privalo su
laikyti sovietines armijas prie Kudirkos 
miestelio, maždaug, Šešupės ir Širvintos 
santakoje.

Mūsų Himno autorius Dr. V&cas, iškėlęs 
pavargusią ranką, lyg suturėti, lyg laiminti 
norėdamas, melancholišku ir susimąsčiusiu 
žvilgsniu palydėjo Petrylą, varomą Jcryptimi, 
kadaise, garsaus atsiminimais Šešupės tilto, 
per kurio anūką vaikščiojo ir važinėjo vėl 
visokie „viršininkai“.

— Išgelbėti Reichą, sulaikyti sovietus? Na, 
tai kolosališkas reikalas savo kvailumu, — sam
protavo dailininkas

Jis mėgino atsikalbėti gražiu žodžiu, paskui 
protestavo. Bet nieko tai nepadėjo, b. Reicho 
vadovų giliu įsitikinimu, dail. Petryla buvo 
tas vyras, kuris galėjo atlikti šį didį, istorinės 
reikšmės uždavinį. O abejonėms išsklaidydyti 
ir įkvėpti daugiau pasitikėjimo savo jėgomis 
bei reikalo teisingumu, buvo pavartotas 
išbandytas būdas: pora šautuvo buožės smū
gių į krūtinę, trankus keiksmas ir milijonai 
grąsinimų.
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gyvena
Aš gyvenu! Man reikia oro, saulės 
Ir tolimo tėvynės vasarų dangaus.
Skiriu aš melą nuo tiesos, teisybę — nuo 
Ir žvėrį — nuo žmogaus. [apgaulės

Kur buvo sostinės, gyvybė ir muziejai, 
Kur siautė' viešpačiai ir lankstėsi tarnai — 
Dabar “degėsitĮ kvapą blaško vėjai 
Ir dangų dengia pelenai.

Aš gyvenu! Ir karo liepsnos neužgavo 
Aplinkui krisdamos, kaip rudenio kruša, 
Ir man gyvenimą, ne mirtį pranašavo 
Bombonešiai mirties dienas nešą.

Pakilk vėliai tie, kurie parpuolę
Dar nesugėrė kraujo, pėdsakų karčių, 
Vergijoj veltui rauda vargo broliai — 
Rauda nepramuša akmens širdžių kurčių.

Aš gyvenu! Ir tolei man gyventi 
Valia Aukščiausio drąsą duos ir lems, 
Kol į tautos mažiausios laisvės šventę 
Grius užtvaros gyvenimo keliams.

Ramiai puotautų sau, tautas pavergę 
Atilos, rankų nenuplovę kruvinų ... 
Bet ne! Ne jųjų sostus Viešpats sergu 
Deja jiems, aš — viltis — dar gyvenu.

MANO ŽEMĖS VARDO SKAMBESY
Tu, gerasis Viešpatie esi: <• ,

Tu, dangaus aukštybių melsvuma, 
Tu, Kalėdų rytmečio šarma;

Tu, tylus šlamėjimas klevų,
Tu, vainikas klonių ir kalvų . . .

I
Jūs, aukštaičių ramūs ežerai,
Jūs, birželio kvapūs vakarai;

Jūs, Rūpintojėliai pakeliuos,
Jūs, aidai pagojuose žaliuos;

Gilios marių gelmės ir daina
Ilgesio ir skausmo kupina . . .

Mano žemės vardo skambesy 
Tu visa, mana širdie, esi.

Z

Uola '
Benamiai paukščiai praskrenda tolydžio pro mane — 
Tai dienos — ilgos, trumpos, šviesios, apsiniaukę, 
Praeina metai tyrų karavano grandine, 
O aš ir vėl vienui viena kitą sulaukiu. •

Regiu — sudūžta pasiklydę tolumoj 
Laivai, ir į gilias gelmes keleiviai skęsta, 
Ir niekad niekad nesulauks jų grįžtančių namai, 
Ir neišvys jie, amžiais žuvę, gimto krašto.

Ir audros siaus, ir plieks žaibai, ir drumsis bangos, 
Ir šauks nuskęstančių laivų sirenos SOS,
Tik aš viena, tik aš, uola, kai nusigiedrys dangūs, 

-Iškelsiu galvą virš mirties ir virš tamsos.
---------------------------------------------------!_____

. . . Kastuvas ardė žemę. Griovys plėtėsi ir 
ilgėjo. Už keliolikos kilometrų trankėsi fron- 
tąs. Skraidė lėktuvai. Laukuose buvo labai 
daug saulės. Jokio vėjo. Plentą ir kelius 
žymėjo dulkių juostos. Jos kildavo, banguo
davo pilkais volais ir sūkuriuodamas sėsdavo 
ant medžio, žolės, javo ir skubančio Žmogaus.

— Los, los! — š^ukė šiurkštus, pragertas 
balsas, kada Petryla, ištiesinęs nugarą, mėgino 
pąsidairyti po žalią pievą, pašešupius, kur 
karklai žalias kasas prausė vėsiame van
denyje.

— Los, los! — aidėjo šauksmas lankoje.
Jau pirmąją dieną Petrylos delnai pražydo 

kruvinomis pūslėmis. Naktį jis praleido ant 
sutrintų šiaudų saujos daržinėje, taip įvairių 
tautybių žmonių, sugaudytų čia ir toli už 
Lietuvos sienų. Ryte skaudėjo rankas ir 
kojas. Geliančio skausmo raižoma nugara 
žygiavo N. Europos kūrėjų neatskiriami pa
lydovai — „pilkųjų pėstininkų“ voros. Ko
loną lydėjo ginkluoti rudieji sargai.

Per tris savaites Petryla iškasė gilų ir platų 
griovį, kuriame lengvai galėjo prasmegti 
ūkinis vežimas. Darbas buvo švariai atliktas 
ir Reicho atstovai trynė rankas, manydami 
čia sovietus galą gausiant. Bet- atsitiko taip, 
kad pro šalį skubėdamas grandinis iš Inns- 
brucko Gis kulniavo su draugais į vakarus) 
dėl viso šio darbo pareiškė tokią nuomonę:

— Žmogau, kokį velnią tu čia išdarinėji? 
Kam maišai miežius su žemėmis? Apkasai? 
Mums šitos duobės nereikalingos. Į jas mes 
tikrai nelįsime. Tik rusui jos gali būti nau
dingos. Luktelkit, netrukus jis bus čia.

Partijos atstovai girdėjo šiuos grandinio 
žodžius ir labai suglumo. Tik neaišku: dėl 
tų žodžių, ar dėl kitų motyvų tos pat dienos 
vakare buvo duotas parėdymas „sofort“ 
išvykti.

Reichas ir negalvojo Petrylą paleisti, nes 
partija buvo įsitikinusi, kad jis, jeigu ne čia, 
tai kitoje vietoje, vistiek sulaikys raudonąją

Brazdžionis \

bar vienas žiburys
Kas parašė mūsų metų bėgį 
Begalinių marių vandeny? 
Ir širdis stipriausiojo bejėgė 
Neiti ten, kur tu, srovė, eini.

Kas išrašė visą aukštą dangų 
Žingsniais mūsų žemiškų dienų?

z Vieną žvaigždę, vieną marių bangą, 
Dieve, dar pridėk mums dovanų.

Žiburių. padangėj milijonuos 
Tegu degs dar vienas žiburys, 
Vienas tavo marių himno tonas 
Teaidės, šimtus aidų turįs.

fyistola
Kažin kas tarė: — Tavo dienos mirė, 
Ir nedainuok tu mums daugiau dainų.
Kažin kada mane jaunuoliai gyrė,
Bet aš ne laiko garbei gyvenu.

Diena užgęsta kaip vaškinė žvakė, 
Žmogau, ne tavo rankų uždegta, 
Ir į bedugnę mūsų metai lekia, .
Tartum strėlė į priešą paleista.

Aš neturėjau niekad laiko tuščiai
Jaunystės pramogai, jaunieji troldai, ne, 
Ir dalią nešdamas, tartum pamotę, rūsčią, 
Vilkėjau aš vienuoliška ašutine.

Sudėjau aš benamės sielos maldą
Ir atgailos ir meilės nemarios,
Kaip rožių kvapsnį, Viešpaties dvelkimą saldų 
Jaučiau juodžiausiuos pikto sūkuriuos.

(
Ir ddffĮ žemei protėvių gimtinei
Atidaviau visos širdies saiku,
Ir gėlei vasaros vainikuose šilkinei
Ir kovai didvyrių visų tautos laikų.

Išpyniau aš gyvenimo baladę
Žiedais kovos, kančios ir žemės nuostabiais, 
O jūs nežinote, ko ieškot, ką praradę 
Ir klūpot po kokių dievų stabais?

Aš nebaigiau, o jūs dar nepradėjot. 
Pradėkit, jei širdis dainos pilna! 
Pamokslų pasakas paleiskite pavėjui, 
Prieš mus dar didelė, dar didelė diena! 

bangą. Todėl vokišku stropumu buvo žiūri
ma, kad jis kur nors neprašaptų. O kad bū
tų paklusnesnis ir nebandytų pabėgti, duo
davo šiek tiek užvalgyti, retkarčiais ersatz- 
cigaretę, koliodavo ir grąsindavo sušaudysią.

Už pusšimčio kilometrų sovietiniai lėktuvai 
vėl surado Petrylą griovius berausiantį. La
kūnai stebėjo jų draugams ruošiamas žaban-: 
gas. Kai kada jie nusileisdavo labai žemai ir, — 
„skusdami" išilgai apkasų, Šaudydavo į ru
duosius sargybinius ir kastuvus. Lėktuvams 
nuskridus pasigirsdavo keiksmai, barniai, su- 
žeistųjų^dejavimai. Tylėdavo tik nukautieji.

Žemę 'ir nervus virpindavo sunkiųjų pa
būklų sviediniai, tankų ir karinių transportų 
tarškėjimas. O aplinkui — prie kiekvieno' 
krūmo, medžio ir kiekvienos sodybos — buvo 
pilna visokių ginklų ir uniformų. Bet vieną 
pavakarį pakilo ginkluoti laukai, krūmai, so
dybos; žalsvos, purvu ir krauju aptaškytos 
uniformos skubėjo per griovius, kuriais buvo 
išraižyti Rytprūsių laukai, į vakarus.

Dailininkas Juozas Petryla, alkanas ir iš
vargęs, ėjo su šia kraujuojančia, lėktuvų 
blaškoma, uniformuota mase. Taip ėjo visą 
naktį. Ir kitą dieną nesustojo poilsio, nes 
žemėje ir ore kažkas smarkiai šaudė. Jis nė
jo plentu. Per laukus — vis tolyn ir tolyn. 
Bet antrą dieną buvo sulaikytas, nes neturėjo 
leidimo, teikiančio teisę vaikščioti ten, kur 
šaudoma. Jį sulaikiusis ginkluotas vyras pri
statė vėl apkasų kasti.

Apkasai! Trečias mėnuo purve ir lietuje. 
Trečias mėnuo nuolatinėje ugnyje ir lėktuvų 
šešėlyje. Už ką? Dėl ko? Ne, tai buvo kaž
kas fatališko, siaubingo, nebepakeliamo. Taip 
galvojo Petryla, pristatytas apkasų kasti prie 
Karaliaučiaus. Jis gal būtų pasmaugęs „darb
davį“, bet šis turėjo išbandytą ginklą ir, be 
to, buvo nevienas. Bejėgis pyktis ir skausmas 
užkimšo gerklę, iš akių biro ašaros. Kiau
ruose batuose burbsėjo purvas. Tąsus purvas 
lipo prie kastuvo. Petryla dirbo lėtai, kaip 
dirba vergas žinodamas, kad beprasmišku
mui ir nevilčiai nėra galo.

