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Maskvos konferencijai prasidedant
Visas pasaulis sužiuro i Maskvą, kur keturių 

didžiųjų valstybių užsienių reikalų ministerial 
kovo 10 d. pradeda didįjį darbą — Vokietijos 
klausimo sprendimą. Su Vokietijos klausimo 
nagrinėjimu neatskiriamai susijusi visos Eu
ropos ateitis. Vokietijos klausimo neišrišus, 
visi kiti išspręstieji ir neišspręstieji klausi
mai lieka bereikšmiai. Maskvos konferenci
joje bus pagrindinai išbandyta keturių didžių
jų valstybių vienybė, pasitikėjimas ir pa
saulinės taikos pasiekimo galimumas. Šitas 
didysis pasaulio pertvarkymo darbas prade
damas Kremliaus bokštų šešėlyje. Klausi
mas, ar Kremliaus varpai suskambės karo 
meto didžiųjų sąjungininkų vienybės atnau
jinimui ir sustiprinimui, ar dabar pašlijusios 
tos vienybės laidotuvėms? Jei didieji vi
siems priimtinu būdu pajėgs Vokietijos klau
simą išspręsti ir duotais pažadais tvirtai pasi
tikės, Maskvoje nubrėžta linkmė ženklins 
busimosios taikos konferencijos darbus. Tada 
mažųjų valstybių žodis vargu ar galės turėti 
didesnės reikšmės. Tinkamas Vokietijos klau
simo išsprendimas gali ir turi išsklaidyti da
bar pasaulyje klaidžiojančias tamsias rūš
kanas, nerimą, nepasitikėjimą. Didiesiems 
Vokietijos klausimo painiavose įklimpus, pa
saulinės rūškanos labai padidės, patamsės, o 
visų laukiamoji taika nuo žemės rutulio bus 
nutolusi.

Prie Vokietijos klausimo eita labai atsar
giai. Didieji žinojo klausimo svarbą, rim
tumą, komplikacijas, todėl vengė skubėti, 
manydami, kad laikas geriausiai gydo visas 
žaizdas ir visas ligas. Baigiasi dveji metai, 
kai Vokietija nugalėta, karas baigtas, bet 
Vokietiją paliesti dabar labiau bijoma, negu 
karo metu. Ne todėl, kad ji kada nors atsi- 
kurs ir bus didelė, bet todėl, kad su jos 
klausimo išsprendimu neatjungiamai rišasi 
pasaulinės taikos reikalas, kurios visi taip 
ilgisi, bet ne visi vienodai ją supranta ir ne 
visi vienodai jos siekia. Vokietijoj kertasi 
didžiųjų valstybių interesai visoje nuogybėje. 
O kai didieji neranda kelio sunkumams nu
galėti, tada dar sunkiau surasti kelią į taiką. 

. Masvos pasitarimai prasideda paslaptin- 
gu'mo ženkle. Pblitinis žaidimas vedamas su 
nepaprastu lankstumu. Dar gruodžio mėn. 
dėl būsimos Maskvos konferencijos vyravo 
šviesaus optimizmo srovė. Kai sovietams ne
pavyko suorganizuoti Trijų Didžiųjų susi
tikimo, prasidėjo nepasitikėjimo didinimas.

Sovietai pradėjo beatodairinį anglosaksų 
puoliiną, kad jie netinkamai tvarko Vokie
tijos valdomas sritis, leidžia naciams kelti 
galvas, atstato, vokiečių pramonę ir 11. So
vietai smarkiai užsipuolė amerikiečius ir net 
dvi notas pasiuntė dėl pasekretoriaus Ache- 
sono pareiškimo, kuriame sovietų politika 
buvo, pavadinta agresyvine. Tai vis niūrūs 
ženklai. Bet sovietai padarė ir kitokį gestą. 
Neseniai Marshallis spaudos konferencijoje 
pranešė, jog sovietų vyriausybė atsiuitusi notą, 
kurioje pranešusi, jog ji laikanti visiškai pri
imtinu dalyku, kad buvusios japonų man
date Didžiojo vandenyno salos pereitų JAV 
mandatan, nes amerikiečiai toje srityje pa
rodę daugiausia pastangų ir sudėję daugiau
sia aukų. Dar praėjusį rudeni sovietai buvo 
prifešingi, kad tos salos pereitų į >JAV man
datą. Toks sovietų nuomonės pasikeitimas 
nustebino net pačius amerikiečius. Ameri
kiečių spauda spėja, jog sovietai, greičiausia, 
laukia, kad amerikiečiai už šį diplomatinį 
saldainį atsilygintų Maskvos pasitarimuose.

Anglai nelabai tiki, kad Maskvos konfe-

IAIIKA vėl pradeda 
tremlhiių tikrinimą

UNRRA vėl pasišovė pradėti didįjį trem
tinių tikrinimą, kurį amerikiečių karinė va
dovybė buvo neseniai sustabdžiusi.

Vasario 25 d. Augsburgo UNRRA-os direk
torius Wishikas- DP tautybių atstovams pra
nešė, kad DP patikrinimas vėl pradedamas. 
Wishikas perskaitė UNRRA-os distrikto re
patriacijos ir patikrinimo karininko Kay Tag
gart laišką, kuriame sakoma, jog JAV valsty
bės departamentas kabtelegrama pranešęs 
armijai, jog UNRRA-i suteikiama teisė pra
vesti patikrinimą. Taggart vienoje savo laiško 
vietoje sako, jog iš UNRRA-os zonos vyr. 
būstinės laukiamas įsakymas patikrinimą at
naujinti, o kitur nurodo, kad iš zonos direk
toriaus tikimasi išgauti pareiškimą ryšium 
sų armijos įsakymu paskutinįjį patikrinimą 
sustabdyti. Kol ftėra formalaus patvarkymo, 
Taggart liepia vykdyti savanorinį patikrinimą 
kiek susiaurintu paskutiniosios anketos pa
grindų — išmetant klausimą apie gimines, liku
sius tėvynėj. Taggart aiškina, kad anketinės 
žinios reikalingos „emigracijai palengvinti, o 
ne Maskvai informuoti“. Atsisaką patikrini
me dalyvauti busią iš DP šalinami. Per 
UNRRA-OS Zoninę būstinę būsią kreipiamasi 
į armiją šalinimui Įvykdyti.,

Augsburgo baltų komitetas direktoriui 
Wjshikui pareiškė savo pastabas.

Laukiama, ką tuo reikalu pasakys ameri
kiečių okupacines kariuomenės vadpvybė.

rencija duotų gerų rezultatų. Klausimų bū
sią tiek daug, kad būtų sunku ir norėti juos 
visus išspręsti. Maskvos konferencijoje tik 
būsią išsiaiškinta, išdėstytos valstybių pažiū
ros, o tolesnėse konferencijose būsią galima 
kalbėti ir apie pažangą. Bevino žodžiais ta
riant, Maskvos konferencija būsianti tik pir
mutinė fazė Vokietijos klausimui narplioti. 
Spėjama, kad anglų delegacijai praktiškai 
vadovausiąs Strangas, vienas artimiausių Be
vino bendradarbių. Bevinas savo buvimą 
Maskvoje paskirsiąs pasikalbėjimams su Sta
linu. Bevinas esąs įsitikinęs, kol anglų-so- 
vietų santykiai nepagerės, Vokietijos klausi
mas vargu ar pajudės iš mirties taško. 
„Sunday Times“ pranešimu, sovietų-anglų 
nesantaikos priežasčių reikia ieškoti Duno
jaus, Balkanų ir Viduržemio jūros srityse. 
Turkų spauda rašo, kad nesiliaująs sovietų 
puldinėjimas Turkijos turi tikslą ne tik Tur
kiją įbauginti bet tuo silpninti ir Angliją. 
Bevinas su Stalinu turėsiąs išsikalbėti ir 
Dardanelų klausimu Jei Bevinui ir Stalinui 
pasisektų išsiaiškinti, Vokietijos klausimo 
narpliojimas labai palengvėtų. Nelengva bus 
prancūzų padėtis. Prancūzai norės šį tą lai
mėti, turės būti kieti ir tvirti, bet ta pada
ryti labai sunku, nes pati vyriausybė labai 
netvirtai laikosi. Bijoma, kad Maskvos kon
ferencijos metu Prancūzijos komunistų parti
ja gali apsispręsti ją sugriauti. Kaip jau ne 
kartą, didžiųjų sprendimų metu Prancūzija 
gali neturėti vyriausybės. Vis dėlto tiki
masi, kad bent konferencijos pradžioje pran
cūzų komunistai dar nebandys dabartinę 
vyriausybę sugriauti, bet niekas nėra tikras, 
kad dabartinis užsienių reikalų ministeris 
Bidault, kurs vadovaus Prancūzijos delega
cijai Maskvoje, išbus jos vadovu ligi konfe
rencijos galo.

Sovietai savo nusistatymo dar nepareiškė 
Nėra abejonių, kad jie sieks, kad būtų išlai
kytos dabartinės Lenkijos sienos.

Pagrindinis dėmesys nukreiptas į JAV, kuri 
didžiojon arenon siunčia naująjį valstybės 
sekretorių Marshallį.

Marshallis Maskvoje parodys dabartinį 
Amerikos nusistatymą, kaip ji laikysis, 
sprendžiant pagrindines problemas ir orga
nizuojant pastovią taiką. Amerikiečių spau
doje buvo pąsirodę balsų, kad apie sovietų ir

Pasibaigus Londono konferencijai, dabar 
visų akys nukrypo į Maskvą, kurioje renkasi 
keturi užs. reik, ministerial. Ar pavyks šioji 
konferencija, sunku iš anksto spręsti. Pra
eitą savaitę Anglijos užs. reik. min. Bevinas, 
atidarydamas užsienių politikos debatus anglų 
parlamente, tarp kitų klausimų palietė ir 
Maskvos konferenciją. Jis nurodė, kad anglų 
visuomenė iš šios konferencijos daug ko ne
laukianti, nes Vokietijos klausimas esąs toks 
sunkus ir painus, kad per vieną konferenciją 
jo išspręsti nebūsią galimą. Toliau Bevinas 
nurodė, kad Anglija Maskvoje pasiūlysianti 
40 metų paktą tarp keturių didžiųjų valsty
bių, būtent: JAV-bių, Anglijos, Prancūzijos 
ir Sov. S-gos. Pagal šį paktą būsią apsisau
gota nuo busimosios Vokietijos agresijos, tuo 
pačiu būsią padėti pastovios taikos Europoje 
pamatai.

Kalbėdamas dėl Vokietijos sienų, Bevinas 
nurodė, kad Saaro kraštas ekonomiškai turįs 
būti priskirtas Prancūzijai, o dėl Rytų Vokie
tijos sienų jis nurodė, kad tai būsianti sunki 
problema. Dėl šio Bevino pareiškimo smarkiai 
reagavo Lenkijos užs. reik. min. Modzelew- 
skis, pareikšdamas, kad Lenkija savo rytų 
sienas ant Oderio ir Neisseš laiko galutinomis 
ir, jo supratimu, čia jokios problemos nėra. 
Ypač yra įdomi anglų laikraščio „Observer“ 
nuomonė, kur nurodoma, kad JAV-bių užs. 
reik. min. Marshallis, gautomis iš patikimų 
Washingtono šaltinių žiniomis, Vokietijos rytų 
sienų atžvilgiu laikysis dar griežčiau, negu 
Byrnes. Marshallio nuomone, nei Branden
burgo, nei Pomeranijos provincijų Lenkija 
nepajėgsianti ekonomiškai tvarkyti ir apgy
vendinti, o tai labai smarkiai atsiliepsią į Va
karų Vokietijos pramonės sritis, tuo būdu 
Lenkijai šio milžiniško žemės ūkio krašto pa
likti negalima.

Kaip matome, anglosaksai yra vienodos 
nuomonės dėl Vokietijos rytų sienų. Neaiškus 
yra Prancūzijos nusistatymas. Atrodo, kad 
Prancūzija Vokietijos rytų sienas riša su 
Saaro sritimi, nes Lenkijos užs. reik. min. 
Modzelewskis, kalbėdamas su spaudos atsto
vais dėl numatomos Prancūzijos ir Lenkijos 
nepuolimo ir draugingumo sutarties pareiškė, 
kad šioje sutartyje numatomas paragrafas, 
pagal kurį Prancūzija pripažinsianti dabar
tinės Lenkijos sienas ant Oderio ir Neisses, 
o Lenkija pripažinsianti Saaro srities perlei
dimą Prancūzijai. Iš prancūzų pusės, dėl šio 
Lenkijos užs. reik, ministerio pareiškimo, ko
mentarų nebuvo, tik tiek buvo teparelkšta, 
kad šios sutarties projektas esą* svarrtymo 

i amerikiečių susitarimą būtų galima kalbėti, 
jei sovietai ryžtųsi mokėti karo metu pada
rytų 11 milijardų dol. įsiskolinimą, Sovietai sa
vo ruožtu priminė, kad jie norėtų su Amerika 
susitarti, jei Amerikoje atsirastų drąsus vyras, 
kurs tęstų velionies prezidento Roosevelto 
politiką. Marshallis buvo vienas iš pačių ar
timiausių Roosevelto bendradarbių, todėl su 
jo paskyrimu pasigirdo balsų, kad amerikie
čiai susitarimui su sovietais viską padarę. 
Bet gi Marshallfo į Maskvos konferenciją pir
muoju patarėju pasirinkimas respublikono 
John Foster Dulles, kurs laikomas aršiu balše- 
vikų priešu, o Maskvos vadinamas stačiai 
reakcionierium, nerodo, kad Marshallis ruoš
tų kelią nuolaidoms. Priešingai, Marshallis 
pareiškė, kad JAV politika Vokietijos atžvil
giu liekanti pagrįsta Potsdamo susitarimu ir 
Byrnes pareiškimo Stuttgarte išdėstytais mo
tyvais. Byrnes tada pabrėžė, kad Vokietija 
neprivalanti pasidaryti žaidimo kamuoliu 
tarp rytų ir vakarų.

Vasario 27 d. pas prezidentą Trumaną įvy
kęs ilgesnis pasitarimas užsienių politikos 
klausimais Be paties prezidento ir Marshal- 
lio, pasitarime dalyvavo sovietų užpultasis 
pasekretoris Achesonas, Connally ir Vanden- 
bergas. Pasitarime buvusi aptarta bendroji 
tarptautinė padėtis ir JAV delegacijos pozi
cija pasitarimuose. Spėjama, kad visi pasi
lakę už kietą laikymąsi.