Vėliau tebuvo galima dirbti tik naktimis, 
nes ten, kur kastuvas smigo, smigo ir sovie
tinės kulkos. Todėl purvą minkyti niekeno 
žemėje tebuvo galima tik tamsoje. Bet atsi- ■ 
tiko taip, kad granatos skeveldra ir nakties 
melu surado kastuvą ir išmušė jį iš kasėjo 
rankų. Paskui aplinkui krito labai daug gra
natų ir padangę raižė visokių spalvų ugnys. 
Kitą dieną Petrylos grioviu vaikščiojo sovie
tiniai batai. >

Berlynas, 1944 metų žiema.
Stotyse, gatvėse, valgyklose, miesto trauki

niuose ir tramvajuose maišėsi internaciona
linė 'publika. Šie iš savo tėvynių išrautieji 
žmonės kalbėjo visomis Europos kalbomis ir 
tesirūpino savo interesais ir bagažu. Griūnan
čio Reicho griaunama sostinė teikė netikrumo 
ir laikinumo įspūdį, kurį sustiprindavo seri
jomis sėjamos bombos, jaukiančios didmiesčio 
gyvenimą, vokiškąjį planingumą ir tvarką. 
Darganotą dieną į Berlyną dasikasė ir daili
ninkas Petryla, palikęs prie Karaliaučiaus su
daužytą kastuvą ir tuos, kurie tikėjo, jį su
laikysiant sovietų veržimąsi į vakarus.

Ant dailįninko pečių karojo murzinas ir 
skylėtas vasarinis apsiaustas. Kiauruose ba
tuose žlegsėjo purvas. Akyse rungėsi alkis, 
baimė ir netikrumas.

— Tu neturi bagažo, — lyg šiaip sau pa
klausė Kazys, kada mes tryse viename rūsyje 
susėdome pietauti.

— Ne. Turiu. Bet šio bagažo norėčiau gali
mai greičiau, atsikratytu

— Na?
— „Pilkųjų pėstininkų“ turiu, supranti, — 

ir jo veidą iškreipė gaili šypsena.
— Nieko nepadarysi Reiks aplankyti nų- 

utėlinimo įstaigą. Baltinių surasime. Susi
tvarkysime kaip nors. Svarbu, kad galvą iš
nešei. O dabar keliaujame. Nuvesiu kur rei
kia.

Viešbutyje, kur buvau gavęs prieglaudą 
trims dienoms, per cigarečių protekciją įkur- 
dinom ir Petrylą. ' -

Prie skysto vyno butelio, kurį suorganizavo 
restorano kelneris prancūzas, prašnekėjome 
ligi vėlos nakties: pėsti nukeliavome nuo Ku
dirkos miestelio ligi Karaliaučiaus, paskui 
važiavome! arkliais, sunkvežimiais, visokiais 
traukiniais — ir vėl pėsti, kol atsidūrėme 
Berlyne. Daug kartų buvome apšaudyti ir 
gaudyti, bombarduoti. Aplankėme čia ir kitur 
gyvenančius pažįstamus, artimuosius. Apgai
lėjome žuvusius. Paplaukiojome ateities pla
nų upeliūkštyje, pafantazavome ir vėl grį
žome žemėn.

— Tai neišgelbėjai Reicho, tu, nelaimin
gasis duobkasy?

— Jūs kalti. Blogai čia dirbate. Sabotuo
jate, ar ką. Kastuvų pristigo. Štai kas svar
biausia, — atšovė Petryla.

— Gaila. O galėjai į istoriją pakliūti. Pa
galvok — juk visa N Europa apie tave būtų 
kalbėjusi. Ir draugams būtų kuo pasigirti. 
Koks ortsgruppenfūhreris tau būtų Reicho 
(ir žinoma Fūhrerio) vardu pareiškęs padėką 
ir, ko gero, dar sunkiai dirbančiojo priedą 
būtum gavęs. O gal po to būtų į kohelagerį 
uždarę ir per krematorijaus kaminą išpūtę. 
Žodžiu, pražudyti savo galvą turėjai mili
jonus galimybių, juokavo Kazys.

— Sposai-šposais, bet eikime miegoti. Juo
zas akių nuo lovos neatplėšia.

— O aš visus „ubanus“ praplepėjau, — 
susirūpino Kazys.

— Susirangysi čia kaip nors. Gal orinį 
pavojų paskelbs, tai ir neteks miegoti. (B. d.)

J. K. Alonis
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Vasario 22 d. sukako penkeri metai, kai 
pasirodė pirmasis rezistencinės prancūzų lei
dyklos „Editions de Minuit“ — („Vidurnak
čio leidykla ') leidinys: vėliau plačiai pagar
sėjusi prancūzų raštojo Vercors knyga „Jūros 
tyla“. Per dvejus rezistencinio veikimo me
tus — nuo įsikūrimo iki Prancūzijos išlaisvi
nimo — ji suspėjo išleisti net 33 grožinės lite
ratūros knygas.

Įvairūs nelegalūs leidiniai, kurie būdavo 
spausdinami užsieniuose, ir vėliau kontra
bandos keliu pasiekdavo skaitytoją, istorijoje 
buvo žinomi jau nuo mūsų knygnešių — jei 
dar ne nuo ankstesnių laikų-gadynės. Taip 
visa eilė Vakarų Europos tremtinių rašytojų 
Hitlerio režimo metu spausdindavo savo kū
rinius Šveicarijoje arba Švedijoje, iš kur jie, 
nors ir sunkiai, patekdavo į jų tėvynes.

Rezistencijų istorijoje taip pat žinomi ir 
grynai politinio turinio leidiniai ė la mūsų 
nelegalioji spauda okupacijų metaiš, kurie 
būdavo spausdinami okupantų panosėje ir 
vietoje platinami. Tokių leidyklų veikla 
Prancūzijoje pradėjo eikštis, vos tik prasi
dėjus vokiečių okupacijai. Jau 1940 liepos 14, 
praėjus trims savaitėms po Petaino kapitulia
cijos, pasirodė rūpestingai atspausdinta Jean 
Texcier brošiūra vardu: „Patarimai prispau
stiesiems“. Dviem mėnesiais vėliau, kai „Pa
tarimai“ jau pradėti cituoti per BBC siųstu
vą, ta pati leidykla išleido „Mūsų kova“. O 
netrukus po to visose Prancūzijos provinci
jose atsirado visa eilė naujų slaptų laikraš
čių, brošiūrų.

Tačiau čia tenka konstatuoti kitą faktą: 
tokio pobūdžio rezistencinė leidykla, kaip 
„Edition de Minuit“, kuri būtų užsibrėžusi 
ginti laisvą kūrybą leisdama vien grožinės 
literatūros kūrinius, visų rezistencijų istori
joje buvo pirmasis ir vienintelis reiškinys. 
Jos išleidžiamosios knygos, kurių ji per dve
jus savo pogrindinės veiklos metus — nuo 
įsikūrimo iki Prancūzijos išlaisvinimo — išlei
do net 33, buvo ne kokios brošiūros, bet gra
žiai tipografiniu atžvilgiu apipavidalinti lei-

Meris 1842 m. laime pučo
Pagal informacijas, kurias amerikiečių ka

rinėms įstaigoms suteikė pulk. Itn. Huppen- 
kathen, buv. Himmlerio patikėtinis, Gestapo 
šefas jau 1942 m. laukęs Wehrmachto pučo ir 
buvo griebęsis atitinkamų apsaugos priemo
nių. Huppenkathen, kuris, Himmlerio pavestas, 
pravedė tardymą apie 1944 liepos 20 atentatą, 
pareiškė, kad Himmleris buvęs vienintelis iš 
trečiojo Reicho galigųjų, kurio šis atentatas 
nenustebino. Jis jo net laukęs anksčiau.

Todėl, prasidėjus karui su Rusija, Himm
leris, norėdamas iš Wehrmachto tarpo paša
linti bet kokią opoziciją, išleido eilę potvar
kių: 1) Nuo 1942 liepos 15 d. jokia patranka 
Reicho viduje negalėjo turėti daugiau kaip 
vieną šovinį; 2) 1942 rugpiūčio mėn. Hitleris 
išleido potvarkį, pagal kurį partija galėjo 
įsakyti bet kuriam nepatikimam karininkui 
išvykti į frontą. 3) Visi generolai neteko teisės 
naudotis nuo Friedricho II išlikusia tradicija: 
patys pasiskirti adjutantus. Taip partija buvo 
įgalinta kiekvienam'generalinio štabo karinin
kui paskirti patikimą partietį.

Tuo būdu dėl šių priemonių buvo sumaišy
tas gen. Fellgeiber paruoštas planas pašalinti 
Hitlerį. Fellgeiberis pasitraukė ir jo vieton 
atėjo gen. Olbrichtas, kuris vėliau po 1944 m. 
liepos 20 ČL, buvo nuteistas mirti. (AP)

„Vidurnakčio leidykla“
diniai. Jų tarpe buvo atstovaujami visi, iš
skyrus dramos veikalus, grožinės literatūros 
žanrai: novelės, romanai,, eilėraščiai... Čia 
buvo leidžiami rezistenciniai veikalai ne 
siaurąja politine prasme, bet dvasios ugdymo 
veikalai, kurie propagavo laisvą, iš šalies ne
primetamą, galvojimą ir kūrimą.

„Nesvarbu, kad mūsų kelias sunkus“, rašė 
leidyklos kūrėjai, pradėdami darbą, „mes 
siekiame žmogaus dvasinio tyrumo... Vardai 
čia nustoja reikšmės, čia niekas nesiekia nė 
trupučio asmeninės garbės“.

„Editions de Minuit“ istorija gausi visokiais 
pavojais ir nuotykiais, nors ji tėra tik dalis 
tos didžiulės, gaivališkai visoje nacizmo pa
vergtoje Europoje išsiveržusios, rezistencinės 
kovos. Leidyklos kūrėjai buvo du, dabar jau 
plačiai pagarsėję prancūzų rašytojai: Jean 
Bruller ir Pierre de Lescure.

Pirmasis, dabar ypač žinomas Vercors (jo 
gimtojo miesto vardas) slapivardžiu, prieš 
karą buvo nežymus iliustratorius. Prancū
zijai kapituliavus, jis, protesto ženklan, metė 
iliustratoriaus darbą ir pasitraukė į mažą kai
melį, kur dirbo staliaus padėjėjo darbą. Ten 
jis susitiko su rašytoju Pierre de Lescure. 
Pastarasis jį paprašė prisidėti prie nelegalaus 
laikraščio „La Pense libre“ leidinio.

Pierre de Lercure į rezistencinį sąjūdį įsi
jungė pačiomis pirmosiomis po kapituliacijos 
dienomis. Jo pusbrolis karo pradžioje buvo 
Paryžiaus miesto higienos skyriaus vedėjas ir 
priešdujinės apsaugos komisijos narys. Po 
Prancūzijos kapituliacijos jis užmezgė ryšius 
su Anglija ir teikė anglams informacijas apie 
vokiečių kariuomenės judėjimą Prancūzijoje 
ir moralinę prancūzų tautos būklę. Savo la
boratoriją jis tada pavertė „raganų virtuve“, 
kurioje buvo gaminama visa, kas galėjo pa
kenkti vokiečiams — pradedant nematomu 
rašalu ir baigiant įvairių kandžių kultūrų, 
kurios turėjo sukapoti frontui rekvizuojamus 
kailius, auginimu.

Pierre de Lescure, žinomas tuo metu slapi- 
vardžiais Lame, Laruelle ir kt., talkininkavo 
visai eilei slaptųjų laikraščių, k. a., jau minė
tam „La Pense libre“, „Les lettres fran- 
caises“ etc. Taigi į tą darbą buvo įtrauktas 
ir Vercors.

Vieną kartą, Vercors, sėdėdamas kavinėje, 
nugirdo dvietjų vokiečių karininkų pasikalbė
jimą.

— Ar mes ne peršvelniai elgiamės su pran
cūzais? Ar nėra pavojaus, kad jie gali prieš 
mus sukilti?

Antrasis nusijuokdamas atsakė:
— Ar tamsta dar nematai, kad mes juos 

vedžiojame už nosies?
Vercors apsvarstė šiuos žodžius. Jam kilo 

idėja parašyti romaną. Tokiu būdų atsirado 
„Le Silence de la Mer“ — „Jūrų tyla“. Bai
gęs romaną rašyti, jis nusprendė jį išleisti 
atskira knyga. Tai ir buvo „Editions de Mi
nuit“ pradžia.

Pagrindinis kapitalas, šu kuriuo buvo pra
dėtas darbas siekė 3000 frankų. Pirmoji 
knyga buvo spausdinama mažytėje Paryžiaus 
spaustuvėlėje, kuri tebuvo pajėgi spaus
dinti vien tik užuojautų korteles Pats dar
bas, žinoma, vyko nepaprastai sunkiai. Rei
kėjo gauti metalo raidėms lieti, o Prancūzi
joje okupacijos metu tai buvo itin sunku. 
Metalo gabaliukai kišenėse būdavo atgabe
nami į spaustuvę ir tirpinami. Renkamas 
tik vienas puslapis, kuris iškoreguojamas, 
atspausdinamas ir metalas po to vėl sutir
pinamas. Tada pradedamas darbas- su se
kančiu puslapiu. Taip įtemptomis jėgomis dir

bama ankštam kambarėlyje, už kurio lango 
be pertraukos kaukši vokiečių kareivių 
žingsniai.

Pagaliau 1942 vasario 22 atspausdinami 
visi puslapiai. Atspausdintoji knyga nugabe
nama į vieno Vercors jaunystės draugo butą 
ir ten brošiūruojama bei paruošiama išsiunti
mui. Paryžiuje knygos išvežiojamos dvira
čiais, jas suslėpus į prekėms išnešioti pin
tinės. Provincijon siunčiama lagaminais, ant 
kurių žymimas slaptažodis „M. Berger“. Pro
vincijoje siuntą paima idėjos draugai ir pla
tina toliau.

Pierre de Lescure ir Jean Bruller, pradė
dami darbą, griebėsi visų atsargumo prie
monių Jie santykiaudami su spaustuvinin
kais, bendradarbiais ir draugais, naudojosi 
tiek daug slapivardžiu (pav. Jean Bruller, 
kaip rašytojas vadinosi Vercors, spaustuvėje 
buvo ponas Driev, leidyklos draugams — 
Desoignes), jog net tikroji Brullerio žmona 
nežinojo, kas yra tas Vercors. „Tai vienin
telė, tikrai per karą išsaugota, paslaptis“, 
vėliau juokėsi rašytojas Aragon.

„Jūros tyla“ susilaukė nepaprasto . pasi
sekimo. Ji ėjo iš rankų į rankąs prancūzų 
tarpe, ir tuoj buvo verčiama į Įeitas kalbas.

Pasisekimo paskatinti, leidėjai užsimojo 
leisti žymiųjų Prancūzijos rašytojų veikalus. 
Buvo mezgami ryšiai, buvo ieškoma ir išlei
džiama. Viešas po kito pasirodė Franęois 
Mauriac, Julien Benda, Georges Duhamel,

v. ChurchiHis
Tuoj po‘) Prancūzijos kapituliacijos pran

cūzų tarpe plačiai pasklido įdomi pasakėčia. 
Joje buvo pasakojama, kad 1940 m. 
liepos mėn., tuo metu kai Anglija buvo 
likusi viena kariauti su vokiečiais, Hitleris 
pasikvietė Churchillį į Paryžių slaptai kon- 
ferencijaif Churchillis atvyko lėktuvu. Jis 
buvo nugabentas į Fontainebleau pilį, kur 
prie arbatos stalelio, paruošto ant gar
siojo karpių tvenkinio kranto, jo laukė Hit
leris ir Mussolini. Hitleris negaišo:

— Štai, ką aš norėčiau tamstai, Churchilli, 
pasakyti. Su Anglija baigta. Tamsta štai 
šiame popieryje patvirtinsite savo parašu, 
kad Anglija jau pralaimėjo karą, ir visoje 
Europoje rytoj bus taika

— Gaila, bet pasirašyti negaliu, — ramiai 
atsakė Churchillis. — Aš dar nesu įsitikinęs, 
kad mes karą esame pralaimėję.

— Juokinga, — sušuko Hitleris, trenk
damas kumščiu į stalą. — Kuo gi tamsta gali 
įrodyti?

Churchillis tylėdamas gurkšnojo arbatą.
— Anglijoje, — tarė jis, — iškilus nuo

monių skirtumams, einama lažybų Gal būt ir 
jūs norėtumėte pabandyti. Tas, kuris pralai
mės lažybas, turės prisipažinti, kad yra pra
laimėjęs karą.

— Kas per lažybos? — nepasitikėdamas 
paklausė Fūhreris.

— Jūs matote tuos didelius karpius tven
kinyje? Susiginčykime, kad tas, kuris pirma
sis pagaus karpį, nenaudodamas meškerės, 
laimės šį karą.

— Puikų sutinku, — sušuko Hitleris.
Jis išsitraukė revolverį ir paleido seriją 

šūvių į artimiausią karpį. Tačiau kulipkos 
rekošetavo, ir karpis nepaliestas nuplaukė 
tolyn. ~ ,

*) Iš Remy (Gilbert Renaud) knygos „lais
vos Prancūzijos slaptojo agento atsiminimai“.

7..
Andre Gide, Paul Valėry, Jean Cassou, Louis 
Aragon ir kitų autorių kūriniai.

„Laimė Europoje nustojo egzistavusi..." 
— rašė tada Francois Mauriac „Juodajame 
Sąsiuvinyje“ — „tačiau jau nėra Ir reikalo 
kalbėti apie laimę. Dabar reikia sudaryti 
frontą prieš Machiavelį. Mes priklausome 
prie tų, kurie tikime, jog žmogų neturi sais
tyti žmogaus ėdimosi įstatymas ir kad jis 
privalo visa širdimi ir visa siela tokiam įsta
tymui pasipriešinti...“

Čia buvo leidžiami ne vien originaliai kū
riniai, bet ir vertimai, giną žmogaus tyrumo 
idėjas: pasirodė Steinbečko „Mėnulis nusi
leido“, vokiečių poetų, ištremtų ir jų sude
gintų hitlerinėje Vokietijoje kūrinių prade
dant Heine, baigiant Kaestnerio antologija, 
ir eilė kitų

Kiekviena leidyklos vardu atžymėta knyga 
turėjo savo istoriją. Vienos jų buvo kalė
jimuose parašytos, kaip Jean Cassou „33 So
netai“, kitos namuose per Gestapo kratas 
išslapstytos ir t. t. Žmogaus dvasią ir tau
rumą ginant, visiems „Editions de Minuit“ 
bendradarbiams — nuo rašytojo iki raidžių 
rinkėjo, nuo ryšininko iki padėjėjo pagel- 
bininko — visiems jiems, it Damoklo kardas, t 
nuolat grėsė pavojus netekti savo galvos. „

„Bet mirtį sutikti“, rašo Vercors, „kiek
vienas žmogus, jei tik grąsinama jo bran
giausiam turtui, yra pasiruošęs kiekvienu 
momentu. Vienam tas turtas yra vėliava, 
kitam — sodyba, namas, dar kitam — teisė 
melstis savo Dievui. O prancūzų rašytojui 
tas turtas buvo teisė teisingai mąstyti.“

Jurgis Kūkalis

ir karpiai
— Na, dabar tu Musso! — piktai sušuko 

Hitleris. — Kalbama, kad tamsta esi geras 
plaukikas — pabandyk.

Duče numetė šalin drabužius ir šoko į 
vandenį. Tačiau, kaip jis nebandė — karpiai 
vistiek išsprūsdavo iš jo rankų Visiškai nu
vargęs, pagaliau jis tuščiomis rankomis išlipo 
krantam

— Dabar tamstos eilė, Churchilli, — įniršo 
Hitleris. — Parodyk ką tamsta sugebėsi.

Churchillis ramiai nuleido vandenin arba
tinį šaukštuką, prisėmė jį vandens ir išpylė 
laukan. Paskui vėl ir vėl. Hitleris net išsi
žiojo iš nustebimo.

— Ką gi tamsta čia darai? — paklausė jis 
nervingai.

— Tiesa, tai ilgai užtruks, — atsakė Chur
chillis, tęsdamas savo darbą, — bet karą mes 
laimėsime. — luk —

Į— Margumynai —į
ATEITIES ŽMOGUS — 3 M. ŪGIO? \

Mokslininkų suvažiavime, nesenai įvyku
siame Princentone, New Jersey, buvo pra
nešta, kad su atitinkamu augimo hormonu 
galima išauginti milžinišką žmogų — net iki 
9 pėdų ūgio. Laikraštis, pranešdamas tą ži
nią, pasipiktinęs rašo: „Tada mums tektų 
visą mūsų civilizaciją kurti naujais pagrin
dais. Drabužiai pabrangtų mažiausiai 3 kar
tus, o jei 9 pėdų ūgio moterys pradėtų vai
kytis madas, tai kosmetikos’ reikmenys tu
rėtų būti tiekiami statinėmis ir tonomis, o 
moteriškos kojinės tada tektų gaminti tokio 
dydžio, kaip Kalėdų senelio maišai. Be to, 
kas atsitiktų tada, kai pasaulį apgyvendinus 
9 pėdų žmonėmis, kokiam nors mokslininkui 
ateitų į galvą padidinti žmones iki 16 pėdų? 
Ne, jau ir šiandieninis mūsų status quo yra 
pakankamai nedėkingas?

Nėra padėties
(Tęsinys) •

Vokiečiams, atrodo, maisto neužtenka, to
dėl mes stropiai sekame, kad vokiečiai — 

. maisto dalintojai visą mums skirtą davinį 
atiduotų Pastebėję kokias suktybes, pake
liame triukšmą, ir vokiečiai susiraukę, turi 
vienodai dalintis gaunamu maistu su „unter- 
menschais". O tas jiems neįprasta ir pra
džioje sunkiai einasi.

Mes ir čia vokiečiais negalime atsikratyti: 
grupės viršininkas — vokietis, maistininkai 
— vokiečiai. O vėliau ir daugiau įvairiausio 
plauko viršininkų ir jų pavaduotojų atsiran
da, kurie mus verčia palaikyti švarą grupei 
skirtame rajone, stovėti eilėje prie maisto ar 
vandens išdavimo ir kitokius įvairiausius 
darbus be jų pagalbos turime atlikti. O jie 
sau ištisomis dienomis guli ir dar šaiposi iš 
mūsų darbštumo ir paklusnumo. Pasiskųsti 
nėra kam. Komendantūros pareigūnai kol kas 
mums dar neprieinami. Tenka sukandus 
dantis kentėti ir laukti.

Visokiems nesusipratimams aiškinti ir pa
sitaikantiems nesklandumams šalinti iš lie
tuvių tarpo išrenkame vertėją, kuris, gerai 
mokėdamas kelias vakarų Europos ir rusų 
kalbas, pradeda atstovauti pabeltiečių gru
pei. Kelioms savaitėms praslinkus nuo įsi
kūrimo šioje stovykloje, grupės viršininkas 
praneša mums netikėtai linksmą ir džiugią 
žinią, kad visi ne vokiečiai iš belaisvės tuojau 
bus paleidžiami ir galės vykti, kur jiems pa
tinka.

Vokietis raštininkąs sudaro iš belaisvės 
paleidžiamųjų svetimtaučių sąrašus. Priėjus 
man prie jo, atžymi jis mano pavardę, vardą, 
gimimo datą, paskutinę gyvenamąją vietą 
Lietuvoje ir pagaliau klausia, kur aš norįs iš 
belaisvės paleistas apsigyventi. Nurodau jam 
kažkokį Westfalijos kaimą. Jis pastato akis 
ir stebisi, kodėl aš nenoriu grįžti į na
mus. Nurodau jam priežastį, kurį mane ir 
daugelį kitų sovietų pavergtųjų rytų Europos 
kraštų gyventojų verčia ieškoti laikinosios 
prieglaudos svetur.