Tuo pat laiku, prezidento įsakymu, buvo 
suimtas JAV bolševikų agentas „numeris pir
mas“, kurio pavardė dar neskelbiama. Ame
rikiečių visuomenė aliarmūojama, kad atomi
nės bombos paslaptį sovietai jau išgavę. Bū
dinga, kad tai skelbiama prieš konferenciją.

Maskvos pasitarimai prasideda visokiausių 
galimumų ženkle. Jie suksis apie viso pasau
lio pertvarkymą ir ilgos taikos sukūrimo ga
limumus. Jie palies ir mūsų tėvynės likimą. 
Didžiojo sprendimo turime laukti visu rim
tumu, nes jis mūsų kraštui bus lemtingas. 
Bet neturim per daug baimintis. Mes pasi
tikime galingiausia ir laisvę mylinčia tauta- 
Amerika. Po pirmojo pasaulinio karo Ame
rikos prezidentas Wilsonas paskelbė tautų 
apsisprendimo laisvę, ir to pasėkoje Lietuva 
atgavo nepriklausomybę. Ar gr kas norėtų 
tikėti, kad tos pačios valstybės kitas prezi
dentas tą laivę mums atimtų? St. D.

stadijoje. Bet reikia skaitytis 
su įvykusiu faktu, kad tarp 
Anglijos ir Prancūzijos su
tartis yra jau pasirašyta ir, 
pagal Anglijos politinį radijo 
komentatorių, šioji sutartis lie

čianti ne tik bendrą abiejų partnerių veiklą 
Vokietijos atžvilgiu, bet kartu būsią derinami 
ir kiti užsienių politikos reikalai, liečią abi 
valstybes. Toliau tas pats komentatorius nu
rodė, kad tai nereiškia, jog visais užsienių 
politikos klausimais anglų ir prancūzų nuo
monės būtų visiškai vienodos, bet jas bent 
pagrindiniais klausimais būsią galima sude
rinti. Iš viso, reikia manyti, kad šioji anglų 
ir prancūzų ekonominė ir karinė sutartis ne
galėjo nepaliesti Vokietijos sienų, kadangi ji 
kaip tik pagrindinai liečia Vokietijos reikalus. 
Tuo būdu, reikia laukti, kad ir Prancūzija 
priartės prie anglosaksų nuomonės šiuo klau
simu. O tam jau yra ir simptomų, žinoma, 
ne iš Prancūzijos, bet iš Lenkijos pusės. Ne
baigus galutinų pasitarimų dėl Lenkijos- 
Prancūzijos nepuolimo ir draugingumo su
tarties, Lenkijos užs. reik, ministeris skubiai 
išvyko į Maskvą ir, po eilės pasitarimų su 
Kremliaus valdovais, spaudos atstovams pa
reiškė, kad jis gavęs iš Stalino pakartotinų 
patikinimų, jog Sov. S-gos vyriausybė dabar
tinės Lenkijos sienas ant Oderio ir Neisses 
pagal Potsdamo susitarimą laikanti teisėtomis 
ir jas remsianti. Dėl paties Potsdamo susi
tarimų neįgyvendinimo tiek iš anglosaksų, 
tiek iš Sov. S-gos pusės buvo mesta nemaža 
vienų kitiems apkaltinimų.

Tie pragiedruliai, kurie buvo pasirodę 
anglosaksų spaudoje prieš kelias savaites, dėl 
Rytų ir Vakarų santykių dabar visai nubluko 
ir, galima sakyti, kad Rytų ir Vakarų dangus 
vėl apsiniaukė, ypač po gen. Sokolowskio pa
darytų pareiškimų, apkaltinant anglus ir ame
rikiečius. jog pastarieji sujungdami anglų ii' Į 
amerikiečių Vokietijos zonas, sulaužė Pots- 1 
damo susitarimus. Visiškai pamatuotai gen. 
L. Clay, iš amerikiečių pusės, ir gen. Robert- 
sonas, iš anglų pusės, atsikirsdami nurodė, 
kad pagal Potsdamo susitarimą visos kontro
linėje taryboje svarstomos Vokietijos proble
mos turi būti laikomos paslaptyje ir šiuo savo 
žygiu gen. Sokolowskis, kaip tik ir sulaužė 
Potsdamo susitarimą.

Kaip atrodo, prieš pat Maskvos konferen
ciją atmosfera nėra tokia, kuri rodytų, kad 
santykiai tarp Didžiųjų yra draugiški. Žino 
ma, iš to nereikėtų daryti per toli einančių 
išvadų, nes visos buvusios konferencijos vyko 
taip pat panašiose atmosferose ir visgi visokių < 
kompromisų keliais buvo šiaip taip prieita I 
susitarimų. Kitas klausimas, ai š'.c susilari- I 
mai bus pilnai įgyvendinti ir kaip jie bus I 
įgyvendinti parodys netathaa atettM. 1

Dunkirchene pasirasyla 
anglų-prancūzu sutartis

Kovo 4 d. Dunkirchene pasirašytas anglų- 
prancūzų savitarpinis pagalbos paktas arba 
taip vadinamoji „Dūnkirdieno sutartis“.

Dūnkircheno miesto, kurio vardas nuo 1940 
m. atsitraukimo ankštai surišo abi tautas, 
gatvės ir namai buvo iškilmingai papuošti. 
D. Britanijos užs. reik, ministeris E. Bevin 
su savo delegacija, kuriai priklauso ir britų 
gynybos ministeris A V. Alexander, iš Ang
lijos' atvyko karo laivu. Iš Paryžiaus specialiu 
traukiniu atvyko Bidault, lydimas eilės pran
cūzų politikų ir D. Britanijos pasiuntinio - 
Prancūzijai Duff Cooper. Pasirašę sutartį, abu 
ministerial specialiu traukiniu išvyko i 
Maskvos konferenciją. • .

Naujoji sutartis pasirašyta 50 metų. Jos 
įžangoje sakoma, kad šia sutartimi praplečia
mos D. Britanijos — Sovietų Sąjungos ir 
Prancūzijos — Sovietų Sąjungos sutartys — 
taigi, ji nereiškianti bloko prieš Sovietų 
Sąjungą.

Svarbiausi sutarties punktai yra:
1. Prancūzija ir Didžioji Britanija susitaria 

imti* bendrų apsaugos priemonių prieš ga
limą vokiečių agresiją. „

2. Jei vieną sutarties partnerį Vokietija 
užpultų, antrasis yra pasiruošęs į pagalbą 
užpultajam.

3. Didžioji Britanija ir Prancūzija susitaria, 
kokių tektų imtis priemonių, jei Vokietija 
nepildytų savo įsipareigojimų.

4. Abi šalys siekia bendros politikos ūki
niais klausimais, interesuojančiais abu kraštus.

Tačiau šios sutarties svarba glūdi ne tiek 
atskiruose jos punktuose, kiek pačiame susi
tarimo fakte, nes „entente cordiale“ vėl 
jungia abi tautas, ir Prancūzija, turėdama 
už savo pečių Angliją, jaučiasi saugesnė ir 
gąli drąsiau grįžti į Europos politinę areną.

Neramios žinios ateina taip pat ir iš Pa-, 
lestinos, kur žydų teroristų organizacija „Ir- 
gum Zwei Leumi“, pagal šveicarų radijo pra
nešimus, praeitą šeštadienį pradėjo teroro 
aktus prieš anglų įgulas, kartu išmėtydama 
atsišaukimus j žydų gyventojus, nurodydama, 
kad šiais teroro aktais pastaroji pradeda at
virą karą prieš Angliją. Šių teroro aktų 
anglai jau laukė iš seniau ir tam, kaip atrodo, 
pilnai pasiruošė iš anksto, išgabendami mo
teris ir vaikus iš Palestinos. Eilėje Palestinos 
miestų paskelbtas apsiausties stovis ir įsakyta 
be perspėjimo šaudyti į kiekvieną, kuris drau- 
džiamu’laiku išeis j gatvę. Šių drastiškų prie
monių griebtasi todėl, kad, kaip britų ka
riuomenės vadas savo atsišaukime į žydų gy
ventojus Palestinoje nurodė, būtų galutinai 
baigta su teroristais, ir šios priemonės bū
siančios atšauktos tik tada, kada pradėtoji 
akcija prieš žydų teroristus būsianti baigta.

Šie visi įvykiai rodo, kad padėtis pasaulyje ' 
yra labai nerami. Dar pridėjus smarkius 
Maskvos radijo puolimus anglų ir amerikie
čių atžvilgiu, gausime, anot politinio Londono, 
radijo komentatoriaus, padėtį, kuri neduoda 
didelių perspektyvų būsimiems Maskvos pa
sitarimams. Bet iš kitos pusės, anot to paties 
komentatoriaus, žinant milžiniškus ekonomi
nius sunkumus Sov. S-goje, kurie jau tęsiasi 
antri metai — didelį trūkumą darbo jėgos ir 
pačių pagrindinių pragyvenimo reikmenų — 
reikėtų labai neapdairios vyriausybės, kurt 
galėtų vesti užsispyrimo ir nesantaikos politi
ką, kuomet pati liaudis nori taikos ir ramy
bės. t Mi.

vargas su nugalėtuoju 
, „Detroit News“

1
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HegrMiine saw li!!»!
Mokiniai, griže iš mokyklos su ologais 

pažymiais Ir norėdami pasiteisinti, dažniausiai 
neklausti pradeda pasakoti, kad kiti mokiniai 
tavg dar daugiau dvejetukų. Tada tenka 
•iškloti, kad, norint tobulėti Ir pasiekti pa
sistatytą tikslą, nereikia ir negalima sekti, 
blogesnių ir blogiausių pavyzdžiu, bet geres
nius ir pačius geriausius.

Panašiai, kaip mokiniai, kartais elgiamės ir 
mes, suaugusieji. Kelios okupacijos, suirutės, 
badas ir skurdas pažeidė mūsų moralą, ir mes 
pėgdažnai pradedame daryti per dideles 
nuolaidas savo sąžinei. Kas anksčiau skaitėsi 
neleistina — ar tai buvo religiniais, etiniais 
ar teisiniais atžvilgiais — šiandien atrodo 
pateisinama ir net leistina. Savo elgesį dažnai 
teisiname tuo, kad kiti mums padarė daug 
didesnių skriaudų, tad kam mums dabar taip 
labai varžytis? Tokius pareiškimus tenka 
kartais girdėti net iš žmonių, kurie tariasi 
esą pašaukti vadovauti. Jie su pasididžiavimu 
pasakoja, kaip vogė svetimą turtą ir pan. Jiems 
atrodo, kad mes esame labai geri, nes ne
žudome žmonių, nesudarome plėšikų gaujų, 
negriauname miestų ir pan. Jei mes trupu
liuką „organizuojame“, tad kas čia blogo?

Reikia aiškiai pasakyti, kad tai yra labai 
bloga, kada principe neišskirtame, kas gera ir 
kas ne. Iš mažo pasidaro daug. Nesvarbu 
objektas, bet svarbu motyvai. Kas, norėdamas 
valgyti, paims sau maisto produktų gy
vybei išlaikyti, tą vargu kas paskaitys vagim, 
bet tą, kuris pasiims maišą drauge, jau be 
abejonės galima vagim pavadintu Yra skir
tumas, ar žmogus, norėdamas pasotinti savo 
šeimą ir išlaikyti jos sveikatą, rūpinasi papil
domai maisto, ar kada prekiaujama tikslu 
susikrauti turtus, išnaudojant savo tautiečių 
Sunkią padėtį. Kas, pasinaudodamas esama 
padėtimi, stengiasi susikrauti dideles atsar
gas, praturtėti, vra didelis nusikaltėlis ir 
turėtų visos bendruomenės būti pasmerktas, 
o tokių gobšių žmonių pavardės paskelbtos 
viešai.

Pietų Amerikos valstybėse veikia tokie 
{statymai — gal daugiau papročio teisė, — kad 
alkanam galima pasigauti svetimos bandos
aviną ir pasiskerdus prisivalgyti iki valiai, 
bet negalima dėtis į maišą. Jei kas bus pa
gautas pasiėmęs dalį tos mėsos drauge, tas 
baudžiamas aukšta kalėjimo bausme — ik! 
10 metų. Tas rodo, kad ten turima supratimo 
žmogaus nelaimei", bet jokiu būdu nelei
džiama, ta padėtimi pasinaudojant, pasi
pelnyti.

Neseniai Vlikas iš naujo įspėjo stovyklų 
vadovybes apsivalyti nuo naikinančio mūsų 
egzistenciją vėžio — chuliganizmo ir krimi
nalinių nusikaltimų. Ne dėlto, kad priešiškai 
nusiteikę vokiečių pareigūnai stengiasi mus 
žeminti pasaulio akyse, bet dėlto, kad mes 
patys matome, kaip tam tikra dalis tremtinių, 
gal net mums priešiškų elementų įtakoje, I 
stengiasi mus diskredituoti. Dažnėją su- 

ŠSsltikimai su vokiečių ir amerikiečių policija 
meta blogą šešėlį į visą bendruomenę. Gar- 
sėjimas bloga prasme mus gąsdina ir. verčia 
susirūpinti.

I šį reikalą verta pažiūrėti tikrai rimtai, ir 
tai dėl šių priežasčių:

1. Mes noroms nenoroms turime gyventi 
vokiečių tarpe ir būti jų svečiais, nors ir ne
pageidaujamais. Jei norime, kad mūsų šei- 
ąąininkai mus traktuotų palankiai, jei norime 
susilaukti mūsų padėties supratimo ir pa
ramos, kurios dažnai esame reikalingi ir 
dažniausiai susilaukiame, turime elgtis taip, 
kad jie neturėtų progos nei pagrindo dėl 
mūsų nusiskųsti.

2. Mūsų likimas yra mūsų globėjų rankose. 
Jie vertina mus pagal mūsų darbą ir elgesį. 
Taip, pav., norint išvykti į JAV žiūrima, ar ! 
kandidatas buvo įsijungęs į darbo procesą. 
Tremtyje dirbantiems visur duodama pir
menybė prieš nedirbančius, o, kas svarbiau
sia, tai teismo baustiems visiškai užsidarė 
galimybė išvykti iš Vokietijos. Jų nepriima 
nei JAV, nei kita kuri valstybė. Nė vienas 
kraštas nenori prisiimti nusikalstamo ele
mento.