Atsiranda mūsų grupės viršininkas, buvęs 
vokiečių Wehrmachto leitenantas, kuris, pa-

Juozas M. — Siiainis

be išeities...
tyręs kokia tema kalbuosi su jo raštininku, 
man ir kitiems lietuviams aiškina, kad po 
karo Vokietija'pati viena iš turimų išteklių 
nepajėgsianti išmaitinti ir savo žmonių o apie 
svetimtaučių maitinimą ir apgyvendinimą 
negali būti ir kalbos; pramonė sunaikinta, 
miestai sugriauti, todėl mes būtinai turime 
grįžti į savo kraštus.

Mūsų ginčuosna įsiterpia pabaltiečių grupės 
vertėjas ir nurodo buvusiam vokiečių leite
nantui, kad naciai, išgabenę tūkstančius lie
tuvių priverstiniems darbams į Vokietiją, 
daug jaunų vyrų prieš jų norą sugrūdę į 
frontą, kalinę KZ, daug maisto ir visokiausių 
gėrybių išvežę iš Lietuvos, turėtų ir toliau 
globoti nelaimės priblokštus buvusius savo 
vergus, kuriems kol kas nėra kelio grįžti į 
tėvynę.

Tada grupės viršininkas pažada mūsų sąra
šus pristatyti amerikiečių komendantūrai, 
pranešdamas, kad mes nenorime grįžti į na
mus ir pageidaujame laikinai apsigyventi Vo
kietijoje. Tiktai Rokas, Stasys ir dhr apie 
10 lietuvių pareiškia norą grįžti į Lietuvą. 
Mes jiems palinkime laimingos kelionės.

Netikėtai stovykloje pasklinda mums ne
labai malonus gandas, kad į stovyklą jau yra 
atvykusi Sovietų Sąjungos karinė komisija, 
kuri atrinks jai priklausančius piliečius ir 
gabens juos į Rusiją. Tuo reikalu jau esą 
susitarusios karą laimėjusių valstybių vy
riausybės. Netrukus gandas pasitvirtina. 
Vieną rytą girdime per garsiakalbį praneši
mą rusų kalba: „Visi Sovietų Sąjungos pi
liečiai, jų tarpe lietuviai, latviai, estai ir kiti 
skubiai renkasi prie komendantūros patalpų. 
Grupių viršininkai Sovietų Sąjungai priklau
sančius piliečius, buvusius vokiečių armijos 
karius, rikiuotėje atveda į nurodytą vietą. 
Nevykdantiėji šio įsakymo bus suimami ir 
griežtai baudžiami“.

Pabėgti neįmanoma. Tenka rikiuotis ir 
žygiuoti prie komendantūros. Priešakyje 
smagiai žengia Rokas su Stasiu, kažką gyvai 
kalbėdamiesi su dar mums nepažįstamu, ne
žinia iš ku?”prisiplakusiu, smaila nosike ne
simpatišku tipuku, kuris kartas nuo karto 

permesdavo mus akimis, pasitardavo su Ro
ku ir pasižymėdavo kažką sau bloknotėlyje.

Prie komendantūros randame kelių tūks
tančių buvusių vokiečių tarnyboje Vlasovo 
armijos rusų, mongolų susirinkusią karių mi
nią ir kelis šimtus latvių bei estų. Prieš ri
kiuotę pastebime tankisto uniformoje stovintį 
raudonosios armijos kapitoną ir kelis eilinius 
sargybinius, su automatiniais pistoletais ran
kose. Amerikiečių nesimato nė vieno. Mus 
atvedę vokiečiai surikiuoja prie kitų ir pasi
šalina. Nejaugi mes esame visiškoje rusų 
valdžioje? . . .

Tiesiog savo akimis nenoriu tikėti, kad ma
tau raudoną penkiakampę žvaigždę kepurėje, 
rusišku nagamf prie šono tipišką priplota no
sim, žema kakta bolševiką, kokių tūkstančiai 
1940 metais užplūdo mano kraštą, užkaltuose 
gyvuliniuose vagonuose išgabeno į Rusijos gi
lumą dešimtis tūkstančių niekuo nekaltų ma
no tautiečių, ašarose ir kraujuje paskandino 
visą Pabaltijį ir kokie šiandieną tenai šeimi
ninkauja. Dabar tiktai toksai skirtumas, kad 
anų pilki šiurkštūs mundurai bei milinės bu
vo be antpečių, o šis ant rudos spalvos ameri
koniškos medžiagos munduro .turėjo delno 
platumo griozdiškai prisiūtus antpečius su 
žvaigždutėmis.

Ilgai nedelsdamas, jis visiems leidžia sėstis 
ant žemės ir pradeda kalbėti:

— Tak vot, tovarišči! (tai taip, draugai) — 
sugargžda jo pirmieji duslūs, ne visai drą
sūs žodžiai, kurie šaltu šiurpu nusmelkia ma
no kūną.

— Karas pasibaigė. Didvyriškoji raudonoji 
armija jį laimėjo. Gana jums vergauti vo
kiečiams. Nuo šios dienos jūs jau nesate ka
ro belaisviai, o esate Sovietų Sąjungos gar
bingi piliečiai ir poryt jau būsite kitoje Elbės 
pusėje, pas mus. Jasno? (aišku?).

— Jasno! — atsako dalis rusų ir choru visi 
mongolai.

Mes tylime. Mums nė velnio „ne jasno“.
— Mes su Churchill’iu susitarėm visus tar

navusius vokiečių kariuomenėje mums pri
klausančius vyrus grąžinti j jų tėvynes, kur 
laukia jų tėvai, žmonos, artimieji ir krašto 
atstatymas. Jasno?

— Jasno — vėl atsako, bet jau tiktai dalis 
mongolų. Rusai ir kiti tyli, neramiai žvalgosi 
j šalis ir sunkiai dūsauja. „

— Jums visos kaltės dovanotas, — tęsia 
toliau kapitonas, — bet jas turėsite atpirkti 

sąžiningu darbu, visiška ištikimybe visagalin
čiai partijai ir Sbvietų Sąjungai. Esate jauni 
vyrai ir nesvarbu, kad tarnavote vokiečių ka
riuomenėje. Dabar, kurie norėsite, galėsite 
tarnauti raudonojoje armijoje. Neužmirškite 
to, kad mūsų karinės pajėgos stiprinamos, pa
pildomos ir toliau, nes mūsų galutinis tikslas 
dar nepasiektas ir greit gali baigtis pasaulio 
laikinosios taikos laikotarpis . . . Jasno?

— Ura! — surinka keli mongolai.
— Dabar išsirinkite savo grupės viršininką, 

kuris palaikys ryšį su mano atsiųstaisiais at
stovais.

— Vadinas, gausime politrukus, — baksteli 
man į pašonę Kazys.

— Mano atsiųstieji žmonės neleis jūsų tarpe 
plisti nepageidaujamai propagandai, su kuria 
ir patys privalote kovoti, ir paruoš jus nau
jam gyvenimui . . . Jasno?

Vietoje atsakymo visiška tyla pastato kapi- _ 
toną į nejaukią padėtį. Bet jis greit susigrie- ' 
bia ir pamatęs rusų tarpe vieną vlasovininką 
majorą, įsakęs jam tuojau nusiimti vokiškos 
uniformos antpečius, paskiria jį visos grupės 
viršininku.

Dabar mes esame jo valdžioje ir turime jo 
klausyti;

Jis, kiek pasitaręs su ginkluotais sargybi
niais, išrikiuoja mus visus ir suveda į nuoša
lesnę nuo vokiečių grupių vietą, pranešdamas, 
kad joje būsime tik kelias dienas.

Dabar jau viskas baigta, pamaniau. Veltui 
buvo nuo jų bėgta ir taip vargingai nugalėta 
Eibė. Juk poryt vėl būsime anoje pusėje, o 
vėliau . . . Rokas, Stasys, „smaila nosikė“ ir 
jiems prijaučią keli jų draugai taip gali su
jaukti mūsų reikalus, kad ne tik savo gim
tojo krašto, bet gal ir Sibiro neteks pama
tyti . . .

Rokas su „smaila nosike“ kažkur dingsta. 
Žinodami, kad neilgai čia teks būti, nestatome 
naujų palapinių, tik nakčiai, numatome sau 
guolių vietas. Visi jaučiamės kaip nesavame 
kailyje. Liekame nekalbūs. Mūsų veidai ir 
elgesys išduoda mūsų nepaprastą nerimą ir 
prislėgtą ūpą.

Išskirti iš vokiečių grupės, vykstant nau
jam žmonių sugrupavimui, pietų ir vakarienės 
davinio negauname.. Naujas grupės viršinin
kas praneša, kad nuo rytdienos gausime ame
rikiečių pilną karinį maisto davinį, nes jau 
nebelaikomi karo belaisviais. Bet vien tiktai 
to pažado neužtenka. Alkis valandomis da
rosi įkyresnis ir baisesnis. (B. d.)
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Švietimas Hanau liet, stovykloje t*Į*
Šių eilučių autoriui yra teką š» m. va

sario 7 i daryti' panašia tema prane
šimą YMCA' suvažiavime K&nigstein/ 

■ Taunus' Pranešimas sukėlė, gyvų disku
sijų, iš kūnų paaiškėjo kad Haųau lie
tuviai yra pasiekę bendrojo i» profesinio 
lavinimo srityje ne taip jau marų rezul
tatų, palyginti su kitomis stovyklomis. 
Šitie rezultatai, reikia maukti," bus įdo
mus. ir kitų stovyklų, lietuviams, trem- 

• tiniams, kurie gal net pateiks vienu kitu 
keliamų klausimu savo samprotavimų 
ar siūlymų.

Hanau lietuviai pradėjo organizuotis dar 
1945 m. gegužės mėn. ir jau liepos 'mėn. 1 d. 
sudarė, apie 1Q00 žmonių tautinę grupę. Ka
dangi stovyklos augimas vyko ne dienomis, o 
valandomis, tai jau mėti, pabaigoje buvo susi
rinkę arti 2300 lietuvių, dar po mėnesio — apie 
2900, kas ir liko iki praėjusios vasaros, davu
sios dar naują tautiečių būrį. Nepaisant 
Sęreeni h go išdavų, deja neaplenkusių ir lietu
vių, jų šių metų pradžioje buy» per 3200.

Toksai didelis lietuvių si»itelkimas_v«. .. 
stovykloje is karto paskatino imtis švietimo 
darbo, kuris apėmė tiek 'mokyklinį jaunimą, 
tiek suaugusius.

MOKYKLINIO. JAUNIMO LAVINIMAS
Jau 1945 m. liepas mėn. pradėjo veikti vaikų 

darželis, pradžios mokykla ir aštuonklasė gim
nazijai. Šių metų pradžioje vaikų darželyje 
but?ą 3Qį prądžįo,3 mokykloj.^ 265 įr gimna
zijoje 262 mOSimai — yiso 729. Visa? mokykli
nis jaunimas lankė kurią nors mokyklą,' ir 
privalomas švietimas apėmė Hanau lietuvių 
stovykloje 22% visų vaikų ir jaunimo it b ey^ik 
100% m°kyklinio jaunimo. Rragiusisis metais 
gimnazija išleido 28 abiturientus, kurie bene 
via isfojb į" aukštąsias mokyklas,’ o' šitfo rtėtu 
laiko baigiamuosius egzaminus jau U-roji 
lįidą — 20. abiturientų.

Švietimd darbas trukdomas visoms sto
vykloms bendrų kliūčių: patalpų, baldų, va
dovėlių, rgšoįn- medžiagos mokslo priemonių 
ir kitų dalykų stokos. Klašė‘mš“naudbjamašf 
nuo 8 iki Ž2—23 vai., net nešpėjant išvėdinti. 
Vadoyėliai gimnazijai spausdinami rotatoriumi 
pąčių dėstytojų, kurių tarpe yra net univer
siteto profesorių, todėl ir mokęio lygis, turint 
galvoje ’sunkias tremties sąlygas, atrbd6“pa- 
kankamas ir nę žemesnis kaip' Ritose panašiose 
mokyklose. v.

Šiuo metu gimnazijos vadovybė, atsižvelg
dama i neaiškų mokinių likimą, mėgina teikti, 
greta bendrojo, dar ir. specialų išsilavinimą, 
galintį padėti susirasti kięk geriau atlygina
mo darbo bet kurioje pasaulio dalyje, k'iir 
bendrasis išsilavinimas tuo atžvilgiu ' būtų 
visai ar beveik visai bereikšmis. Yra suorga
nizuoti ar organizuojami šie profesinio lavini-: 
rco kursai: a) bęrniukąmš. — elektrotechnikų, 
radiotechnikų, auto mechanikų, laikrodininkų 
ir braižytojų — lankytojų 62; b) mergaitėms — -' 
sįuvėjų, modisčių, sukirpėjų ir gąil. seserų — 
lankytojų 73. Kursai privalomi mokiniams per 
17 m. ir lankomi popietinėmis valandomis. 
Stinga patalpų, mašinų, įrankių medžiagų ir 
dėstytojų, kurie apsikrovę įvairiomis pareigo
mis kitur. Būtinai reikėtų suorganizuoti v.iso- 
soms mergaitėms mašinraščio kursus, bet nęrą 
rašom, mašinėlių.

Kadangi gimnazijos mokinių profesinio la
vinimo darbas tebėra Hanau naujas,, tai ir 
praktinis patyrimas dar nedidelis. "Tačiau jau 
ir dabar kyla klausimas, ar neturėtų tremtyje 
bendrasis lavinimas n«t ic kiek nukentėti pro
fesinio lavinimo labui. Prieš kąrą Lenkiją 
buvo, berods,' palikusi 6 klasių gimnaziją, iš 
kurios buvo pereinama į kurios nors specia
lybės liciejų, o iš jo — kas norėjo ir galėjo, 
į aukštąją mokyklą; JAV jau nuo seno veikia 
panaši sistema, kur licięjus atstoja college’ai, 
teikia užbaigtą specialybę ir atveria nedauge
liui duris į aukštąsias’ mokyklas; Sovietų Ru
sija bendrąjį lavinimą yra visiškai pajungusi 
praktikos reilčalams.

Ar ne pravartu tad*pa?alvoti ir mums apie 
panašią švietimo reformą, kuri 'galėtų būti 
naudinga ir Lietuvoje?

SUAUGUSIŲ LAVINIMAS
Šalia vaikų ir jaunimo iki 18 m., Hanau lie

tuvių stovykloje šių metų pradžioje buvo per 
2400 suaugusių. Pastarųjų būklė būdinga tuo, 
kad čia veikia griežta darbo prievolė: visi su
augę vyrai iki 45 m- amžiaus turi dirbti ka
riuomenės darbovietėse, nebent jie būtų nuo 
tos prievolės atleisti. Praktiškai, arti % yra 
atleista, bet užtat atleistieji dirba tautinėje 
štovykloje bei UNRRA-oje arba yra gimna
zijos mokiniai, studentai ar ligonys bei inva
lidai. Be to, dirbantieji tautinėje stovykloje, 
UNRRA-os įsakymais, palengva keičiami vy
rais vyresnio amžiaus'ar moterimis, kurios irgi 
negali atsisakyti imtis skirto darbo.

šitokia būklė, kada žmogui lieka laisvas tik 
vakaras, su ankstyvo kėlimosi ir kartais ne
lengvo' visos dienos darbo perspektyvomis, 
nėra palanki visuomeniniam lavinimuisi. Q 
jis Hanau lietuviams, kaip ir, tur būt, visų 
kitų stovyklų lietuviams, būtinas. 1945 m. 
skaičiavimu, 65% darbingų stovyklos gyven
tojų buvo tarnautojų ar priklausė laisvosioms 
profesijoms, 8% buvo nekvalifikuotu darbinin
kų, 11% ūkininkų ir tik 16% amatininkų bei 
kvalifikuotų darbininkų. Vadinasi, daugumas 
jų negalėjo tikėtis susilaukti ko nors geresnio 
tremtyje ar net ir grįžę Lietuvon, turint gal
voje menką nekvalifikuotų darbe jėgų ar rasti- 
nės tarnautojų atlyginimą.

Nenuostabu todėl, jeigu jau pirmosiomis 
stovyklinio gyvenimo dienomis buvo susirū
pinta profesiniu perauklėjimu. Visų pirma 
buvo įsteigti stovykliniai šoferių kursai, kurie 
keliomis laidomis paruošė 320 šoferių, —kas 
norėjo, — gavusių darbo UNRRA-oje ar ka
riuomenės daliniuose. Toliau sekė kiti kursai,

1R4 šiol išleidę. 182 siuvėjus, 42 buhalterius- 
prekybmmkųs, 23'gaiL seseris ir 7 elektro- 
tečtinjkus. Tuo budu J4 visų suaugusių sto
vyklos gyventojų yra įgiję naują specialybę, 
kito po dvi ir-tris. De^a,- neturint galimumo 
išmoktosios specialybės praktiškai pritaikyti, 
dyla įgautasis - patyrimas, nebekalbant apie 
kiekvienam specialistų; įūtįn^ tųlinjęsnį la
vinimąsi. Sis klausimas visu nmtumu keltinas 
ai^nitmtoa išėjus, ■ _ ...........

Nepaisant sunkių darbo sąlygų, šių metų .tad wJ-thi toeimyjte-Seniat k3 pa- 
pradžtoje vaike lietuvių stovykloje šie vaka-I 
riniai 3—6 mėn. profesinio lavinimosi kursai: 
elektrotechnikų, radijotechnikų, ąūtomechani- 
kų, jnstallatorių, bųhaltęuų-pręk_y.bUi  inkų, įąik- 
rodininkų, siuvėjų ir gail. seserų su 212 klau
sytojų, Lygiagrėčtai .yįriKė W IRRC* suorga
nizuoti visų tautybių kursai: elektrotechnikų, 
radiotechnikų, aūtomechanikų, šaltkalvių, kal
vių, stalių, kurpių, keramikų, medžio drožėjų, 
siuvėjų, rankdarbių ir modisčių, kuriuos lankė 

i 15'4 lietuviai. Tuo būdu įvairiuose profesinio 
lavinimo kursuose šių metų pradžioje buvo 

i 366 lietuviai arba 15% visų suaugusių lietuvių.
vienoje I Paėmus drauge šu kursus baigusiais, išeitu, 

Ir „a n Vn xri«n nore snn-kad 41% visų suaugusių yra kurią nors spe
cialybę įsigiję ar stengiasį ją įsigyti.

Salia to, 354 gyventojai arka 15% visų su
augusių lankė anglų, vokiečių, prancūzų ar 
ispanų kalbų kursus Sudėjus į vietą lankan- ' 
Šus. profesinio lavinimo a’r kalbų kursus ir ,, . _ . ...
studentus. (155) bei vyresn. gimnazijos moki- I misio-
niųs, gaunasi 920 arba '32% suaugusiu/ gyven- 1 specialiai papuoštoje koplyčioje. Kape- 
tojų, kurie didesniu ar mažesniu stropumu 'r ■ Į!°no kun. R. Krašžusto _ ūuaatyva, prieš 
didesniu at mažesnių sstaaiugmuų ta betą 
mokęsi. Draugę sy. jaiĮųęsnįąįsiaią ęąokiniais 
b'ėnSra’s Bes&flokahčiųjų skaičiOS’siekia apie 
1600, kas sudaro arti % visų stovyklos gyven
tojų. ‘ ‘ ............. ■'

Šitie, skaičiai gal būtų dar didesųi, isisu 
nebūti; darbo prięyolės, atitrąulsftinčįos beveik 
700 vyrų nuo galimunib ‘mbk'ytis'"k'6“'irorš 
rešni'o, jdigu tekfų’emigruoti,’ ar'būtt naudingu 
darbci bendruomenes nariu, jeigu tektų orga
nizuoti save, išląįtaoūias ątąyykląs, kąįg tąj 
yra kai kur daroma ir’kaip tai ketina šiais 
metais plačiu mastu daryti žydai"DP,'*sUir^ 
tam rėik'alul'IŽO'toil. dol. •’Ttio'‘klaiisimū tu
rėtų būti parodyta susidomėjimo mūsų centri
niuose organuose. Pr- ą. Taruds

KREPŠINIS TEMO-IĮIS
Viena iš nedaugelio sporto šakų, kur lietu

viai yra pasiekė aukšto tąrptąųįiiiio lygio įę 
gali sėkmingai reprezentuofis svetimųjų tar
pe,’yra' k'repsmisi Dviguba ’Edfdpbs’"m'eištė- 
ryštė lietuviams krepšininkams, kad ir .trem
ties sąlygose, duoda tvirtą moralinį ramstį, 
bet kartu ir įpareigoja. įpareigoja ne tik' 
išsilaikyti aukštumoj, bet ir sieksi .naujų 
pergalių įr progreso. Mūsų krepšininkai ryš
kiau nei kiti pasireiškia tremties sporto ‘gy
venime ir nemažai uusipęlnė, propaguodartu 
lietuvių vardą svetimųjų tarpe. Dėl ne mūsų 
kaltės, lietuviai krepšininkai negalėjo daly
vauti 4-tose Europos pirmenybėse Ženevoje, 
tačiau ten buvusieji mūsų krepšinio atstovai 
užmezgė asmeninį ryšį su kitų kraštų krep
šinio atstovais, atnaujino ar užvedė naujas 
pažintis su žymiaisiais žaidikais ir tarėsi dėl 
galimų mūsų krepšinio rinktinės gastrolių. 
Daug čia pagelbėjo Ženevoje susitiktas My
kolas Ruzgys, dabartiniu laiku Prancūzijos 
vyrų ir moterų rinktinių treneris ir vadovas.

Mintis mūsų krepšininkams prakirsti langą 
iš tremtiniškos kasdienybės nėra nauja, bet 
praėjo geras laiko .gabalas, kol visa krista
lizavosi ir dabar galima pakalbėti konkre? 
čiau. Si kartą galima pareikšti, kad krepši
ninkai vis dėlto ir bus pirmieji mūsų spor
tininkai tremtiniai, savo pasiekimus galį pa
demonstruoti užsienyje. LT fizinio auklėjimo 
ir sporto organizacinis komitetas jau iš se
niau susirašinėja su Ruzgiu, kuris Paryžiuje 
šiuo reikalu yra b’eld’ęšis ne į vienas durĮsj. 
Vienas komiteto narių yra gavęs iš Paryžiaus 
krepšinio sferų kvietimus bei garantijas ir, 
baigęs tvarkyti formalumus vietoje, kovo 
mėn. ruošiasi dešimčiai dienų vykti į Pran
cūziją ir ten išsiaiškinti dėl mūsų krepšinin
kų išvykų.

Kaip iš Ruzgio laiškų ryškėja, galimas da
lykas, kad prancūzų krepšininkai galėtų at
vykti į prancūzų okupacinę zoną Vokietijoje. 
Tada rungtynes su mūšų krepšinio rinktine 
numatoma surengti Tūbingene. Baden-Ba- 
denė ir Ereiburge. • Be to, vienas iš mūsų 
sportinės vadovybės asmenų neseniai buvo 
Triere ir lankėsi Luksemburgo konsulate. 
Konsulas buvo labai palankūs, bet kol kas 
išvyka į Luksemburgą sunkiai įmanoma, nes 
ten krepšinis dar tik užuomazgoje ir dar 
stinga tinkamų balių. Teks palaukti vasaros.