Dėl to visiems pravartu rimtai apsigalvoti, 
ar laikinas patenkinimas savo užgaidų yra 
vertas tos žalos, kurią sau padarome. Žino
kime, kad, padarius nusikaltimą, nors ir 
vieną, nugriauname sau tiltus į ateitį. Turime 
žinoti, kad spekuliacija yra lygi loterijai. Iš 
šimtų tūkstančių laimi vos keli. Kas būtinai 
nori čia praturtėti, tą anksčiau ar vėliau 
pasieks teisingumo ranka, ir jo. išsvajoti 
rūmai subyrės.

Jei yra tokių, kurių nevaržo įstatymai, ir 
kurie tariasi galį daryti kaip jiems patinka, 
tepagalvoja, kad jie ne tik sau sukrauna 
didelę skolą, bet ir visiems tautiečiams gadina 
vardą Ir pasunkina padėtį. — Neplaukime 
Jaltos, mt kurios sėdimel X Grigolaitls

Detmolde atidaryta Lietuvių 
Tremtinių Opera

Vargingam mūsų, tremties gyvenimeoūna 
kūrybiškosios dvasinės galios pasireiškimo 
momentų, kuriais mes morališkai atgyjame, 
pakylame aukštyn ir drąsiai galime pasidi
džiuoti prieš svetimuosius. Pagaliau bent va
landai kitai mes lyg ir persikeltame j laisvės 
metų dienas, į jų meno ir kultūros pasiek
tuosius laimėjimus. Tuo būdu ir mūsų sun
kios tremties dienos pasirodo prasmingesnės, 
giedresnės, paliekančios neišdildomų pėdsakų.

Vasario 16-sios išvakarėse Tūdingene įvy
kusi mūsų laureatams premijų įteikimo lite
ratūros šventė taip, mielai ir. jaudinančiai 
mums visiems priminė nepriklausomą Lietuvą 
ir jos literatūrinį gyvenimą. Pagaliau va
sario 25-oji diena Detmolde — mūsų tautos 
kultūros istorijon įrašyta kaip trečioji istorinė 
lietuvių operos data.

Lietuvių tautinė opera pirmąjį kartą buvo 
atidaryta 1906 m. Vilniuje. Antrąjį kartą, 
1920 m., atidaryta Lietuvos Valstybinė Opera, 
ir dabar tremtyje, š. m. vasario 25 d., Det
molde atidaryta Lietuvių Tremtinių Opera, 
pastatant „Sevilijos Kirpėją“.

Si nepaprasta diena ir mūsų tremties me
nininkų kultūrinio laimėjimo 'šventė yra 
ryškus įrodymas, kad mūsų tauta yra gyva, 
gaji ir sunkiausiomis aplinkybėmis sugebanti 
kurti aukštas menines vertybes. Sunku kam 
nors iš šalies pilnai suprasti ir įvertinti visą 
tą kryžiaus kelią, kurį ligi šiol turėjo išeiti 
Detmolde besikurianti Lietuvių Tremtinių 
Opera. Pradedant meniškuoju pasirengimu 
ir baigiant visomis paprasčiausiomis techniš
komis smulkmenomis, kurios tremties sąly
gomis dažnai sudaro nenugalimų kliūčių, yra 
atliktas milžiniškas darbas. Tačiau viso to 
darbo, pasiryžimo, nepalaužiamos kantrybės 
ir kūrybos meilės pasėkoje — Lietuvių Trem
tinių Opera šiandien jau yra įvykęs faktas.

Į LT Operos atidarymo spektaklius, ne
žiūrint nė sunkių žiemos meto susisiekimo 
sąlygų, suvažiavo labai gausiai mūsų tremties 
visuomenės atstovų ir svečių iš visų trijų 
okupacinių zonų. Gauta daugelis sveikinimų, 
o taip pat adresų, dovanų, aukų (LTB Centro 
Komitetas — 7000 RM, LTB Hanau ap. kom- 
tas — 1000 HM, LTB Detmoldo-Augustdorfo 
ap. kom-tas — 750 RM). Gautas sveikinimą* 
ir iš Clevelando, JAV, Liet. Vad. Są-gos p. 
Ziūrio ir p. Karpiaus, kuriame sakoma: „Te
gu ne vien diplomatijos, bet ir meno keliais 
žygiuosime visi vieningai laimingesnės mūsų 
tėvynės ateitin. Gal kada nors ir čia, Nau
jame Pasaulyje, mes Amerikos lietuviai tu
rėsime laimės pasigrožėti Jūsų opera“. Ma

k’Vtai ir vakarai
— šitai, BBC teigimu, ne tik dvi diame- 

triškai priešingos geografinės sąvokos, bet ir 
dvi visuomeninės sistemos, dvi nebesuderina- 
mos pasaulėžiūros, du prarajos skiriami pa
sauliai. Vakarai pripažįsta dėsnį, kad tikroji 
dorybė kritikos nebijo, lietuviškuoju priežo
džiu pavaduojant — geros akys nuo dūmų 
nesvyla. Rytai yra savo nuomonės ir apie 
žmones ir apie daiktus. „Washington Post“ 
pareiškia trumpai ir aiškiai: Rytuose galioja 
visos keturios Roosevelto laisvės, tačiau iš
virkščia prasme. Dvi Roosevelto laisvės yra 
pozityvios, dvi negatyvios. Rytuose taip pat. 
Vakaruos yra laisvė nuo baimės ir skurdo, 
Rytuos — baimės ir skurdo laisvė. Vakaruos 
religijos ir opinijos laisvė, o Rytuos — laisvė 
nuo religijos ir nuo opinijos. „NYH Tribūne“ 
(žiūr. Nicholso str.) pareiškimu, anapus gele
žinės uždangos visi žurnalistai yra „identiškų 
pažiūrų valstybės tarnautojai“. Tuo tarpu, 
„Spectator“ teigimu, būtis demokratinėje 
santvarkoje be savaimingų ir drąsių žurna
listų neįmanoma.

„D.P.iD.Z." įsidėjo tokią pastabą: Lenkas 
skundžiasi: „Šiuo metu D. Britanijoje apie 
mus rašoma ir kalbama labai blogai ir nei
giamai“. Anglas paaiškina: „D. Britanijoje 
tik apie šunis tedraudžiama blogai rašyti ir 
kalbėtą. Tad neturite jokio pagrindo reika
lauti sau ypatingų privilegijų.“

Anapus vadovaujamasi kitais principais. 
Šit New Yorko „Time praneša, kad „New 
York Times“ žurnalistas Brook Atkinson už 
neigiamą atsiliepimą apie TSRS užsienių rei
kalų politiką iš „Pravdos“ Zasgavskio ir kt. 
jo tipo „žurnalistikos valdininkų“ susilaukė 
tikros audros su šitokių žodžių kruša: „Pur
vini žodžiai“, „seni įr nuvilkėti gandai“, „sa
kinių fantasmagorija“, „akiplėšiško žmogaus 
delirium“, „parsidavėlis nuo kojų ligi galvos“, 
„išsigimusi siela“, „biržos ir juodosios rinkos 
auklėtinis“, „vienas iš padugnių“, „tokiems 
žmonėms netgi į snukį nevožiama, nes prisi
vengiama, kad pačiu prisilietimu bus suterštos 
rankos“ ir t.t

„DP i DZ“ delikačiai juokiasi: „Yra 2000- 
tieji metai. Jaunas studentas klausia profe
sorių: „O kas gi buvo Hitler?“ Profesorius 
susimąsto ir sako: „Pažiūrėk enciklopedijoje“. 
Studentas išima iš lentynos apdulkėjusį tomą 
ir susiradęs raidę „H“ skaito: „Hitler — tai 
nežymus agitatorius Stalino pasaulyje viešpa
tavimo laikais“. Skaitytojai nusišypsojo ir — 
nieko.

Tuo tarpu Reuter praneša, kad vienas kinie
čių dienraštis išeinąs Nankinge sulaikytas vi
sai savaitei už Stąlino „įžeidimą“. Dienraštis 
parašė, kad Stalinas yra „totalitarinis valdo
vas, kuris pasaulyje sukelia daugiausia rū
pesčių“. Dėl šitokio išsireiškimo intervenijavo 
TASS’o atstovybė.

Tas pats Reuter praneša, kad VKP(b) nu
tarė iš naujo parašyti D. Britanijos istoriją. 
Naujosiose knygose terminai „D. Britanija 
gavo“, „D. Britanijai atiteko“, „D. Britanijai 
pripažintą“ bus taip pakeisti: »D. Britanija 

žosios Lietuvos Taryba (p. Simonaitis) reiškia 
viltį, kad šią operą sulauks Klaipėdoje, Til
žėje ir Karaliaučiuje ...

iškilmingas operos atidarymas pradėtas 
anglų himnu ir baigtas Lietuvos himnu.

Britų zonos liet, spaudos (LZ) žodžiais ta
riant, „Sevilijos Kirpėjas“ Detmoldo miesto 
teatre buvo pastatytas beveik taip, kaip Lie
tuvoje. Nežiūrint įvairių detalių, bendras re
žisūrinis vaizdas buvęs visiškai geras, rimtas 
ir įspūdingas. Dail. V. Andriušio dekoracijos 
— spalvingos ir žavios, kostiumai puikūs, at
rodo turtingi ir puošnūs. Dailininko darbas 
didžiulis, impozantiškas.

Solistai tvirti’ir pajėgūs savo vaidmenyse. 
Nežiūrint nekūrento teatro ir nesveikatos, p. 
Kutkus - grovas Almaviva ir p. Baltrušaitis - 
Figaro puikiai dainavo ir vaidino. Ip. Nau- 
ragis — impozantiškas Don Bazilio tiek vai- 
dybiškai, tiek vokaliai. V. Puškorius buvo 
ypač įspūdingas komiškoje daktaro Bartolo 
rolėje. E. Kardelienė parodė didelį įsigilinimą 
Rožines rolėn, įnešdama vaidybinio grynumo 
ir žymios technikos gyvenimam Gražiai 
skambančiu balsu p. J. Vencevičiutė dainavo 
Marčeliną.'Geras vokaliai ir vaidybiškai kari
ninko rolėje buvo V. Bražėnas. Nedidutis 
šešių asmenų (S. Grigaliūnas, V. 'Kriaučiūnas, 
S. Malinauskas, K. Mereckas, V. Strimas, P. 
Vaičaitis) choras buvęs visiškai pakankamas. 
Fortepijono partiją puikiai atliko S. Paleček- 
Levkfcienė.

Nelengvas uždavinys tekęs ir operos diri- 
gęptui A. Kučiūnui, sutvarkyti nepirmaeilį, 
šios operos negrojusį orkestrą. Dirigento 
pastangų dėka orkestras spektaklį sugrojęs 
neblogiausiai. Žymūs muzikiniai duomenys 
ir dirig. sugebėjimai leido pasiekti darnios 
muzikinės visumos.

Šio didelio ir gražaus darbo įvertinimą bai
giame britų zonos liet, spaudos organo žo
džiais: „Sevilijos Kirpėjo“ spektaklį visumoje 
turėjome ne tiktai damų, bet ir įspūdingai 
žavingą. - Tokį spektaklį galima rodyti bet 
kam“.

Savaime suprantama, kad, pagerėjus darbo 
sąlygoms, opera eis dar žymiai geriau. Vi
siems, bent kuo prie šio nieninio darbo pri- 
sidėjusiems, priklauso visos Lietuvių Trem
tinių Bendruomenės padėka ir pagarba. Su 
džiaugsmu ir pasididžiavimu minime šią isto
rinę mūsų. Operos dieną šalia kitų mūsų 
tremties gyvenimo kultūrinių sričių laimė
jimų.

Per aspera ad astrai. M. K.

Dienu sūkuryje
--------------------- J. Cicėnas

užgrobė“, „D. Britanija pasisavino“,‘„D. Bri
tanija įsibrovė“. „Novoje Vremia“ teigimu, 
„D. Britanija yra kolonijų vagis, tai privalo 
žinoti jaunoji komunistų karta.“

Pasibaigus 1939—1945 m. karui Europoje, 
čia pat imtasi p. Britanijos parlamento rinki
mų, ir pasaulio spauda spėliojo, kas ta bus 
naujoji vyriausybė. Spėliojimais nesidomėjo 
nei Churchill; nei Attlee. Bet, kai ta pačia 
tema užsiminta apię TSRS, Molotov, „Sun
day Times“ žiniomis, pareiškė: „Gandai apie 
eventualų TSRS vyriausybės pasikeitimą tė
ra pamaldus naivėlių troškimas. Kai kas 
užsieniuose įsivaizduoja, kad yra įmanomas 
dalykas, jog mūsų krašto vyriausybė atsidurtų 
nekomunistų rankose. Visiems tiems, kurie 
turi panašių vilčių, turime jas lyg kūju iškalti 
iš makaulių. Supuvusių Vakarų parlamenti
nei demokratijai darbo -(valstybėje vietos 
nėra . . .“

O šit nauja Sovietų filmą „Admirolas Na- 
chimov“ pilna aktualių aliuzijų. Viskas vyks
ta Krimo karo fęne. Turkų karo laivyno 
pralaimėjimo kaltininkai yra (taip įrodoma) 
britai patarėjai. Vienas filmos fragmentas 
rodo, kaip britų gvardijos batalijonas, panikos 
apimtas (rusai, mat, šaukia „ura“), pradeda 
bėgti, kitoje vėl vietoje matome britą kari
ninką uždarytą šiukšlių dėžėje ir t.t.

Komunistinis „Labour Monthly“ rašo, kad 
min. Bevin, nors ir iš darbininkų luomo ki
lęs, yra „socializmo idėjų išdavikas“ ir-ųitsi- 
dūrė „pačios juodosios buržuazijos klikoje“.

Ir D. Britanija bei jos pasiuntinybės į .ši
tokį „poleminį“ žodyną ir priemones nekrei
pia dėmesio, nes, „Polemice“ nuomone, ar su
paisysi, ką ir kada mėnesiena nuteikia lojimo 
linkme . . ._

NUSIJUOKTI YRA SVEIKA
— tai praktiška patarlė ir praverčiantis 

priežodis. Vienas humoro ir satyros laikraštis, 
lyg motto, buvo įsidėjęs šitokius žodžius: 
„Juokimės, nes kas žino, ar pasaulis bepa- 
tvers porą savaičių“. Tie žodžiai prisimintini 
ne todėl, kad gyvename atominės bombos erą, 
ir ne todėl, kad, prof. R. Naismith pranešimu, 
vos 8 dienos mūsų žemės rutulį skyrė nuo 
susidūrimo su Giacobini — Zinnero kometa 
(kometa suvėlavo, ir mes išlikom gyvi; tas 
pavojus pasikartos 1952 m.) , Juokas iš viso 
geras dalykas.: 1. jis nenormuojamas, bet 
2. jis yra kalorijingas, mat, besijuokiant virpa 
visos kūno ląstelės ir narveliai, kraujas labiau 
cirkuliuoja ir gaunąsi bendras pakilęs judė
jimas (ne: sąjūdis, nes tai jau įeina į poli
tinę, nebe DP, sferą). Dienos, tiesa, yra 
rūsčios ir toli nuo Atlanto Chartos nutolę, 
bet mes, DP, neprivalome („streng verboten“) 
vaikščioti ir gyventi surūgusiais veidais ir iš 
sielos pašaknių nusiminę. Liūdno žmogaus 
niekas nesupranta ir neužjaučia. Liūdnas 
žmogus, nors ir tjniį bet kiekvienu sivo ju
desiu sakyte sako: „Atsiprašau, kad gyve
nu . . .“ Mūsų vėliavojemėra baltosios (kapi
tuliavimo!) spalvos. O Hašeko šaunusis ka
reivis Sveikas ano, Irgi pasaulinio, karo pa-

„Schuahįsches Tageblalf 
apie lieiuvius

Prieš kurį laiką Trossingene (pietų Wūrt- 
temberge) susikūrė nauja, iš Tūbingeno iš
keldintų lietuvių, kolonija. - Vasario 16-tosios 
proga kolonija surengė kuklų pobūvį, į kurį 
buvo pakviesti UNRRA-os, karinės valdžios 
atstovai ir miesto burmistras su keletu aukš
tesnių savivaldybės tarnautojų. Sį faktą 
paminėjo ir vietos vokiečių spauda.

Čia duodame žinutės vertimą, tilpusios Tū- 
bingene išeinančio „Schwabisches Tageblatt' 
Nr. 15 vasario 21 d. Tuttlingeno laidoje.

„Prieš kelias savaites čia apgyvendinti lie
tuvių pabėgėliai praėjusį sekmadienį „B8- 
ren“ viešbutyje šventė savo tautinę šventę. 
Tautinio lietuvių komiteto pirmininkas, ponas 
Gražulis, pasveikinęs atsilankiusius svečius, 
kalbėjo apie šios dienos reikšmę lietuviams. 
Toliau buvo papasakotą permaininga Lietu
vos istorija, pabrėžiant, kad dabar ši diena 
tapo kiekvienam lietuviui liūdesio diena. 
Draugiškas sutikimas ir geras priėmimas, 
kuri jie čia rado, mažina 'šį liūdesį ir leidžia 
šiek tiek užsimiršti Burmistras Neipp, kuris 
kaip Trossingeno miesto atstovas dalyvavo 
šventėje, šia proga perteikė naujiems Trossin
geno piliečiams nuoširdų miesto „GrūssGott“. 
Jis pareiškė, „kad tik neatsakinga Adolfo 
Hitlerio politika ištrėmė jus iš mylimosios 
tėvynės. Mes, Trossingeniečiai, norime būti 
jūsų padėjėjais šioje jūsų nelaimėje ir jūsų 
gyvenimą šioje vietoje pagal galimybes malo
nesniu padaryti“. Šventė buvo paįvairinta mu
zikine dalimi ir mažu pasišokimu“.

Tenka pastebėti, kad šie miesto galvos žo
džiai nėra vien mandagumo pareiškimas. Tai 
miesto vokiečių įstaigos ir gyventojai įrodė 
darbais, maloniai priglausdami padoriuose 
butuose ir padėdami apsirūpinti reikmenimis.

Tai bene pirmas .viešas ir nuoširdus vokie
čio pareigūno pasisakymas dėl- mūsų atsi
radimo Vokietijoje. Jeigu teisybė nebadytų 
akių, išgirstume jų ir daugiau. Šis Trossin
geno burmistro pareiškimas neturėtų būti 
užmirštas polemikoje nei su pavieniais, vo
kiečiais nei su jų spauda. Mes gi nuoširdžiai 
burmistrui H. Neipp dėkojame už tartą teisy
bės žodį. Vincas Švitra

LTB Komiteto atstovai USFET-e
Prieš kurį laiką Vyr. Komiteto atstovai 

buvo atsilankę USFET G 5 įvairiais tremtinių 
reikalais ir įteikė memorandumą screening"©, 
darbo, įkurdinimo, teisių ir kitais klausimais, 
į kuriuos buvo pažadėta atsakyti raštu arba 
tiems patiems atstovams žodžiu, (LTB) 

baigoje, gavęs žinią, kad nenugalimoji Austro- 
vengrų imperija sudribo, lyg supuvusi tu
pykla, sušuko: „Tai, matot, mano sveikata 
labiau išgali. Ana, po Sarajevo, jo mylista 
Josif (Franz) gyrėsi, kad pats savo rankom 
Italijoj citrinas skins . . .“

Šit keletas šypsenų:
1. Komunistinis savaitraštis . „Neuer Weg“ 

į'dėjo nuotrauką, kuri .vaizduoja vokietį karį 
iš sovietų nelaisvės namo pargrįžtantį. Net 
negalima atsižiūrėti. Veidas kaip pumpurai, 
rožėm apkaišyti, šypsosi visa burną. Na,- ir 
kas gi pasirodo?! „Hannoverische Presše“ tą 
nuotrauką demaskavo. Ta nuotrauka jau bu
vo vokiečių spaudoj skelbta „a>a/‘ Hitlerio ' 
laikais, būtent — 1942 m. Tada ji vaizdavo * 
vokietį karį jūrininką, kuris iš žygio j gim
tąjį uostą sugrįžta. IP žiniomis, abudu (ir 
komunistas ir nacionalsocialistas) pamelavo:
ta nuotrauka buvo iš jūrininkų gyvenimą 
vaizduojančios filmos iškirpta.

2. Sieg - heil! - šaukė minios ir trimitai 
trimitavo. Tai buvo lygu dievas, nes tauta 
pati buvo akla. Čia išėjo taip, lyg Anderseno 
pasakoje apie karalių, kuris nuogas vaikščio
jo, bet minios, nedrįsdamos žvilgsnio pakelti, 
manė, kad jis purpurais dėvi. Trevor — Ro
per parašė knygą „Paskutiniosios Hitlerio die
nos“ (ištraukas spausdino „Daily Telegraph“), 
Nagi, 70 milijonų, tautai, kaip pasirodo, vado
vavo pablūdėlis. Šit 1945 m. balandžio pa
baiga. Kas gi Veikiama „vyriausioje Fūhrerio 
būstinėje“? Ogi, studijuojama Himmlerio 
archyvuose užsilikę horoskopai iš 1918 m. ir 
1933 m., kurie naujo karo pradžią bus buvę 
numatę 1939 metams, laimėjimus gi iki 1941 
m., po to visą seriją pralaimėjimų su 1945 m. 
balandžio smūgiais imtinai, ir nuo 1945 m. 
balandžio antrosios pusės — visuotinę sėkmę, 
kuri turėjo užsibaigti „vokiečių diktuojama 
taika“ 1945 m. rugpiūčio mėnesį. Hitler, prieš 
eidamas gulti, horoskopus iš naujo perskaity
davo . . .
' Arba — Herr Himmler . . .- po Stalingrado 

pralaimėjimo visų pirma išsiuntė mokslinin
kus į Tibetą švarios germanų rasės pėdsakų 
ieškoti. Kai vokiečiai evakuavosi iš Neapolio, 
jis įsakė pirmon eilėn paimti akmenirfį ant
kapį, kuris ten buvo pastatytas paskutiniam 
Hohenstaufų dinastijos ciesoriui pagerbti. 
1945 m. balandį Himmler paskubomis ruošė 
planą Ukrainai kolonizuoti. Tam tikslui nu
matė savo masažistės nurodytąją religinę sek
tą. Bernadottes vizito metu Himmler atsi
prašė valandikei ir nuskubėjo į savo darbo 
kabinetą. Ką ten darė? Ogi studijavo runų 
raštą, kuris, jo nuomone, buvo panašus L ja
poniškąjį. atseit, japonai bus kilę ir tebesą 
arijai ...

3. Anglai juokiasi:
— Karo metu, rodos, 1940 metais, ak, kaip 

dažnai klausėme patys save: „Ną, ką jūs da
rytute, jei staiga pamatytute keliu beateinan
čius vokiečius?" Ir kaip tik vakar tas atsi
tiko: du vokiečiai tyliai, nepastebimai, slinko 
prie mano namų. Jie atėjo.. . . Šiukšlių 
išnešti. ' ‘ '
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Martynas Mažvydas, jo raštai ir kalba
Stengdamiesi bent kiek plačiau ir 

planingiau paminėti lietuviškosios kny- 
' gos kelią 400 metų sukakties proga, 
chronologine tvarka tą darbą pradedame 
Martynu Mažvydu, apie jo raštus ir 
kalbą. Skyrelis „Įvado vietoje“ mūsų 
sutrumpintas. Red.

ĮVADO VIETOJE
Lietuviams nebuvo lemta anksti pasirodyti 

Istorijoje — pirmosios istorinės žinięs mus 
ėmė minėti tik XI, amžiaus pradžioje, — bet 
ir pradėję reikštis istorijos šviesoje, mes, dėl 
kryžiuočių invazijos Prūsuose, dar ilgai ne
galėjome plačiau bendrauti su Vakarų Euro
pos pasauliu. Todėl ir krikščionybė Lietuvą 
pasiekė labai vėlai, tik XIV amžiuje. Ir ji 
atėjo pas mus ne tiesioginiu, bet aplinkiniu 
keliu; atėjo iš šalies primesta, daugiausia pa
šaliečių skelbiama. Naujojo tikėjimo skelbė
jai nebuvo kaip reikiant pasiruošę savo užda
viniui. Jie net nemokėjo lietuvių kalbos, ge
rai nepažino mūsų žmonių ir net nesistengė 
prie jų prisitaikyti. Pvz. XVI amžiuje Že
maičių vyskupystėje tebuvę žinomi tik du ku
nigai lietuviškomis pavardėmis ir, atrodo, bu
vę lietuviai, o visi kiti daugiausia yra buvę 
atėjūnai, neturėję pagoniams lietuviams sim
patijų ir meilės, kaip kad pagal naujai skel
biamąjį krikščioniškosios meilės mokslą iš 
tikrųjų turėjo būti. Jie dažniausiai keitėjo 
lenkiškai arba net gudiškai. Todėl supran
tama, kad ir maldų bei poterių kalba tuojau 
po Lietuvos krikšto visai negalėjo būti pri
taikinta prie mūsų žmonių kalbos. Kaip iš 
mūsų pirmųjų raštų kalbos analizės dabar 
galime aiškiai matyti, kad ji tuomet buvo 
visiškai vergiškai pažodžiui verčiama iš lenkų 
kalbos, ir tai tik žodžiu, nes raštu iš pradžios 
atrodė lietuviams nesant reikalinga, o antra 
vertus, veikiausiai nebuvo žmonių, kurie būtų 
tai galėję padaryti. Pagaliau patys lietuviai, 
gerai nesuprasdami naujojo mokslo, per daug 
dėl to ir nesisielojo.P

Todėl galime dabar tvirtinti, kad krikščio- 
nybės įvedimas ^Lietuvoje visai nesudarė 
progos pirmajai mūsų raštijai atsirasti, kaip 
kad iš tikrųjų daug kur kituose Europos 
kraštuose žymiai anksčiau yra buvę.c

- Mūsų raštams anksčiau atsirasti nesudarė 
reikiamų aplinkybių ir Lietuvos valstybės 
įkūrimas. Tam buvo daug priežasčių: trūku
mas tautinės kultūros, neturėjome kiek rei
kiant išsilavinusių raštingų žmonių, mūsų 
didžiūnai greitai pasidavė svetimai įtakai, 
rūpinosi daugiausia savo asmeniniais mate
rialiniais reikalais. Istorijos šaltiniai rodo, 
kad mūsų didieji kunigaikščiai, užkariavę 
naujas žemes, dažniausiai joms paskirdavo 
tik savo svarbiausius valdovus, o visą kitą 
santvarką pavesdavo vietiniams žmonėms, 
palikdami jų kalbą, papročius ir kt. Pagaliau 
ir susikūrus didžiulei Lietuvos valstybei, bend
rieji reikalai buvo atliekami ne lietuvių, bet 
svetima kalba. Pradžioje valstybiniai aktai ir 
kitokie dokumentai buvo rašomi lotynų, 
vėliau savotiška maišyta vakarinių rusų bei 
gudų ir paskiausiai lenkų kalba.

Taigi mūsų raštų kalbai nebuvo lemta pa
sidaryti lietuviškai nei Lietuvoje, įvedus 
krikščionybę nei įkūrus Lietuvos valstybę. 
Šitas vaidmuo turėjo vėliau atitekti protestan
tizmo sąjūdžiui, kuris XVI amžiuje į mūsų 
kraštą atėjo iš Vakarų Europos. Vokietijoje 
įsigalėjęs protestantizmas tuojau ėmė skverb
tis ir į Mažąją Lietuvą, kuri tuomet buvo 
valdoma vokiečio hercogo Albrechto Bran
denburgiečio, stropaus Liuterio šalininko ir 
pasekėjo. Jis stengėsi, kad protestantizmas 
kuo greičiausiai paplistų ir kaimyniniuose 
kraštuose. Šiam tikslui jis turėjo būti skelbia
mas ir jo apeigos atliekamos vietos žmonių 
gimtąja, ne svetimąja kalba. Todėl, hercogo 
įsakymu, šiai akcijai žmones buvo pradėta 
verbuoti ir Didžiojoje Lietuvoje, kur pro
testantizmas buvo draudžiamas viešai skelbti 
ir todėl žiauriai persekiojamas. Ne maža lie
tuvių turėjo apleisti Savo kraštą ir ieškoti 
sau prieglaudos kur kitur; pirmiausia ją 
galėjo rasti kaip tik Prūsuose. Žymiausieji 
tokių pabėgėlių buvo Didžiosios Lietuvos 
bajorai-Abraomas Kulvietis (miręs 1545 m.), 
Stanislovas Rapailionis (miręs 1545 m.) ir dar 
paminėtinas Jurgis Zablockis (Georgius 
Zablooius). ,

Šalia kitų pabėgėlių,-apie tą laiką sutinka
mas Karaliaučiuje ir Martynas Mažvjsias.