Be to, mūsų visuonjeninių sluoksnių vado
vaujantieji asmenys galvoja ir tiria sąlygas 
dėl mūsų krepšinio elito išvykos į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Kaip įsitikinta, užjūrio 
lietuviškasis jaunimas yra gerokai atitrūkęs 
nuo lietuviško kamieno ir smarkiai pasinešęs 
į nutautėjimą. Senimas, dainai naujosios 
Lietuvos nėra savo akimis, matęs, gyvena ir 
galvoja daugiau prieškariniu stiliumi ir mo
derniai lietuvių jaunuomenei yra gana toli
mas ir mažai suprantamas. Kaip ir visur 
kitur, užjūrio lietuvių jaunimą yra pagavęs 
sportinis entuziazmas. Lietuviai krepšinin
kai, kaip geriausieji Europoje, nuvykę į už
jūrį galėtų atlikti didelę ir dėkingą misiją. 
Amerikos lietuvių jaunuomenėje jie galėtų 
uždegti didesnį tautinį jausmą ir, apskritai, 
lietuviškiems reikalams jie galėtų daugiau 
padaryti, nei geros kokybės visuomenininkai. 
Sportiniai pasukimai jaunimui daugiau im
ponuoja, nei įmantriai kabinete sudėstyti pa
mokslininko žodžiai, ir sportu galima būtų 
daug laimėti ir tarptautjnę parsme. Prisi
minkime tik bėgiko Nurmi'viešnagę Jungti
nėse Valstybėse. Mažutė Suomija per kelias

i

TtVlSKfiS GARSAS

Uline varis Bacaoii« bsfexiieis- stsiss 
iš Seligenstadto Lietuvių Tautinis Ansamblis 
davė per valandą trukusį religinės muzikos 
koncertą, kuris buvo šio Ansamblio 235-tasis 
koncertas. Mišrus -ir- vyrų- chorai- išpildė 
klasikų- ir savų -kompozitorių -kūrinių. Cho- 
rams-dirigavo k vargonais palydėjo muzikas 
Stp. Sodeika.

Šio koncerto metų Ansamblis pasirodė vi- 
I same Savo meniniame pajėgume. Reikia' pa-

I našu oeetame girdėję.-Skoningai pasirinkti 
dalykai, brandus jų interpretavimas ir be
veik profesionališkas išpildymas įgalino An
samblį atskleisti tą didįjį religinės muzikos 
grožį”knris padeda irtum? atitrūkti nuo že
miškosios realybės ir pakilti į dangiškojo 
dvėstos"'gyi'čbimo aukštumas. Tokių būdu 
žiaurios kasdienybės "pertempti mūsų nervaf 
kuriam laikūt gavo' poilsio harmoningoje 
muzikos garsų sferoje.'

Muz- Stp. Sodeika vis stipriau reiškiasi, 
kaip vięųas mūįt; subtiliausių chorinių ' da
lukų interpretatorių,’ taigi pajėgiausių choro 
<(irigentų. Jaųįruą niuanšavlmas nuo galini

Vasario 16-ojį Baltijos Universitete

šventę buvo paskelbtas maldos tridienis, per 
kurį vakarais susirinkusi studentija maldavo 
Viešpatį pasigallėjirrib,’greito'kančių ir vargų 
tlžbaigiuĮč Ir Uis^ės pavef’gtajai tėvydtei.

Tuoj po pietų įvyko iškilmingasis minėji
mas. Ęrdvi salę voą galėjo sutalpinti lietuvius 
ir. syęčiųi-latvius bei estui' tietūvjų '^e&toJ 
riųs Ero.į. Maųglis’ anąlišljąi' atidaro minė
jimą. Taip pat aągliškai gerskąjtbmas 'Nė1 
priklausomybės paskelbimo Akto vertimasi 
StmiPędUįįiiąii Studeutąi W^ljiai giedą" Lie11 
tuvosį gimįą.

'pęrąka.ičiųs sveįkinimuą, taria žodį žilasis 
gerb. Prof. Mylį. Biržišką. Vilmaųs'Unlvęr- 
silęto Rektorius.. Atsistojimu p'ągerb/ami žuvę 
uj tautos laisvę kariai ' ir mirę" ąsrnęnys, 

izsavaites buvo visų amerikiečių lūpose, 
suomių diplomatamį buvo juokingai lengva 
gauti didžiulę paskolą. Ne be pagrindo tei
giama, kad Nurmi sėkmingiau atliko diplo
matinę misiją, nei pats geriausias diploma
tas profesionalas.

Mūsų krepšininkai užjūryje daugiau at
liktų tautinę misiją, pačių tautiečių tarpę, 
bet; kaip pirmaeiliai Eųropųs’ krepšinio at
stovai, galėtų atkreipti ir amerikiečių dė
mesį. Ola nėra taip svarbu, ar pasekmė nu
svirs vienų ar kitų naudai, užtenką to, kad 
liėttfvial'ltrepšininkSį tokiam žygiui sra pri
augę ir išeik į rungtynes kaip patyrę žaidi- 
kai, galį reikiamai atstovauto europiečius.

Visus šiuos ' reikaius tvarko LT fizinio, 
auklėjimo ir sporto organizacinis komitetas. 
Tikimės, jog netrukus susilauksime naujų 
patvarkymų dėl krepšinio rinktinės su? 
komplektavimo, o vieną dieną išlydėsime 
mūsų vyrus i kitus kraštus trispalvės 
garbės ginti. ’ K. Cerkeliūnas

YĘPE FUTBOLININKAS JERŠOVAS
futbolo rinktinės žaidikas V. Jeršovas ne

seniai susituokė su Čiurlionio ansamblio so
liste S. Kalasauskaite. Sena tiesa, kad da
barties sąlygose mus prieš svetimuosius ge
riausiai reprezentuoja ' menininkai ir spor
tininkai, šiomis vedybomis įgavo konkrečias 
seįmynines apibraižas. Ansamblininkaį pa
sistengė suruošti tipiškai lietuviškas vedy- 
biges apeigas, į$ųppš sųsiĮęųkė plačios apy
linkės nuoširdaus dėmesio Jaunavedys jau 
trečią po vestuvių dieną užsimovė bucus ir 
žaidė už Dettingęno vokiečių sporto klubą. 
Debiutas buvo sėkmingas ir Jeršovas įkirto 
pirmą savo vedybiniam ’ gyvenime įvartį (iš 
baudinio); " Ck.

TRUMPAI Iš VISUR
— Stockholme įvyko daįliojo čiuožimo pa

saulio pirmenybės. Moterų gr. pirmą vietą 
laimėjo Scott (Kanada), neseniai tapusi ir 
Europos meistere. Antroj vietoj liko Merril 
(JAV) ir trečioj Walker (Anglija). Vyrų gr. 
naujasis pasaulio meisteris yra šveicaras 
Gesch wilier.

— Artimiausia olimpiada įvyks Londone 
1948 m. Tolesnę olimpiadą nori suruošti JAV 
— Detroite ar Los Angeles. Šį klausimą iš
spręs tarptautinis olimpinis komitetas dar 
šių metų birželio mėn. (per savo kongresą 
Stockholme).

— Baigiamos tarptautinės stalo teniso 
varžybos. Vakarų Europos zonoj pirmą vietą 
laimėjo Prancūzija, paskutinėse rungtynėse 
nugalėjusi Didž. Britaniją 3-2. Rytų Europos 
zonoje Čekoslovakija įveikė Švediją 4-1.

— Greitojo čiuožimo pasaulio pirmenybes 
Oslo mieste laimėjo suomis -"Parkinnen. Nor
vegas Farstad užėmė antrą vietą, švedas 
Seyffarth — trečią.'

— JAV vieši kai kurie geresni Švedijos 
lengvatlečiai. Vis dėlto užjūryje jie mažai 
ką laimi. Net ir pasaulio rekordininkas 
(1000 m) Gustaffon nėpąjėgia aplenkti halėse 
išsispecializavusių amerikiečių. Bostone 1000 
jardų Gustaffson atbėgo tik ketvirtuoju. 
Gėriau sekasi kliūtinių bėgimų meisteriui 
Lidmaniui, kurį aplenkė tik JAV meisteris 
Dillard.

— Po 36 metų pirmą kartą Portugalijos 
futbolo vienuolikė Lisabonoj įstengė nugalėti 
Ispaniją ir gana aukšta pasekme — 4-1.

— Rugpiūčio mėn. Olandijoj numatomas 
futbolo turnyras'’tarp Anglijos, Šveicarijos,. 
Prancūzijos, Belgijos ir Olandijos rinktinių.

ch<
giausių fortissimų iki mirštamų pianisrimą, 

.uSh0. ĮSiSaišsivystyti visoje jo pajėgumo skalėje. iflKa- 
loniu šiurpu sukrėsti klausytoją. Jeigu anks
čiau įvykusių scenos spektaklių koncertinės* 
dalyse choriniai dalykai nebuvo išpildyti Stt 
pakankama precizija, tai religinės muzikos 

labai tnHftntęj<S įę asmeninis jąs^t^. lyri
nių tenorų trūkumas yra bendras visiems 
mūsų chorams, tad tuo atžvilgiu padėtis 
rfSrl" pSStkfitdši. Bet labai "trr hultentdję 
altai, kurie dabartiniame sąstate negali pri
dengti gana stiprių sopranų, be to, remiamų 
tokios pajėgios dainininkės, kaip St Kliraaito.

Solistė St. Klimaitė apdovanota nę tik 
pažymėtinu vokaliniu pajėgumu, bet tt dra
miniu talentu. Todėl jos išpildomi dalykai 
gauna pilną meninį apipavidalinimą Tau
tiniame Ansamblyje, kuriame ji dirba įgu
dusių — rež. CT. Veličkos irimu?. Stp- Sodei
kos vadovybėje, jos talentas turi geras 
sąlygas toliau plėtotis ir augti. ”

Į koncertą gausiai atsilankė stovyklos gy- 
vehtdjų ir čietos-vokiečitf fišuomenėš.’ *' 

pasirašę Nepriklausomybės Aktą.
" Kauno Vytauto Did?. Universiteto Rek
torius Prof. Grąurokas padarė ' apžvalgą 
Katrfib UfliVersiteto. Mat, - tą dieną suėjo 
lygiai 25 metai nuo Kaupo Universiteto įstei
gimo. Tuo’ būdų šiemetinė Vasario 16-oji 

igitur“:
Po trumpos pertraukėlės Vytimi ir trispalve 

dekoruotos scenon įžengia Kauna Didi.

nininką. " "
Vakare visus maloniai nuteikia lie

tuvių bloko’"įvairiaspalvės' iliuminatijos,'gau
biančios iš vainikų’ nupintoj Gėdinimo 
[fuš ir'Vytį. ~ -z-At—

Vasario 16-ąji Erlangene
Negausi Brian geno lietuvių bendruomenę 

lęurį drauge su universitete stū&įuojaniįiafi 
studentais turi 212 žmonių, kukliai ir su ap
tinkama programa paminėjo Tautos $Sįrflr- 
lėusomybgs šventę.’ Iškilmės prasidėjo yėliaę 
vos pakėlimų ir pamaidomis stovyklbs koply
čioje, į kurias atsilankė visi vietoje gyvenan
tieji tautiečiai. Vakare, stovyklos salės pa
talpose, dalyvaujant svetimų tautybių'kvies
tiniams svečiams, įvyko iškilmingas posėdis . 
ir jspncetįįnė dalis. Posėdį atidarė LTB EĮi i 
langelio skyr.' pirmininkas p." ŠvereikaT pa; 
sakydama šventei pritaikintą žodį 7 Pb 
gražią ir įspūdingą paskaliu laikė t R. IL ET-' 
langeno skyr. atstovas Dr. 'Čirpautos ir tu
riningą kalbą pasakė Rėgentourga LT Apy
gardas Vięępįrm. H- Rlazaš. Svetimų tautybių 
yardu syeikmjmo žodį tietųvoš Nepriklauso^ 
myiiės šventės proga pasakė: estų, latvių ir 
ukramįęčįų komitetų pirmininkai.

Konęęrtinę programos išpildė stud; 
oktetas ir. iš Kęmptęno, pakviestą ’ tautinių 
šokių grupė, vedama R. Spokevičiūtęš. Dėį 
kiąmavo stųd- J. Vizbaras įr p-Iė Šalkauskais 
tę." Po programos visi svečiai, tarp Jų 
buvo ir Amerikos lietuvis aviacijos kapitonas, 
drauge su stovykloje gyvenančiais tautiečiais, 
bugjį pakviesti' į Komiteto rūpesčiu parengtai 
pobūvi? Jd'"metu"15uvb''paaaihūbta gražių 
studentiškų it liaudies datnų, b 
čiai yėl visus žavėjo savo įspūdingų tautinių 
šokių menu.

Vasario 16-sios dienos minėjimas, kad ir 
negausioje Erlahgeno" 'lietuvių . kolonijoje,, 
praėjo pakelta nuotaiką ir 'vįsięms svęčiąnųi 
įr saviškiams paliko gražų prisiminimą.

J. Sūdavas

Iš Tolko stovyklos gyvenimo
— Vasario 16 d. šventės iškilmių metu buvo 

pašventintą ir Tolko (Slezvigo ap's.) 210 įen. 
Žukausko skautų-vyčių draugovei įteikta vėliavą. • - ■ ■ ............ , -

Švenčiant Vasario 16 d., Tolko stovykloje 
buvo atlikta ypač plati meninė prograįna. 
Stovyklos mokykla ir skautai surengė trumpų 
vaidinimėlių, deklamacijų, dainų it tautinių 
šokių dalį, vakare suaugusieji scenos mčįėr 
jai suvaidino S. Čiurlionienės „Aušros sūnūiS, 
’— Po Naujų Metų sustoju ėjęs stovyklos 

laikraštėlis „Nemuno Aidas", ėjęs nuo 1945 xoū 
rugpiūčio mėn. » tfc --

kųgs- 
aįėr) 

seserų Birutės,

Prak lojimai
Ina. pulk. Jurgutis Stasys, gyv. Brazilijeję, 

ieško išvežto į Sibirą pulk. Gražulio’ žmonos 
Gražulienės. Pranešti P. Jurgučjui, Schgin- 
feld, DP Camp.

Med. sesuo Sutkaitytė Danutė, gyv. 
burg-Haunstetten, Starstr. 15-3 (Lit. 
ieško: motinas Petronėlės, 
Petrutės ir brolio Viktoro.
UNBBA-as Paieškojimų Įstaiga, Arolsen prie 

Kasseiio, ieško sekančių asmenų:
Aukštakalnytė Antosė, 20 metų, gyv. Mariam- 

polė;
Bruožus Jonas, 17 metų, gyv. Vilkaviškis; 
Černiauskaitė Anėlė 25 metų, iš'Erfurt; 
Dundienė Marija, 29 metų, iš Magdeburg; 
Giedraitis Kostas, 54 metų;
Kątkunailė Valentina, 21 metų, iš Konigsberg; 
Maseckienė Ona, 39 mėtų, iš Vienos;
Mumgaųdis Antanas, 22 metų, iš Erfurt: 
Pie’kėiš Jonas, 15 metų, gyv. Palanga' 
Šinkūnienė, 38 metų, iš Kempten.
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Įsteigia Lietuvių Mokytojų Tremtinių Sąjunga
Praėjusį rudenį Augsburge LTB gimnazijų 

direktorių ir atstovų suvažiavime, be kitų 
klausimų, buvo svarstytas n profesinės lie
tuvių tremtinių mokytojų , organizacijos rei
kalas. Tada pasisakyta už tokios organizaci
jos reikalingumą, tuoj pat išrinkta laikinoji 
valdyba ir jai pavesta organizaciniai reikalai: 
parengti busimosios organizacijos įstatų pro
jektą ir sušaukti steigiamąjį atstovų susi
rinkimą (visų mokytojų suvažiavimas nė ne
projektuotas dėl techniškų kliūčių). Vasario 
mėn. 22 d. Scheinfeldo stovykloje įvyko tas 
seniai projektuotas susirinkimas ir tą dieną 
gimė nauja organizacija — Lietuvių Trem
tinių Mokytojų Sąjunga. Tad, šalia inžinierių, 
teisininkų ir kitų tremtinių organizaciį^, tu
rėsime dar vieną ir bene gausiausią, nes viso 
tremtyje priskaičiuojama iki 2000 įvairių 
tipų mokyklų mokytojų. Susirinkime gau
siausiai, žinoma, buvo atstovaujami ameri
kiečių zonos mokytojai (nuo 40 mokytojų buvo 
renkamas 1 atstovas), tačiau netrūko ir kitų 
dviejų Vokietijos zonų delegatų.

Suvažiavimas prasidėjo įprastiniais atidary
mais ir sveikinimais. Sveikintojų ir svečių į 
tarpe buvo ir mūsų ganytojai J. Ė. vyskupai j 
Padolskis ir Brizgys. Po to priimtas platus 
tremtinių mokytojų memorandumas, skirtas 
užsienio spaudai ir politikams. Memorandume
vaizdžiai, operuojant skaitlinėmis ir pavar- 

„Kode! DP negr|žla namo?“
„Stuttgarter Nachrichten“. norėdamas viešai 

išaiškinti išvietintųjų problemą, paruošė eilę 
klausimų;

Iš ko DP (Displaced persons — išvietintieji 
asmenys) gyvena? Iš kur jie gauna išlai
kymą? Kodėl jie negrįžta namo? Ar jų daly- ; 
vavimas kriminaliniuose nusikaltimuose yra ; 
toks didelis, jog galėtų būti kalbama apie ‘ 
pavojų viešajam saugumui? Kas daroma 
kenksmingui sukliudyti?

Su šiais klausimais buvo kreiptasi į vie- | 
tinę vokiečių policiją (Landespolizei Wurttem- 
berg), lenkų teismo karininką ir trečiosios 
armijos štabą. Iš jų atsakymų paaiškėjo: i __________ ______________ _ __________

Išvietintuosius lageryje aprūpina UNRRA. • atlygino suvaž. dalyviams visus kelionės< sun- 
80% lenkų jau grižo namo. Kitų negnžimo Į kumus.

x.x j-.i * i. . & dabar lauksime stovyklose įsisteigiant
----------------- . _ ---------- . „ • naujosios organizacijos padalinių (skyriai 
gėrių gyvenimas karinės valdžios apsaugoje. , steigiarni ten, kur atsiras bent 10 mokytojų) 
Nedarbas ir geros slėpimo galimybės lage- , ir jų pozityvaus darbo. VI. Vr.

priežastys: stoka simpatijos dabartinei poli- j 
tinei sistemai ju tėvynėse ir patogesnis la- !

riuose paskatina į nusikaltimus.
Išvietintųjų įvykdytieji nusikaltimai, pro

porcingai imant, viršija vokiečių nusikalti
mus. Tačiau daugumas šių nusikaltimų yra 
nereikšmingos vagystės ir smulki spekulia- i 
cija. Pusė visų identifikuotų nusikaltimų, 
kurie ankščiau buvo priskiriami DP, buvo, 
kaip vėliau konstatuota, vokiečių darbai. 
Bendrai, DP nusikaltimų skaičius mažėja ir 
nesudaro jokio pavojaus viešajam saugumui.

Jei nusikaltimas įrodomas, kaltininkas turi 
laukti griežtos karinės valdžios bausmės. 
Trečioji armija lageriuose suorganizavo nau
ją DP policiją, kuri apmokoma specialiose 
mokyklose. Kądangi DP — iškyrus baltus — 
neįmanoma įjungti į vokiečių gyvenimą, es
minės pagelbos galima sulaukti tiktai padi
dinus emigraciją.

„Frankfurter Neue Presse“ Nr. 22

Du didieji JAI vyrai
(atkelta iš 3 psl.)

nas, lyg nujausdamas savo likimą, sunkia 
širdimi išvyko į Washingtoną.

1861 m. kovo 4 d. savo įžanginėj kalboj, 
Lincolnas atmetė pietų valstybių teisę išeiti 
iš Unijos, bet dar stengėsi jas gerumu nura
minti. Tačiau kovo 13 d. pietiečiai užpuolė 
Fort Sumter, tatai davė signalą pilietiniam 
karui. Kovo 15 d. Lincolnas išleido išpūdingą 
atsišaukimą į 75.000 savanorių. Sunkiausiu 
metu jis išlaikė tvirtą dvasią ir pavojuose 
kietą ištvermę, kurią stengėsi įkvėpti ir tau
tai. Paskelbęs vergijos panaikinimą, kaip 
pergalės kainą, vedė karą dideliu veiklumu, 
nežiūrint visų kliūčių ir sunkumų, remiamas 
karšto visos tautos pritarimo.

1864 m., veik visų rinkimuose dalyvavusių 
valstybių balsais, perrenkamas prezidentu 
antrajai kadencijai, kurią pradėjo 1865 m. 
kovo 4 d.

Balandžio 3 d. krito pietų konfederacijos 
sostinė Rishmond, į kurią Lincolnas įžengė 
audringų juodukų džiaugsmo manifestacijų 
sveikinamas. Bet vos keletą dienų džiūgavo 
tauta, baigusi tarpusavį kraujo, praliejimą.

Skaudaus smūgio valandoje, buv. 
Raseinių apskr. Valdybos Pirmininkui

BYTAUTUI STANISLOVUI
mirus, jo žmonai p. J. Bytautienei ir 
dukrelei Jūratei Bytautaitei reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

j. Blažys ir L Geštžrtas.

Brangų bičiuli
MALINAUSKĄ VLADĄ,

mirus jo žmonai Marijai, giliausiai už
jaučiame.

Stančikai 

dėmis, išpasakojami lietuviškųjų mokyklų 
vargai tiek abiejų okupacijų metu, tiek trem
ty. Jis baigiamas apeliacija į pasaulio sąžinę 
pagelbėti mokytojams grįžti į laisvas nuo 
okupantų įtakų mūsų gimtojo krašto mo
kyklas ir palengvinti mūsų mokinių gyvenimo 
ir mokymosi sąlygas tremtyje.

Toliau sekė mokytojų P. Maldeikio ir St. 
Barzduko paskaitos, aptariančios mūsų trem
ties mokyklų reformas ir tobulėjimo reikalus. 
Paskaitos buvo stipriai suvaržytos laiko rėmų 
ir trumpos, tačiau turiningos ir aktualios. Tai 
buvo kondensuota medžiaga, kurią suvažia
vimo dalyviai turėtų pateikti savo atstovau
jamų vietovių mokytojams ir bendromis jė
gomis imtis priemonių mūsų tremties mokyk
lų darbui tobulinti.

Po pietų trumpai pažvelgta, vietos muzikos 
mokyt. Budriūno žodžiais tariant, į Schein
feldo gimn. darbo kamputį — pasiklausyta 
gimnazijos choro dainų ir pasigrožėta tauti
niais šokiais. O toliau — ir vėl intensyvus 
darbas — įstatų svarstymas ir priėihimas, 
valdomųjų organų rinkimai ir kt. Nusistatyta 
sąjungon nariais priimti visus tremties mo
kyklose dirbančius asmenis ir nedirbančius 
cenzuotus mokytojus. Organizacinio darbo 
sklandumo sumetimais, vyr. valdyba išrinkta 
vien iš gretimų Hanau ir Kasselio stovyklų
pedagogų tarpo, o kiti organai — revizijos 
komisija ir garbės teismas — iš kitų amer. 
zonos stovyklų mokytojų tarpo. Todėl rin- i 
kimų laisvės principas, žinoma, turėjo kiek j 
nukentėti.

Apsvarsčius eilę aktualių bėgamųjų reikalų | 
(itin opus mokytojų atlyginimo klausimas — I 
jų darbas dažniausiai visai neapmokamas I 
pinigais, o tik, anot vieno kalbėtojo, nuorū- | 
komis — už atliktą pamoką gaunama % ar j 
tik J4 cigaretės), suvažiavimas baigtas Tau
tos Himnu. Vakare atsilankyta stovyklos 
rengtame koncerte ir drauge su svečiais ir 
stovyklos šeimininkais pasivaišinta jaukiame 
pobūvyje.

Suvažiavimo dalyvis nusikalstų, atskirai 
dėkingu žodžiu nepaminėjęs šeimininkų — 
Scheinfesdo mokytojų — rūpestingumo ir 
vaišingumo. Puiki ir nuoširdi globa su kaupu

— Vienoje galvanizacijos' dirbtuvėje Los 
Angelėse įvyko sprogimas, kurio metu 30 
asmenų žuvo ir 300 sužeista. Dirbtuvė ir 
aplink stovėjusieji pastatai bei automobiliai 
visiškai sunaikinti. Dėl kilusio milžiniško 
gaisro, policijai teko Los Angelese paskelbti 
nepaprastąjį stovį ir rekvizuoti visokias su
sisiekimo priemones sužeistiesiems gelbėti. 
Sis sprogimas skaitoma baisiausia nelaime 
Los Angeleso istorijoje.