MAŽVYDAS, JO VARDAS IR KILME

Apie patį Mažvydo gyvenimą yra visai ne
daug kas težinoma. Neaišku, kada ir kur jis 
yra gimęs. Tik yra žinoma, kad jis nuo 1546 
m. rugpiūčio 1 d. ligi 1548 m. balandžio 5 d. 
hercogo lėšomis yra Karaliaučiaus universi
tete studijavęs teologiją ir sekančiais 1549 m. 
kovo 18 d. jis buvo paskirtas, Ragainės kle
bonu. Mirė 1562 m.

Pats Mažvydo pavadinimas pirmą kartą 
Iškyla aikštėn 1546 m. viename hercogo Al
brechto laiško nuoraše, kur pat pradžioje yra 
sakoma: Martino Metzswidio Lythuano. Kitą 
kartą tais pačiais metais Karaliaučiaus uni
versiteto matrikuloje jis yra pažymėtas kaip 
Martinus Mossuidius Lithuanus. Pats jis savo 
raštuose vieną kartą yra lietuviškai pasirašęs 
M. Mossuids Waytkunas, kitą kartą „per Mar
tina Moswida“ ir lotyniškai Martinus Mosvid; 
bet Sengstockas savo 1612 giesmyne prie vie
nos giesmės rašo: ischguldita nuog Martina 
Maswida. Atrodo, kad šis paskutinis parašy
mas yra pats tikriausias: Sengštocko s, kaip 
rodo visa jo rašyba, yra tolygi dabartiniam 
*, todėl visas žodis yra skaitytinas Matvy-

Proi. Pr. Skardžius

Sleian Zweigo

d a s ; tokią lytį kaip tik iš gyvosios kalbos 
mini ir V. Kalvaitis savo „Lietuviškų Wardų 
klėtelėje“ (14 psl.) Taigi Mažvydas, sudėtas 
iš mažas ir — vydas nuo išvysti — vydau, 
„pamatyti, erblicken“ iš pradžios galėjo būti 
ne kas kita, kaip „trumparegis, žemažiūris“. 
Šio sudėtinio daiktavardžio antroji dalis ypač 
dažnai yra sutinkama kitose sudėtinėse pa- 
vardėse, pvz. Bui-vydas, Gal-vydas, Jos- 
vydas, Mant-vydas, Min-vydas. Nor-vydas, 
Tar-vydas, Taut-vydas ir kt. Kadangi šios 
rūšies pavardės daugiausia yra kirčiuojamos 
pirmoje dalyje, tad ir Mažvydas veikiausiai 
taip pat yra panašiai kirčiuotinas.

Kitas įdomus klausimas yra: iš kur Mažvy
das kilęs — iš Mažosios ar Didžiosios Lietu
vos? Savo laiku A. Schleicheris, daugiausia 
remdamasis vien kalbos duomenimis, buvo 
linkęs manyti jį kilus iš Klaipėdos krašto, bet 
vėliau Jurgis Gerulis, tyrinėdamas šitą dalyką 
specialiau, priėjo išvadą, kad Mažvydas yra | 
kilęs ne iš Mažosios, bet iš Didžiosios Lietu
vos. Už tai visų pirma kalba šios aplinkybės-
1. Baltramiejus Vilentas, pats būdamas ba 
jorų luomo ir todėl iš Didž. Lietuvos kilęs, 
savo lotyniškoje „Evangelijų ’bei Epistolų“ 
prakalboje Mažvydą vadina savo pusbroliu 
(frater patruelis), taigi negalima tikėti, kad 
jis, Mažvydas, būtų galėjęs kilti iš Maž. Lie
tuvos, kur bajorų luomo tuomet visai nebuvo
2. Mažvydas Karaliaučiaus universitetą yra 
baigęs po trijų semestrų bakalaureato laipsniu 
ir po metų viename laiške rašo, kad nė tru
pučio nesuprantąs vokiškai („non calleo ali- 
quantulum germanice“), taigi yra negalimai 
dalykas, kad žmogus, gyvendamas Maž. Lie
tuvoje ir baigęs vokiečių universitetą, būt’ 
nė kiek vokiškai nesupratęs; 3. Mažvydo rasti 
ypač katekizmo, kalboje yra apsčiai varto 
jama gana grubių polonizmų (pvz. abavem 
pasilepšyti, patvartoti, pavinnas* samnenė 
trezvas, upaminoti ir kt.) ir nė vieno nėra 
germanizmo, tad sunku tikėti, kad žmogus 
gyvendamas Maž. Lietuvoj, būtų taip galėjęs 
visiškai išvengti vokiečių kalbos įtakos ir 
tuo pat metu savo prozinių vertimų kalboje

j būtų smarkiai pasidavęs lenkų kalbos įtakai.
4. Karaliaučiaus valstybinio archyvo Prūsų 
hercogystės mokesčių sąrašuose, kurie tuomet 
buvo gana tiksliai vedami, Mažvydo pavardė 
visai, nesutinkama, ir 5. kaip Torstreuteris 
vėliau iš archyvinių dokumentų yra susekęs, 
hercogas Albrechtas specialiu raštu yra 
kvietęs Mažvydą iš Didžiosios Lietuvos 
atvykti į Prūsus reformacinio darbo dirbti. 
Pagaliau jokių sprendžiamų kalbinių argu
mentų Mažvydo kilimui iš Maž. Lietuvos pa
remti nėra suradęs ir norvegas Chr. Stangas 
savo disertacijoje „Die Spračhe dės litauischen 
Katechismus von Mažvydas“ (Oslo, 1929 m). 
Todėl, remiantis šitais sumetimais, tenka 
pripažinti, kad Mažvydas, kaip ir jo aukščiau 
minėtieji bendralaikiai, yra kilęs ne iš Mažo
sios, bet iš Didžiosios Lietuvos. Tik tuo tarpu 
dėl dokumentinių* Įrodymų stokos dar ne
galima nieko griežčiau pasakyti, iš kurios 
būtent Didž. Lietuvos vietos jis galėtų būti 
kilęs.

MAŽVYDO RASTAI
Martyno Mažvydo yra žinomi šie raštai: :
1. Catechi mvsa prasty szadei, Makslas skai- 

tima raschia yr giesmes del kriksczianisjes! 
bei del berneliu iaunu nauiėy sugulditas. 
Karalavczvi VIII dena Meneses Sausia, 
Metu vszgimima Diewa M. D. XLVII.

2. Giesme S. Ambraszeijaus, bey S. Augusti
na, kūrę wadin Te Deū laudamus, su giesmė
mis ape ischnumirusiu priekelima Jesaus 
Christaus, Isgulditos per M. Mossuida Wait-
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3. Forma Chrikstima. Kaip Baszniczas ista- 
timae Herttzikistes Prusu ir kiton? žemesu 
laikoma ira. Drukawot Karalauczui per Joną 
Dautmana Metu Christaus M. D. LIX.

4. Paraphrasis, permanitina poteraus malda 
per Martina Moswida ischguldita.

6. Gesmes Chriksczomskas gedomas Basz- 
niezosu per Aduenta ir Kalėdas ik Gramniczu. 
Ischspaustas Karalauczui nug Joną Daubmana 
Metu Diewa M. D. LXVI, ir antroji šios kny
gos dalis yra:

Gesmes Chriksczoniskas gydomas baszniczo- 
su per welikas ir sekminias ik Aduenta. 
Ischspaustas Karalauczui, nug Joną Daub
mana Metu piewa M. D. LXX.

Pirmas ir seniausias Mažvydo raštas yra 
katekizmas, išspausdintas, kaip tituliniame 
lape pažymėta, 1547 m. sausio mėn. 8 d. Bet

Prieš penkerius metus, kai Europa virpėjo 
pragariškame toninių bombų sproginėjimo 
sūkuryje, o jos gyventojai blaškėsi ir dejavo 
karo siaubo ir kančių prislėgti, tolimos Pietų 
Amerikos žemyne, Rio de Janeiro, tame „pa
sakų ir egzotinių stebuklų“ mieste, įvyko 
dviejų žmonių drama. Vyras ir moteris, vie
nas jų jau žengiąs į gyvenimo saulėleidį, o 
moteris baigianti savo viduramžio žydėjimą, 
savo valia nutraukė nuosavą gyvenimo 
siūlą . . . Dviejų žmonių savanoriškas pasi
traukimas iš „šios ašarų pakalnės“, visuotinos 
nelaimės, akivaizdoje, atrodė toks menkas ir 
nereikšmingas . . .

Ir vistik, „dviejų žmonių drama“, įvykusi 
kažkur, egzotinėje Brazilijoje, sudomino ir 
sujaudino žmoniją. Iš gyvenimo pasitraukė 
ne eiliniai žmonės: garsusis rašytojas Stefan 
Zweigas ir jo žmona. Net nacionalsocialisti
nės Vokietijos, tos Vokietijos, kurios fanatiš-* 
kieji vaidai iš savo krašto išvijo šį kūrėją, 
o jo raštus barbarišku įniršimu sudegino 
miestų aikštėse, — telegramų agentūros rado 
reikalinga, tarp nesibaigiančių „pergalių“ 
frontuose pranešti, jog „nusižudė rašytojas 
Stefan Zweigas“ . . . '

Stefan Zweigo gyvenimo drama jo kūrinių 
gerbėjams iš karto buvo didelė mįslė. Ir ne
nuostabu. Juk jis priklausė prie tų nedaugelio 
„išrinktųjų kūrėjų“,, kurio vardas garsiai 
skambėjo per pasaulį, o jo kūriniai buvo ver
čiami į visas kultūringąsias kalbas ir plito 
milijoniniais tiražais. Jo mirtis juo didesnė 
mįslė buvo patiems brazilams, tarp kurių 
rašytojas buvo išgyvenęs dešimtį metų ir su 
jais artimai susigyvenęs, o pačią Braziliją pa
milęs lyg savo tikrąją tėvynę. Brazilų kalbon 
buvo išversti beveik visi jo raštai ir šiame 
krašte buvo labiau mėgiami, negu kurio kito 
užsieniečio rašytojo kūriniai Jų autorius gy
veno kad ir kukliame, bet jaukiame namelyje, 
Petropolio vasarvietėje, nuostabiame horten
zijų ir gvaizdikų- mieste, kalnuose, netoli Rio 
de Janeiro, nerūpestingą gyvenimą, kurį jam 
leido nemaži honorarai už išleidžiamus raštus. 
Kai rašytojas, rodos, galėjo baigti savo gyve
nimą be rūpesčių ir naudotis užtarnauta gar
bė, savanoriškai iš jo pasitraukė.

Stefan Zweigas savo dramatiškos mirties 
paslaptį atskle’dė savo paskutiniame rašte, 
„Dečlaracao“, atsisveikinimo laiške su. šiuo 
paMuttn, Jte skambėjo tai# 

iš tikrųjų yra kiek kitaip: seniau mėnesių eilė 
yra buvusi visai kitokia negu dabar, t. y. me
tai baigėsi ne gruo ižio, bet sausio mėnesiu,' 
tad reikia manyti, kad ir Mažvydo katekiz- • 
mas, pagal dabartinę eilę skaičiuojant, yra 
išspausdintas ne sausio, bet gruodžio 8 d. 
todėl lygiai 400 metų nuo to katekizmo 
išspausdinimo sueina tik 1947 m. gruodžio 8 d.

Šito katekizmo autoriumi arba vertėju 
Mažvydas nėra niekur pasirašęs, bet apie tai 
praneša Vilentas savo lotyniškoje „Evangelijų 
bei Epistolų“ prakalboje: „Is enim rationem 
scribendi linguam patriam primuš ostendit, 
et Elementą quaedam Catechetica discentium 
studiis necessaria, cantilenas quoque sacras 
typis edidit“ — Jis gi (t. y. Martynas Mažvy
das) pirmasis parodė būdą rašyti gimąja 
kalba ir tam tikrus katechetinius elementus 
(t. y. katekizmą), besimokančiųjų mokymuisi, 
reikalingus, taip^ pat šventas giesmes iš
spausdino. *

Kalbamasis Mažvydo katekizmas yra dau
giau negu paprastas katekizmas. Pat pradžioje 
Įdėtas trumpas lotyniškas atsišaukimas Ad- 
Magnum Ducatum Lituaniae, kur autorius,- 
kreipdamasis į bajorus bei dvasininkus, ra
gina juos pagaliau atpalaiduoti liaudį nuo 
prietaringo tikėjimo ir atvesti ją į šviesesnę 
krikščionybę. f

Toliau seka daug ilgesnis kreipimasis- 
Pastoribus et ministri- ecclesiaium in Litua- 
nia gratiam et pacem. Tai, kaip Chr. Stangas 
pirmasis yra pastebėjęs yra ne Mažvydo, bet 
tuometinio Karaliaučiaus universiteto rekto
riaus ir teologijos profesoriaus Friedricho 
Stophylaus, kuris savo jaunystėj yra' buvęs 
Lietuvoj ir net buvo lietuviškai išmokęs. 
Matyti, tuo būdu buvo norima sudaryti dides
nį įspūdį ir dar jaugiau paruošti dirvą kny
gelei plisti lietuvių visuomenėje.

Po to pats Mažvydas savo lietuviškoje pra
kalboje dar kreipiasi „Letuainikump ir 
Szemaicziump" t. y. į aukštaičius ir žemai
čius, nuoširdžiai prašydamas juos priimti jo 
knygeles: '■i

Brolei seseris imkiet mani ir skaitiklet
Ir tatai skaitidami permanikiet
Mokslą schito tewai iusu trakszdawa turėti.
Ale to negaleia ne wenu budu» gauti.
Rcgiety to nareia sawa akimis • ,
Taipyr ischgirsti sawa ausimis • 
Jau nu ka tewai nakada (nekada) neregieia 
Nu schitai wiss iusump ateia.
Toliau, kreipdamasis į kunigus, sakcr

O ius kunigai pagal iusu sena viera 
Makikiet szmanes tatai wisas paklida. 
Schitai turit trumpa maksla krikschianistes 
Pagal būda senases baszničžias.
Skaitikiet ir dokiet ig rąkas kiewaika (-kiek 
Kaip szemaiezia taipir letuwynika. įwaika)*

Šitas pakartotinas kreipimasis į visus lie
tuvius, tiek aukštaičius, tiek žemaičius, rodo, 
kad iš pradžios buvo užsimota Liuterio 
mokslą paskleisti ne tik Mažojoj, bet ir 
Didžiojoj Lietuvoj} bet vėliau tai nei žodžiu 
ncbcprisimsnr.ma: matyti šis didelis užsimo
jimas nedavė laukiamų vaisių.

(B. d.) •

ir truko iki paskutiniojo atodūsio ... Jo gim
tinė — Viena, austrų sostinė. Nors Stefan 
Zweigas, savo nuostabaus talento dėka, ir la
bai greitai išplaukė į vokiečių literatūros vir
šūnes, o jis patsai susilaukė visuotino pripa
žinimo bei garbės, tačiau tiek jo gyvenimą, 
tiek literatūrinę karjerą lydėjo „tamsus šešė
lis“, kuris, tarytum Kaino prakeikimas, ne
permaldomai sekė iš paskos.

Jis buvo ne „šimtaprocentinis arijas“ . . <
Šitą savo „neariškos kilmės nuodėmę“ rašy

tojas jautęs visą laiką, ypač skaudžiai turėjo 
pajusti po Pirmojo.pasaulinio karo. Germanų 
tauta skaudžiai pralaimėjusi savo agresija iš
provokuotą Pirmąjį pasaulinį karą, po trum
po ir chaotiško demokratinio sąjūdžio, greit 
pakrypo į nacionalinį šovinizmą, iš kurio iš
sirutuliojo rudasis nacionalsocializmas. Nau
joji „vokiečių nacionalsocialistinė dvasia“ iš 
savo tarpo eliminavo visa, kas „ne germa
niška ir ne ariška“. Pirmieji kaip ne .„gry
nakraujai arijai“ iš Vokietijos turėjo pasi
šalinti Nobelio literatūros laureatas Thomas- 
Mann, jo brolis rašytojas Henrikas Mann, 
istorijo-monografininkas Emil Ludwig, nors 
ir „grynakraujis arijietis“, -bet savo veikalais 
„Vakarų fonte nieko naujo“ bei „Kelias at
gal“, „suniekinęs ir išdavęs germanų rasę“ 
Erich Maria Remarque ir eilė kitų vokiečių 
literatūroje garsių vardų. Kas nesuspėjo ar 
nepanoro laiku patys pasišalinti iš Trečiojo 
Reicho, atsidūrė koncentracijos lageriuose ir 
per krematoriumo kaminus dūmų pavidale 
iškeliavo į dausas ...

Hitlerinio nacionalsocializmo nuodai greit 
prasiskverbė ir į Austriją, kur taip pat rado 
sau gerą dirvą. Visi rašytojai, kurie nežygia
vo „koja kojon su laiko dvasia“ naciškų kri
tikų buvo aršiai puolami ir visaip koneveikia
mi. Austriškų nacių plunksnagraužių nuo
latinių puolimų objektai* buvo ir rašytojai 
broliai Arnoldas ir Stefan Zweigai. Jie, bė 
„negrynakfaujiško arijiškumo“, dar turėjo ir 
kitokių „mirtinų nuodėmių“ . . . Arnold 
Zweigas „nusikalto“ kadaise išleistu dviejų 
tomų romanu „Unterio Grišos tragedija“, vei
kalu iš Pirmojo pasaulinio karo laikų, kuria
me visame nuogume atvaizdavo prūsiškojo 
militarizmo brutalumą ir beprasmiškumą. 
(Šitas romanas mums, lietuviams, Įdomus tuo, 
jog jo veik mas vyksta Lietuvos Rytuose, ir 
keletas veikėjų yra lietuvių kilmės). Stefari 
Zweigas, be savo pirmapradinės, kaltės — 
„neariškoio grynakraujiškumo“, naciams buvo 

--”o žrno"': m o,
grožio ir gėrio idėjomis, kurios buvo visiška

(nukelta į i paL)

„Declaracao.
Anksčiau, negu aš. būdamas pilnoje sąmo

nėje laisva valia atsiskirsiu su šiuo gyvenimu, 
noriu išpildyti paskutinę savo pareigą. Aš 
noriu pareikšti šitai nuostabiai šaliai, Brazi
lijai, gilų dėkingumą už tą svetingumą, kurį 
ji suteikė man ir mano darbui. Diena iš die
nos vis labiau ir labiau pamilau šitą žemę, ir 
niekur kitur aš nenorėčiau pradėti gyvenimą 
iš' naujo po to, kai man yra žuvusi mano 
paties kalba, ir kai yra susinaikinusi mano 
dvasinė tėvyne Europa.

Bet, išgyvenus šešiasdešimt metų, reikia 
ypatingų jėgų gyvenimui- iš naujo kurti. O 
mano jėgos pėr ilgametes benames klajones 
yra išsekusios, ir aš manau, jog geriausia, tin-* 
kamiausia bei tiksliausia gyvenimą užbaigti 
tuomet, kai dvasinis darbas 1r asmeninė laisvė 
yra didžiausias džiaugsmas ir aukščiausias 
žemės gėris. ,

Aš sveikinu visus draugus. Tepamato jie 
dar kartą aušrinę. Aš esu perdaug nekantrus 
ir išeinu jos pats pasitikti.

Petropolis, 1942. II. 22. Stefan Zweig.“
Stefan Zweigas buvo idealaus grožio ir gė

rio dainius. Jis kūrė tokį grožio ir gėrio pa
saulį, kuriame turėjo gyventi tik geraširdžiai 
ir kilniadvasiai žmonės. Bet jį siautusi tikrovė 
buvo tokia atšiauri, o žmonės tokie nuožmūs 
ir beširdžiai, savo žygius grindžią ne teise ir 
žmoniškumu, bet smurtu, prievarta ir žudy
mais, jog jam atrodė esą beprasmiška gyventi 
toje pykčio, keršto ir mirties nuodais užkrės
toje atmosferoje

Vienas Stefan Zweigo draugų ir jo kūrybos 
nuoširdžių gerbėjų, savo rašytame nekrologe, 
didįjį kūrėją amžinybėn palydint, trumpais 
žodžiais nusakė rašytojo dramos priežastis:

..Stefan Zweigas atsiskyrė iš gyvenimo ne 
dėlto, kad jis būtų suabejojęs teisės laimėji
mu prieš neteisę, o taip pat ir ne dėl kokių 
nors asmeninių motyvų. Jo girdis buvo per
daug gailestinga, jo jautrumas per didelis, 
kitų skausmai ir kentėjimai jį jaudino ir 
skaudino labiau, negu jo paties likimai. O 
tačiau jis nebuvo kovotojas, jis. buvo tiktai 
kūrėjas, ir kūryba, kurią jis taip mėgo, jam 
atrodė likusi beprasminga sužvėrėjusiame 
gyvenime.“

S "fan Zweigo mirtis buvo tarytum logi ka 
jo gyvenimo dramos atomazga. Jo gyvenimo 
drama prasidėjo bevvlb two kCkWdp loptio
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LVS laiškas Rooseveltienei
Kai praėjusių metų rudenį Jungtinių Tautų 

Organizacijos posėdžiuose JAV delegatė E. 
Rooseveltienė energingai stojo ginti tremti
nius prieš nepagrįstus Višinskio užsipuolimus, 
jos vardas nuskambėjo visame pasaulyje, 
įįavo drąsiu pareiškimu ji nusipelnė tremtinių 
gynėjos vardą. Iš benamių žmonių ji gavo 
tūkstančius padėkos laiškų. .Ir mes tikėjom, 
kad ponia E. Rooseveltlenė gerai supranta ne 
tik sunkią tremtinių padėtį, bet ir tas priežas
tis, kurios neleidžia tremtiniams grįžti į savo 
kraštus.

H Amerikoje veikiančios Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos pirmininko susirašinėjimo su E. 
Rooševeltiene sužinom, kad ji Pabaltijo vals
tybių klausimą supranta mums nemalonia 
prasme. Didžioji tremtinių gynėja mūsų tė
vynės atžvilgiu labiau palaiko sovietų pusę, 
negu mūsų šventą troškimą — atgauti savo 
tėvynei laisvę.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos pirmininkas inž. 
P. J. Žiurys, šiltais žodžiai^ padėkojęs Ameri
koje esančių ^Lietuvos draugų vardu už jos 
teisingą laikyseną, ginant tremtinių reikalus, 
paprašė pasakyti savo nuomonę Pabaltijo 
valstybių klausimu E. Rooseveltienė Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos pirmininkui atsakė tokio 
turinio laišku:

„Dėkoju už Tamstos, Lietuvos draugų Ame
rikoje, vardu pareikštus kilnius žodžius dėl 
mano pažiūros pabėgėlių ir tremtinių (DP) 
klausimu.

Dėl Tamstos prašymo pareikšti mano nuo
monę dėl Pabaltijo valstybių padėties, pra
nešu, kad aš noriai išreikšiu savo asmenišką 
pažiūrą. Mano nuomone, svarbiausias tikslas, 
dėl kurio Sovietų Sąjunga laiko tuos kraštus 
Savo kontrolėje, yra užsitikrinti arsenalą savo 
nuosavdms sienoms apsaugoti. Kai Pabaltijo 
valstybių tautos įgys sovietų pasitikėjimą ir 
kai Sovietų Sąjunga įsitikins, kad baltų tau
tos ar jų sąjungininkai negręsia sovietų sau
gumui, tai ji laikysis draugiškai baltų tautų 
atžvilgiu. Tai yra natūrali reakcija visų 
Europos tautų, gyvenančių nuolatinėje bai
mėje būti kaimynų užpultoms. Vienintelis 
galimas sprendimas tai problemai išrišti būtų 
sudarymas tarptautiniu sutarčių juostos toms 
šalims atskirti

Kartoju, kad tai, kas išdėstyta, yra mano 
asmeniška nuomonė“.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos pirmininkas inž. 
P. J. Žiurys, gerokai nustebintas, poniai Eleo
norai Ropseveltienei pasiuntė tokio turinio pa
aiškinantį laišką:

„Tamstos nuomonė Pabaltijo valstybių 
klausimu mums netikėta, prisimenant Tamstos 
neseniai- praves tą-humanišką akciją JTO, gi
nant pabėgėlių ir tremtinių teises. Deja, tų 
nelaimingų žmonių teisiu gynimu dar neiš
sprendžiama tremtinių problema. Visi JTO 
disputai ir pasiūlymai tremtinių reikalais, 
įskaitant IRO, nenurodo, kad būtų svarsto
mus pabėgėlių problemos priežastys ir kad 
būtų dėtos visos pastangos to klausimo prie
žastims panaikinti. JTO padarytieji pasiūly
mai atsisakė pažvelgti tiesiai į akis, kad pa
bėgėlių problema liks tol, kol Rytų Europos 
valstybės, įskaitant Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
bus pavergtos, ir jų tautoms bus paneigiamos 
žmogaus teisės. Man gaila, kad Tamstos 
laiške išreikštos mintys yra sutinkančios su 
aukščiau pažymėta pažiūra. Dar nemalo
nesnis faktas, kad Tamsta, atrodo, pateisini 
dabartinį Pabaltijo valstybių pavergimą. 
Tamsta sakai, kad Sovietų Sąjungos svarbiau
sias tikslas Pabaltijo valstybėms okupuoti yra 
užsitikrinti „arsenalą savo sienoms ginti“. 

Kai dar egzistavo hitlerinė Vokietija, tas ar
gumentas galėjo būti panašus į pateisinimą. 
Dabar, kai Vokietijos karinė galybė yra pa
šalinta, kils klausimas: nuo ko gintis? 
Tikriausiai ne nuo Vakarų Demokratijų. 
Atrocįp, kad tikrieji Rusijos motyvai yra flo
ras pastūmėti savo sienas į vakarus ir komu
nizmo išplėtimas.

Tamstos nuomonė, kad baltų tautoms reikia 
„įsigyti sovietų pasitikėjimą“ ir įtikinti ją, 
kad jos negrąso sovietų saugumui, nėra įgy
vendinama. Kokią eventualią grėsmę gali su
daryti Pabaltijo valstybės — maži kraštai su 
bendru gyventojų skaičiumi šeši milijonai — 
daugelį kartų didesnei ir galingesnei Sovietų 
Sąjungai. Tarp kitko, baltų tautoms patyri
mas parodė, kad sovietams nesudaro jokio 
skirtumo, ar jų valdomos tautos laikosi jų 
atžvilgiu taikiai ar ne. Sovietai tęsia beato- 
dairinę tautų naikinimo politiką areštais, 
žudymais, deportavimais. Galima priminti, 
kad neutralios valstybės Lietuva, Latvija ir 
Estija nesipriešino sovietams, okupuojant jų 
kraštus 1940 metais, tačiau sovietai jas trak
tavo taip, kaip nugalėtąsias priešo šalis, savo 
metodais nesiskirdami nuo nacių.

Vienintelis lietuvių, latvių ir estų tautų 
troškimas yra išlaisvinti savo kraštus iš sve
timos okupacijos ir vėl tapti šeimininkais 
savo namuose. Sunku suprasti, kodėl gerai 
informuotas amerikietis, ypač Tamstos pa
dėties amerikietis, turėtų ginti teoriją, kad 
baltų tautos bevelyja brutalią sovietų oku
paciją, negu tokią pat nacių okupaciją.

Tamsta siūlai tose šalyse sudaryti „sutarp- 
tautintų sričių juostą“. Toks sprendimas 
baltų tautoms ir jų draugams nepriimtinas, 
nes jis tolygus Pabaltijo valstybių nepriklau
somybių visiškam sunaikinimui.

Vokiečių atominės bombos paslaplys
Žymiausias Vokietijos fizikas ir Nobelio 

premijos laureatas Dr. Weiner Heisenberg, 
vieno pasikalbėjimo su amerikiečių korespon
dentu metu, nupasakojo vokiečių atominės 
bombos gamybos paslaptis.

Pagal Heisenbergo išvedžiojimus, Vokietija 
paskutiniosios karo fazės metu turėjo Haiger- 
lochb, prie Stuttgarto, vieną „uranijaus bateri
ją“! Tačiau Heisenbergas ją naudojęs ener
gijai gaminti, o ne bombos gamybai. Ji suai
dėjo iš dviejų tonų uranijaus, dviejy tonų 
„sunkiojo vandens“ ir dešimties tonų grafito. 
Iš šio mišinio galima išgauti sprogstamąją 
medžiagą atominei bombai — plutoniumui.

Dr. Heisenbergas buvo „Kaizerio Wilhelmo“ 
fizikos instituto direktorius. Karo metu visi 
atominiai tyrinėjimai vyko jo priežiūroje. .