— Indijos vicekaralius lordas Wavell iš 
savo pareigų atšauktas. Jo įpėdiniu bus adm.

Fanatiškas pietietis scenos aktorius J. Wilkes 
Booty balandžio 14 d. vakare, pistoleto šūviu, 
nužudė didįjį kovotoją prieš vergijos gėdą, 
kuri kultūringame pasaulyje diskriminavo 
JAV tautą. Gilus gedulas apgaubė visą 
didžiąją šalį. Liųcolno palaikai didelėmis iš
kilmėmis buvo pergabenti į Springfield, Illi
nois, ir palaidoti tautai priklausančiame 
sklype.

Lincolnas rimčiausiu būdu pagilino JAV 
demokratijos'mintį ir tautos viešojo teisin
gumo jausmus. Jis buvo vienas didžiausių 
kovotojų už žmogaus teises ir laisves. Sa
koma, kad jis buvęs bepriekaištingos iškal
bos, didelio ryžtumo ir nepalenkiamo kie
tumo valios. Turšųęs aiškų dalykų supra
timą ir taiklų sprendimą, o pasikalbėjimuose 
sąmojaus ir jumoro. Po Washingtono jis 
buvo populiariausias ir labiausias tautos my
limas vyras, kurio atminimo netemdo joks 
šešėlis.

Pažymėtina, kad abu tuodu dideji JAV 
vyrai buvo purenę žemę maitintoją ir užgrų- 
dinti kieto vargo ir ilgų kovų. Jų dviejų gy
venimas yra daug kuo panašus. Jų didžios 
asmenybės dar labiau išryškėja laiko per
spektyvoje. Ir dabartiniais laikais, labiau 
negu bet kada, JAV ir visas pasaulis reika
lingi Washingtonu ir Lincolnų. Daugiau kaip 
šeštadalyje pasaulio, už geležinės uždangos, 
siautėja žiauriausia sumoderninta dvasinė ir 
fizinė vergija ir vyksta dar negirdėti nusi
kaltimai prieš žmogaus teises ir laisves. 
Šimtai milijonų vergų ir daug pavergtų tautų 
laukia savo išlaisvintojų, kurie gali iškilti 
vien tik iš JAV tautos. Pasaulio horizontuose 
niaukiasi rūstūs debesys, o JAV viduje ne
trūksta svetimų emisarų, kurie, kaip ir 
Washingtono laikais, stengiasi pasiknisti po 
JAV demokratijos pagrindais. Iškylančius pa
vojus pašalinti ir įvykdyti didžiąją JAV de
mokratijos misiją, mes ir laukiame iš JAV 
tautos iškylant vertų Washingtono ir Lin- 
colno įpėdinių. Quintus

gubernatorius, aviacijos maršalas Sir Sholto 
Douglas, vasario 20 d. spaudos konferencijoje 
Berlyne suteikė plačių paaiškinimų apie val
stybės ministerio John B. Hynd paskelbtus 
naujuosius potvarkius, liečiančius DP padėtį 
britų zonoje.

90% visų DP, kaip pareiškė Sir Sholto, jau 
grįžo namo. Liko ta dalis, kuri jokiu būdu 
dėl dabartinių sąlygų jų tėvynėse namo grįžti 
nenori. Anglų įstaigos su priverstine DP re- 

! patriacija niekuomet nesutiks. Tačiau karinė 
valdžia visuomet rems savanoriškus DP pra
šymus grįžti namo arba išvykti į kitus kraš
tus, t. y., Angliją, Prancūziją, Belgiją, Bra
ziliją ir t. t. Iki išvykimo DP bus įtraukti į 
darbus, tačiau dėl to nepraras DP statuso. 
Šiomis priemonėmis bus tik baigtas nepro
duktingas DP egzistencijos periodas ir Brita
nijos vyriausybei sumažintos išlaidos.

Pagal planus vokiečių Arbeitsamtai DP

lordas Louis Mountbatten.
— Žinomoji filmų artistė Marika Rokk 

jreabilitavosi viename austrų garbės teisme. 
Ji buvo įtariama talkininkavusi vokiečių 
špionažui. . ,

— Indokinijos čiabuviai, kovodami su pran
cūzais, naudoja „Molotovo kokteilį“ — su 
benzinu paruoštas bombas ir granatas.

— Vienas britų užs. reik, ministerijos kal
bėtojas dementavo žinią, kad, būk, nuo 1947 
kovo 31 d. britų daliniai būsią iš Graikijos 
atitraukiami."

— AP pranešimu, cigarečių produkcija 
JAV-bėse praeitais metais pasiekė 351 mi- 
liardą cigarečių. Tame skaičiuje pagaminta: 
po 100 miliardų „Lucky Stricke“, apie 88 mi- 
ilardai „Camel“ ir 65 miliardai „Chesterfield“.

— Iš politinių Ispanijos suoksnių pati
riama, kad Franco sudarė komitetą, kuriam 
pavedė ištirti monarchijos atstatymo Ispani
joje galimybes. Siam komitetui priklauso 4 
dabartinės Ispanijos vyriausybės ministerial, 
visi Falangos nariai. Iš kitų šaltinių pati
riama, kad Franco Airijoje įsigijo pilį ir že
mės. .Airijos vyriausybė paskelbė, kad jam 
leistų, jei jis prašytu, apsigyventi Airijoje. 
(UP)

— Keturių Didžiųjų atstovai diskutuoja, 
ką skirti laisvojo miesto Triesto gubernato
riumi. Kandidatų tarpe minimas ir La'Guar- 
dia. (UP)

NZ žiniomis, Schleswig-Holsteino vyriau
sybė nutarė Helgolando salą pasiūlyti per
imti JT globon.

— Lenkijoje dėl didelių šalčių ir maisto 
trūkumo prasidėjo influences epidemija. Vien 
Varšuvoje jau susirgo per 100.000 žmonių.

— Gen. Keyes, kariniš amerikiečių guber
natorius Austrijoje, grąžino Austrijos kanc
leriui Dr. Figl buv. Austrijos banko auksą 
4.743.000 dol. vertės.

— Hitlerio mėgstamiausia knyga buvusi, 
kaipspranša „Badische Zeitung“, - 
Mohikanas“ Goethe 
visai nebuvo.

— Iš JAV ir D. 
britų ir amerikiečių 
laikraščių siuntas iki

„Paskutinis 
bibliotekojeveikalų jo

leidžiama įBritanijos
zonas siųsti knygų ir 
dviejų kg. (Dena)

— „Frankfurter Neue Presse“ paskyrė po 
1000 RM premiją visiems tiems, kurie įrodys, 
kad vokiečių sviestas, kaip skleidžiami gan
dai, išvežamas į Ameriką.

— Gbttingeno univ. profesorius Rein pa
reiškė, kad ciano kalio (duodu) kapsulės va
dovaujantiems naciams buvusios pagamintos 
jau 1943 metais. Iš Himmlericvprivatinio ar
chyvo patirta, kad, šiuos nuodus bandant, kon- 
clageriuose nužudyta 60 asmenų.

ATITAISYMAS
Mielas pone Redaktoriau,
„Tėv. Garso“ 59 nr. tilpusiame straipsnyj 

„Pirmosios Hanau „ATŽALYNO“ metinės“ 
dėl klaidingos informacijos įsibrovė netikslu
mų. Paskiausia gautomis žiniomis, Detmoldo 

, „Aitvaras“ intensingai tebesiruošia skrajoti, 
—„-------- t__ „„ todėl straipsnyj pastaba — „Iširus Detmoldo

— Vienas aukštas, britų karininkas pa- Aitvarui“ — visokiu atveju yra neteisinga ir 
reiškė, kad 5000 žydų įteikė prašymus leisti neužtarnautai skaudi aitvariečlams.
sugrįžti iš Palestinos į Vokietiją. Jūsų V. Civinskas

AR BUS UŽDEGTAS 
DP VILČIŲ ŠVYTU

RYS?

Georg Marshall siūlo 
įsileisti DP į Ameriką.

„N. Y. H. Tribūne“

Naujieji Britų potvarkiai, lieciantieji DP
Berlin (NZ/Dena) — Karinis britų zonos stovyklose praves registraciją ir po to skirs-

tys į atitinkamus darbūs Žinių agentūros 
Dena žodžiais, pirmiausiai būsią paimti visi 
darbingi DP darbams prie okupacinių įstaigų. 
Likusiems bus leista įsijungti į darbus vo» 
kiečių ūkio rėmuose; jie bus priimti į vokie
čių socialinio draudimo sistemą ir gaus tas 
pačias maisto normas, kurios skiriamos tą 
darbą dirbantiesiems vokiečių darbininkams.

Nepatenkinti arbeitsamto paskyrimu, DP 
galės apeliuoti. Tačiau naujajame plane nu
matomas ir priverstinas įpareigojimas „ati» 
tinkamam užsiėmimui“, t. y. darbams atitin
kantiems asmens fizinį pajėgumą ir išsilavi
nimą. DP, kurie atsisakys registruotis arba 
priimti galutinai paskirtą darbą, galės, būti 
pagal Kontrolinės Tarybos potvarkį Nr. 3, 
kuris dabar praplečiamas ir DP asmenims, 
baudžiami. Iš antros pusės, skirti į darbus, 
kurie atskirtų dirbančiuosius nuo jų šeimų, 
neleidžiama. Moterims be šeimų taikomi tie 
patys nuostatai, kaip ir vokiečių moterims) 
moterims su šeimomis darbas bus skiriamai 
arti stovyklų, o žydai DP — tik lagerių Vi* 
duje. Nedarbingi asmenys bus išlaikomi vo
kiečių valstybės, lėšomis. Mokyklų ir švietimo 
įstaigų veiklai teikiamos pilnos garantijos. 
Iš britų pusės bus imtasi visokių galimų dis
kriminacijų iš vokiečių pusės.

Iš 157.000 darbingų asmenų dabar jau 47.000 
dirba stovyklose, kiti 40.000 yra darbams 
užsiregistravę. Britų zonoje dabar yra apie 
235.000 DP, iš jų 109.556 lenkai, 80.565 pa- 
baltiečiai, 10.115 jugoslavų, 3068 vengrų, 3144 
rumunų, 180 rusų, 29.210 asmenų be piliety
bės ir 1319 įvairių pilietybių asmenų. Toliau, 
anglų zonoje yra dar apie 33.000 buv. be
laisvių, kilusių iš kraštų, priklausančių Jung
tinėms Tautoms.

Toliau, kaip praneša Dena, Sholto Douglas 
pareiškė, kad ruošiamasi neribotą skaičių DP 
priimti į Didžiąją Britaniją. Tuo būsiąs su
švelnintas darbo jėgos "’trūkumas Anglijoje. 
Netrukus būsianti sudaryta organizacija toms 
darbo jėgoms verbuoti.

„Die Neue Zeitung“ korespondento prane
šimu, vyr. amerikiečių karinių pajėgų vadas 
Europoje gen. Joseph T. Mc Narney, pasisa
kydamas dėl vasario 20 d. paskelbto britų 
projekto, pagal kurį britų zonoje gyvenantieji 
DP netrukus turės patys rūpintis pragyveni
mu, pareiškė, kad panašių priemonių imtis 
amerikiečių zonoje neprojektuojama ir „jokia 
nauja politika“ DP atžvilgiu nenumatoma.

Frankfurt — Dena papildomai praneša: 
Britų karinio gubernatoriaus vasario 20 d. 
paskelbtoji priverstinė darbo prievolė išvie- 
tintiesiems asmenims, USFETo štabo prane- 
šijnu, amerikiečių zonoje negalioja, Svarbiau
sias amerikiečių karinės valdžios tikslas yra 
ne išvirintuosius asmenis priversti dirbti, 
bet surasti jiems atitinkamą darbą. Pusė iš 
amerikiečių zonoje gyvenančių 360.000 DP 
dabar jau dirba. Dirbančiųjų skaičių bus 
stengiamasi dar padidinti.
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