Jis pareiškė, kad iki 1942 birželio mėn. vo
kiečių pasiekti rezultatai lenktyniavo su ame
rikiečiais. „1942 birželio 6 d. mes buvome pas 
ginklavimo minister! Speer susirinkę lemia
mam posėdžiui“, pasakoja Heisenbergas. 
„Posėdyje mes išdėstėme, kad galima dviem 
būdais atominę sprogstamąją medžiagą pa
gaminti: atskiriant izotopą U — 235 nuo 
uranijaus arba pagaminant urano bateriją. 
Paklausti, kaip ilgai plutonijaus gavimo pro
cesas vyktų, mes atsakėme: „Dvejus metus

Veidrodžių
Vasario mėn. Paryžiuje, žinomojoje veid

rodžių salėje buvo pasirašytos penkios tai
kos sutartys su buvusiais Vokietijos satelitais 
— Italija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija ir 
Suomija. Su taikos sutarčių pasirašymu bai
gėsi didžiųjų valstybių visus 1946 metus nu- 
sitęsęs teoretinis trynimasis dėl taikos su
tarčių paruošimo, priimtinumo ir teisingo 
įgyvendinimo. Dabar tos sutartys jau įeina į 
praktiškąjį gyvenimą.

Sutartis pasirašant, nugalėtųjų kraštų 
atstovams nebuvo leista prabilti Veidrodžių 
salėje viešpatavo rimtis, tyla ir nepasitenki
nimas. Delegacijos savo kartėlį išliejo pasau
linei spaudai Nepasitenkinimas vyravo net ir 
sąjungininkų tarpe. Jugoslavai pareiškė, kad 
jie sutartį pasirašo tik dėl bendros tvarkos. 
Jie niekada nenurimsią dėl Triesto. Jų dele
gacija tuojau ir protestą įteikė.' Didelį ne
pasitenkinimą išliejo ir Graikijos delegacija. 
Įteikdama protestą, graikų delegacija nurodė, 
kad graikų tauta narsiai kovojo prieš vo
kiečius ir bulgarus, bet jos siekimas išlyginti

Lietuvių kilmės laisvę mylinčių amerikiečių 
vardu kartoju mūsų tikėjimą, kad JAV de
legacija JTO pakeis savo pažiūrą į tremtinių 
problemą ir savo dėmesį atkreips į pabėgėlių 
atsiradimo priežastis, vietoj ypač domėtis 
tremtinių globa ir „repatriavimu" Trem
tiniai trokšta grįžti į savo tėvynes, bet tik į 
išlaisvintas nuo svetimųjų okupacijos“.

Šį E. Rooseveltienės ir Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos pirmininko inž. P. J. Žiurio susi
rašinėjimą paskelbė Amerikos lietuvių spau
da. V jo matyti, kad tremtinių gynėja į Pa
baltijo valstybių klausimą žiūri ne mūsų 
akimis.

arba ir ilgiau.". Tačiau Hitleris numodavo 
fanka į tokįas medžiagas, kurių gamyba turė
tų užtrukti ilgiau, negu 6 mėnesius. Praėjus 
savaitei po šio posėdžio, panašiam pasitari
mui su vyriausybe susirinko amerikiečių ato
minės energijos tyrinėtojai, kurie gavo iš vy
riausybės du miliardus dolerių ir įsakymą 
darbą pradėti. Prasidėjus trukdomiesiems 
sąjungininkų veiksmams, vokiečių tyrinėjimai 
smarkiai nukentėjo. Norvegų parašiutinin
kams pavyko smarkiai sugadinti „sunkiojo 
vandens“ įrengimus Ajukane, pietinėje Nor
vegijoje. Keliais mėnesiais vėliau, vos spėjus 
įrengimus atstatyti, RAF juos subombardavo 
ir privertė gamybą nutraukti.“

Toliau dr. Heisenbergas pareiškė, kad trys 
artimiausi jo bendradarbiai dabar randasi 
„kažkur Rusijoje“. Jų tarpe esąs ir prof. 
Hertz, kuris pastatė vokiečių ciklotroną, ku
riame buvo atliekami atomo skaldymo ban
dymai ir bandyta išskirti U — 235. Ir Heisen- 
bergą rusai kvietę pasekti kolegų pavyzdžiu. 
„Man pasiūlė mėnesiui po 6000 rublių pini
gais ir po .50 svarų šviežios mėsos priedą 
6 mano vaikams, be to, gerui įrengtą namą 
ir kitus patogumus. Tačiau aš atsisakiau, no
rėdamas pasilikti ir toliau gyventi savo 
krašte.“ ’ (AP)

___________________ m i&j

salės taika
savo sienas su Bulgarija liko neišgirsta*. 
Protestus įteikė ir pralaimėjusieji kraštai — 
Italija, Vengrija, Bulgarija, Rumunija. Visi 
nusiskundė taikos sutarčių sunkumu. Tik 
vieni suomiai nesiskundė, neprotestavo ir 
savo tylėjimu buvo išdidūs, nors taikos su
tarčių vertę įvertins kasdieninis gyvenimas. 
Pasirašius šias taikos sutartis, amerikiečįal 
ir anglai turi per 90 dienų atitraukti savo 
okupacines pajėgas iš Italijos, o Sovietų Są
junga per tiek dienų turi išvesti savo kariuo
menę iš Bulgarijos. Įdomioji dalis gali prasi
dėti tik okupacines pajėgas atitraukus. Ar 
kariuomenių , išvedimas vyks be komplika
cijų? Ar Bulgarijoj nepasikartos Azerbeidžano 
istorija?

Reikšmingame ženkle stovi Italija, dabar 
valdoma koalicinės vyriausybės, kurioje da
lyvauja ir komunistai Bent tuo tarpu Itali
jos komunistai laikosi vyriausybės linijos, 
kai sprendžiami pagrindiniai klausimai. Bet 
kas gali žinoti, kaip Italijos komunistų par
tija laikysis toliau, kai amerikiečių, ir anglų 
kariuomenė iš Italijos pasitrauks.

Kitokia padėtis Bulgarijoj. Ten valdžią 
tvirtai šavo rankose turį komunistei, nors ir 
prisidengę kitokiais vardais. Komunistams 
nepriimtini žmonės buvo išvalyti, apšaukus 
juos fašistais, išdavikais, reakcionieriais ir 
kitais nusikaltėlių vardais. Komunistų partija 
šeimininkauja visose srityse. Opozicijos nėra. 
Sovietų kariuomenės pasitraukimas stalgiai 
Bulgarijos vidaus gyvenimo raidos pakeisti 
negali. Vis dėlto sovietai lyg ir būkštauja, 
kad jiems Bulgariją palikus, ten nepasikartotų 
praėjusios vasaros Azerbeidžano įvykiai

Sovietų pasitraukimas iš Bulgarijos bent iš 
dalies palengvins Graikijos ir Turkijo* 
padėtį.

Vengrija ir Rumunija ir toliau palieka so
vietų okupuotos. Taikos sutarčių pasirašymas 
sovietų neįpareigoja iš šitų kraštų pasiraukti, 
nes per juos sovietai palaiko susisiekimą su 
Austrija. Tik pasirašius taikos sutartį su. 
Austrija, visi sąjungininkai turės apleisti tą 
kraštą, o sovietai tada turės pasitraukti Ir iš 
Vengrijos su Rumunija. Bet Austrijos klau
simas kol kas beveik mirties taške, nors Ir 
visi sutaria, kad Austrija turi būti nepriklau
soma valstybė. Sovietai čia nori delsti, vil
kinti Nuvilkindami Austrijos klausimo 
sprendimą, jie lieka šeimininkais Rumuni
joje, Vengrijoje, ir varo sovietizaciją.

Sovietų požiūriu, nepalankesnė padėtis yra 
Vengrijoje. Jie bijo, kad okupacines pajėgas 
iš Vengrijos atitraukus, ten neįsigalėtų reak
cionieriai. Tuo pretekstu dabar jie Vengri
joje atlieka didelius valymus. Pirmoje eilėje 
valoma kariuomenė, kuria labiausiai ne- 
pasikima. Valymo banga norima pakirsti 
Vengrijos atsparumą, sumažinti nepatikimų 
žmonių skaičių ir sustiprinti komunistų partiją, 
kuriai pasitraukianti sovietų kariuomenė ban
dys atiduoti visus valdžios postus. Bet tai dar 
ne artimos ateities uždavinys. Iki galutinai bus 
išnarpliotas Austrijos klausimas, nemažai 
laiko praeis, o Vengrija su Rumunija bus 
okupuotos ir išgyvens ne vieną valymą. Ru
munijos nafta tekės ir Vengrijos kviečia! 
augs ne savo kraštų gerovei

Veidrodžių salėje pasirašytosios talkos su
tartys kasdieniniame gyvenime turi .daug 
kabliukų. Praktižkame gyvenime jų laukia 
didelis ir sunkus bandymas, juo labiau, kad 
jų praktiškasis vyksmas pradedamas amžina! 
neramiuose ir nesutaikomuose Balkanų kraš
tuose ir jų aplinkoje. St. Devenis

Juozas M. — Silainis

Nėra padėties be išeities...
(Tęsinys)

Užstojus nakčiai kyla smarki vėtra ir ne
trukus prapliumpa čiurkšlėmis gausus lietus. 
Dangstomės palapinėmis ir antklodėmis, bet 
visiems jų neužtenka. Daugumas belaisvių 
vienuose vasariniuose munduruose tūpti susi
rietę ant žemės, kuri, nespėdama sugerti lie
taus vandens, greit pavirsta patižusio purvo 
ištisa bala.

Kiaurai peršlapęs, drebėdamas nuo šalčio, 
Spičių žodžiais neišreiškiamą baisų alkį. Ro

os, grobas grobą ėda. Laimei prisimenu, kad 
prie vienos nuo čia nepertoliausiai esančios, 
virtuvės dieną mačiau geroką krūvą žalių 
bulvių ir statinę su užmerktais žirniais.

Užstojus aklai tamsai bandau laimę, šliaužte 
prišliauždamas prie numatytos virtuvės. Virė
jai gal būt tupi palapinėje, o aš jų nepaste
bėtas prisipilu milinės kišenes išbrinkusių 
šlapių žirnių ir paimu keliolika bulvių. 
Godžiai valgydamas žirnius, niekieno nepaste
bėtas grįžtu atgal

Mano draugai purvo valkose, matyt, seniai 
jau knarkia, nes jų nė vieno negaliu paža
dinti Susiradęs kiek pakilesnę vietą, susi
riečiu ir aš po savąja miline, nes palapinės 
paliktoje vietoje jau nerandu — ją kažkas, 
matyt, jau bus „išvadavęs“.

Aukštokai saulei pakilus, praplėšiau akis. 
Mano draugai šildosi prie ugniakuro. Skubu 
prie jų ir prie ugnies, mankštinu sustingusius 
.sąnarius.

Valgyti norisi, o pažadėto davinio vis dar 
neduoda. Prisiminiau savo nakties laimikį — 
bulves. Pasirodo, kad ir kiti iš po nakties 
turi šį tą sumedžioję ir dabar verdasi sau 
pusryčius. Prisiskinu prie kanalo augančių 
vėžlių rūgštynių, sudedu jas su bulvėmis į 
konservų tuščią dėžutę ir uždedu ant ugnies. 
Kantriai laukiu, kol išvirs. Na, atrodo, kad 
jau galima bus valgyti. Paragaunu. Neaiškus 
Skonis. Rūgštu, kaip nežinia kas, ir bulvės 
atrodo žalios, nors jos su rūgštynėmis šuto 
gana ilgokai. Kiti man paaiškina, kad su 
rūgštynėmis ir dar be druskos verdamos bul

vės niekuomet nesuminkštėsiančios, nors jas 
ir kelias valandas virintum. Bet vis tiktai 
šiek tiek užkandu iž išgrąmdau prisvilusią 
dėžutę.

Po valandos grupės vertėjas visus pabaltie- 
čius sušaukia pasitarimui. Tarp kitko praneša, 
kad, grupės viršininko įsakymu, jis turįs su
daryti lietuvių, latvių ir estų vardinius są
rašus, kuriuos reikėsią pristatyti rusų re
patriating komisijai Tačiau jis bandysiąs 
tuos sąrašus pirmiausia parodyti stovyklos 
komendantui, pranešdamas, kad tik 2% pa- 
baltiečių nori ir gali grįžti į namus.-

Po to skubiai sudaromi sąrašai. Nekantra
vimas, nežinia, dvejojimai sunkiu slogučiu 
gula 300 vyrų mintis. Kas bus, pareiškus ne
norą grįžti į namus? . . .

Iš to skaičiaus 294 vyrai pasisako — ne
svarbu kas bus, geriau tegu vietoje mus 
likviduoja, bet anapus Elbės sų rusais ne- 
vykstame!

Grupės viršininkas, buvęs vokiečių leite
nantas, pamatęs sąrašą, kuriame pirmoje 
eilėje buvo parašyti žodžiai: „Lietuviai* lat
viai ir estai“, įsako juos užbraukti ir vieton 
jų parašyti: „Svietų Sąjungos piliečiai“.

Vertėjas jam paaiškina, kad jis, vykdyda
mas 294 vyrų valią, taip turėjęs pavadinti tą 
sąrašą ir jį tuojau pat patieksiąs amerikiečių 
komendantūrai, nes, atstovaudamas sąraše 
išvardintus asmenis, turįs būtinai kai ką ko
mendantui dėl jų likimo paaiškinti.

Grupės viršininkas griežtai įspėja vertėją 
už jo sauvaliavimą ir ketina tuojau pat apie 
tai pranešti repatriacinės komisijos atstovui, 
kuris šiuo metu rusams ir mongolams dėstąs 
„politpodgatovką“ ir netrukus svarbiu reikalu 
atvyksiąs pas pabaltiečius.

Vertėjas, matydamas, kad beginklis grupės 
viršininkas negalįs jo tuojau pat suimti, o 
rusai, kol kas dar gerai nesiorientuodami 
esamoje padėtyje, esą bejėgiai, palieka su
mišusį grupės viršininką ir su sąrašais sku
biai nužingsniuoja į komendantūrą.

Mes nekantriai trypiame vietoje ir ląu- 
kiame, kuo tas viskas baigsis. 

Po geros valandos įraudęs ir suprakaitavęs 
vertėjas atpučia pas mus be sąrašų. Jo 
veidas šypsosi ir be žodžių galime suprasti, 
kad mūsų reikalai pakrypo gerojon pusėn. 
Supuolame apie jį, o jis štai ką mums pa
aiškina: Komendantas, įsitikinęs kad mes 
esame paba’ltiečiai, o ne rusai ir dėl svarbių 
priežasčių negalime grįžti į svetimos kariuo
menės užimtą savo kraštą, pranešė, kad kol 
kas iš šios stovyklos niekur nebūsime siun
čiami. Apie tai jis, paimdamas sąrašus, žadė
jęs tuojau pranešti rusų repatriacinei komi
sijai. Pasak jo, mes per nesusipratimą bu
vome rusų grupei priskirti, nes mes jiems 
nepriklausome. Norintieji gali drauge su 
rusais išvykti, o kur vėliau juos rusai dės — 
ne jo reikalas.

Išgirdus šį vertėjo pranešimą, staiga visų' 
nepaprastai įtempta nuotaika atslūgsta, pra- 
Ijnksmėja veidai, laikinai pamirštame ir 
badą.

Juk dabar mums jau aišku, kad rusai mus 
prievarta pakrikštydami Sovietų Sąjungos pi
liečiais, norėjo apdumti amerikiečių komen
dantūros pareigūnams akis ir dėjo pastangas, 
kaip sau priklausančius žmones, mus išsiga
benti. Bet tai jiems nepavyko. Mūsų vertėjo 
apsukrumas, drąsa ir landumas mus plėšte 
išplėšė iš „išvaduotojų“ nagų ir dabar mes 
jau drąsiai galime jiems pasiūlyti papūsti 
mums į nosį.

Rusai ir mongolai, baigę savo „politpodgo- 
tovką“, gauna amerikiečių maisto davinį ir 
ruošiasi kelionėn, o mes ir toliau prie kanalo 
rauname rūgštynes ir kemšame jas į burnas, 
kurios pasidarė tokios besotės, jog nežinia ką 
sukramtytų.

Rusai su mongolais, užsigerdami kakao, 
ryja amerikoniškus konservus, šokoladą, rūko 
ilgas kvapnias cigaretes. Vienas kitas iš mūsų 
tarpo, nesivaldydamas, prašo pas juos palikti 
dūmą, bet jie neduoda ir primena mums, kad 
mes esame išdavikai, nes 1941 metais mes 
Lietuvoje sukilome prieš juos ir dabar, bijo
dami atsakomybės, liekame bastūnais sve
timame krašte.

— Kokio velnio atsigrūdote Į mūsų kraštą, 
reikėjo ramiai tupėti savo rojuj, ir mes nie
kados nebūtumėm jūsų užkabinę, — piktai 
atšauna vienas latvis. Kyla ginčai, ir vertėjas 
su lazda mus turi atskirti nuo rusų.

Tačiau ne visi rusai buvo tokios nuomonės. 
Ir jiems, matyl naujosios „politpodgotovkos“

nepadarė teigiamo įspūdžio. Daugumas sėdėjo 
pakabinę nosis arba tyliai tarpu savęs 
šnabždėjosi, įterpdami beviltiškus nusiminimo 
žodžius: „Hospadi pomiluj, što budit“. Jie 
mūsų nekaltino ir pavydėjo, kad mes čia 
galime pasilikti.

-Sekančią dieną rusams ir mongolams pa
linkime gero vėjo — raudonosios armijos 
sunkvežimiai juos išsiveža. Keliems pasiseka 
pabėgti Bet gi mūsų tarpe dar pasilieka 
Rokas su „smaila nosike“ ir keli jų bendrai 
Kodėl jie drauge su rusais neišvyko į „tėvelio 
rojų“, juk jų niekas nelaikė?. — atsakymų 
negalėjome surasti, o jų pačių t klausti ne
apsimokėjo.

7-
Mes toliau stumiame savo varganas, pilnas 

laukimo ir nerimo dienas po grynu dangumi 
Liūčių metu ir naktimis, susimetę krūvomis 
po 10—15 vyrų, apsidangstę palapinėmis, ple
pame įvairiausius niekus arba kiekvienas 
iš eilės pasakojame ilgas, liūdnas bei šiurpias 
istorijas, o mintys nuolat vieši namuose ir 
klaidžioj tąmsiuose nežinios labirintuose, 
ieškodamos artimųjų, širdžiai brangių asmenų.

Kada ir įdomiausieji pasakojimai pabosdavo 
iki gyvo kaulo, kiekvienas savaip vertindavo, 
padėtį, spėliodavo ateitį, arba mintimis klai
džiodavo praeityje, kuri kiekvienam liko 
nuostabiu sapnu, nepasiekiama svajone.

Saulėtomis dienomis kaitinamės prieš saulę, 
lošiame kortomis arba slankiojame komen
dantūros rajone, rankiodami nuorūkas.

Visus belaisvius perkošia smulkus tardy
mas, kurio metu patikrinami belaisvių turimi 
dokumentai ir apžiūrimos pažastys. Lietuvių 
tarpe pažentklintomis' pažastimis neatsiranda, 
nes iš lietuvių nė vienas nepriklausė SS da
liniams. Keblesnėje padėtyje atsiduria buvę 
apkasų kasėjai, nes iš jų nedaug kas turi 
asmens dokumentus, kuriuos vokiečiai, ne
rasdami kitos priemonės sulaikyti bėgančius 
iš darboviečių, atėmė, neišduodami jokių kitų 
dokumentų. Aiškinant dokumentų netekimo 
aplinkybes, amerikiečiai kraipo galvas ir ne
nori tikėti. Net gi pasitaikęs tarp stovyklą 
saugančiųjų sargybinių vienas amerikietis 
lietuvis nesiduoda įtikinamas, kad mes ne sa
vanoriai. Jo manymu, Lietuva — pasiturinčių 
ūkininku kraštas, ir daugumas vyrų pinigais 
ar kitomis vertybėmis galėję atsipirkti nuo 
karinės tarnybos. (B. d.)
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(Pabaiga;
Deja, ta naktį nesukaukė,, nė viena' sirena, 

tik apgriauto viešbučio 48 kambaryje nak
ties tylą suardė šiurpus riksmas. Tai nebuvo 
žmogaus šauksmas. Taip nerėkia ir žudomas 
gyvulys. Tai buvo fantbmiškas riksmas su
mišąs su skausmu, neįsivaizduojama baime 
ir beviltiškumu. Tai buvo kažkas tragiško 
ir nebepakartojamo.

Staigiai pakirdintas iš miego ir nesusi
vokdamas situacijoje, grabaliojau elektros 
mygtuko ir vapėjau raminančius žodžius. 
Staiga pajutau veide aštrų skausmą ir perš
tėjimą.

Riksmas nesiliovė.
Burną plėšė kažkieno pirštai. Draskė dan

tų smegenis. Kovojau su nematomu, konvul
sijose besirangančiu žmogum.

Fatališkas šauksmas ardė nervus.
Apčiuopiau mygtuką. Šviesa užtvino kam

barį. Liovėsi riksmas.
Visa tai truko gal minutę, gal dvi, o gal 

tik sekundes. Bet tai buvo amžinybė.
. Mano lovos kojūgalyje, išplėstomis akimis, 
sunkiai alsuodamas, išsekęs, bejėgiškai nu
svirusiomis rankomis, prakaite sumirkęs sė
dėjo Petryla. Ant sofos dantimis kaleno 
Kazys.

— Kas atsitiko? Kas čia buvo? Juozai, tu 
sapnavai?

— Nežinau... Tur būt... — jo balsas buvo 
navargęs, apatiškas. \

— Negali būti Čia kas nors buvo įėjęs, — 
drebindamas smakrą vapėjo Kazys.

— Įėjęs niekas nebuvo. Bet dabar reikia 
laukti tikrai ko nors ateinant. Policijos, pa- 
vyzdžlui.^Juk visas viešbutis turėjo sukilti.

— Mes, rodos, ėjome siauru tarpekliu. Aš 
atsilikau. Praėjimas užgriuvo. Vijosi baisių 
žmonių gauja. Jie buvo į juodas, suply
šusias marškas įsisupę. Turėjo geltonus vei
dus, Iš pražiotų burnų kyšojo arkliniai dan
tys. Iš raudonų žvaigždžių kaktose sruveno 
krauj'as. Jie švytravo ilgais peiliais ir vis 
artėjo ir artėjo į mane. Aš kabinausi į uolas. 
Šaukiau, kovojau, draskiau jų lavoniškus 
veidus, — gaudydamas prisiminimus, sklai
dydamas slogų sapno šešėlį, sunkiai susek
damas savo mintį, pasakojo Petryla. ‘

— Tai apkasai, drauguži Keturius mėne
sius „ruošei" visokias žabangas kitiems, tai 
dabar tau jie sapne atsikeršljo... Nervai. 
Praeis. Bet ir nagai tavo. Lyg kastuvai. Juk 
mano veidas pasibaisėtinas? Negalėsiu išeiti 
iš kambario.

— O man nykštį vbs nenukandai. Visas 
mėlynas.

Ilgai nęsimerkė akys. Sapno šmėklos buvo 
toli nuvijusios miegą. Jos, rodos, šliaužiojo 
koridoriuje, aplink duris, tamsiuose kam
puose susigūžusios laukė mūsų. Bet ne. Kori
doriuje šmėklų nebuvo. Pro mūsų duris tik
ras žmogus, prašlepsėjo. Kažkas gretimas 
duris suvarstė. Po pusvalandžio viskas 
nurimo.

Niekas nesibeldė.
Policija neatėjo.
Pabudome elektros apšviestame kambaryje. 

Pro užtemdytus langus veržėsi diena.

Po savaitės Petryla jau dirbo automobilių 
dažymo įmonėje. Meno akademiją baigęs dai
lininkas dirbo „Savo specialybėje“ — pilkais 
dažais taškė sunkvežimius ir, nuo ryto ligi 
vakaro gerdamas cheminį lietų, spiaudė da
žais. Jis vis tebevaikščiojo murzinu vasa
riniu apsiaustu ir- kasdien buvo alkanas. 
Naktimis mažai miegodavo, nes beveik, kiek
vieną naktį isteriškai kaukdavo sirenos, per- 
spėdamos gyventojus, pasirūpinti slėptuve 
arba karstų. Petryla būdavo visados tarpe 
tų, kurie ieškodavo saugesnės slėptuvės, nes 
neturėjo pinigų karstui ir, be to, nenorėjo 
mirti be dokumentų, kurie buvo automobilių 
dažymo įmonėje. Bet likimas ir čia jam pa
kišo koją. Atsitiko taip, kad vieną naktį, 
kada Berlyno ištisi kvartalai švietė, it milži
niški fakelai, kada dūmų, dulkių ir pelenų 
uraganai siuto mieste, ir visą kitą dieną, kada 
tūkstančiai žmonių mirė namuose, gatvėse ir 
slėptuvėse, buvo nupūsta ir jo įmonė, su 
visais sunkvežimiais, purkštuvais ir... do
kumentais. O namas, kuriame stovėjo jo lova 
ir aplūžęs lagaminėlis su būtiniausiais reik
menimis, suorganizuotais Berlyne, taipogi, 
solidarizuodamas visam kvartalui, pavirto 
griuvėsių krūva.

Taip, tą naktį mūsti prieteliui ir Berlynui 
vyrai iš už vandenynų padarė namaža 
nuostolių.

— Man ir nesiseka. Viskas žuvo. Ką reiks 
dabar daryti?

— Išvažiuoti iš čia.
— Kur?-
— Vistiek. Į pietus geriausia. Ten šilčiau, 

o tau ypač šiltesnis klimatas reikalingas.
— Bet kaip? Kokiom priemonėm? Be do

kumentų?
— Traukiniu, sunkvežimiu, arkliais. Argi 

nevistiek. Kaip nors. Svarbu atsiplėšti iš čia, 
kur tiek daug, bombų krenta. Važiuosim 
pasitikti... anglosaksus, supranti.

Pasisekė įsėsti į traukinį, važiuojantį, kur 
vynuogės auga. Paskui, beveik kiekvienoj 
stotyj perkantis bilietus, pasisekė dasikasti 
ligi kalnų papėdės, kur žmonės tik iš tolo 
matydavo lėktuvus, skrendančius į Berlyną, 
bet niekada nebuvo matę toninės bombos, 
atsitrenkusios į gatvės grindinį ar namą.

Darbo? Ne, šiame kaimelyje dailininkui 
Petrylai darbo nebuvo. Kurį laiką Petryla 
galėjo ir be darbo išsiversti. Moteris, pas ku
rią jis gavo kampą, duodavo jam pavalgyti, 

nes tikėjosi, pavasari turėsianti artoją. Bet jį 
apsiriko. Petryla nemokėjo jaučio pajungti 
ir apie žagrę neturėjo jokio supratimo. Už 
tat jis mokėjo malkas paskaidyti ir tvorą 
perdažė. Taip, jis šitai galėjo padaryti.

Pavasaris pražydo prie rausvai dažytos 
tvoros, bet Petryla netutėjo laiko gėrėtis savo 
kūriniu baltų vyšnių forte, nes į kaimą įva
žiavo „džypai“ ir kažkas šuktelėjo „Okay!“

— Frau Hesner, aš daugiau tamstos nebe- 
varginsiu. Išvažiuoju į stovyklą, — labai 
jau patenkintas kalbėjo Petryla, lukšten
damas amerikietiškos cigaretės nuorūką.

— - Okay!
•

Prie rausvai dažytos tvoros nužydėjo va
sara. Sunkiomis kekėmis sviro vyšnios. Kai
mai kvepėjo šienu ir. obuoliais. O ten, vokiš
kųjų kareivinių kieme, kur nukeliavo Petryla, 
tebuvo mažutis nutrintos pievos lopelis ir 
neauglūs krūmokšniai. Patvoriuose keliolika 
ištysusių medžių nedrąsiai šlamino lapus, nes 
kieme buvo didelis kalbų mišinys, o aplinkui 
vaikščiojo ginkluoti nematyti kariai

o

—— Kazys E
Skulptūra

(Sv. Pranciškus Asyžietis)
Žengi pabudintas ekstazės, 
Rankas iškeldamas kryžmai . . . 
Prie kojų, prie basų-žemai 
Iš marmuro galingos masės 
Nubirę plazdantys balandžiai.

Žiūriu klausydamas, kaip šaukia 
Gyvybė, grožis ir dvasia 
Į ten, kur amžių bangose 
Lyg burė begalybėn plaukią' 
Kūrybos šviečianti mintis.

Tremtiniai
Per pasaulį, kur tiesa išblėsus, 
Nešat kūdikius ir mirštančius senius — 
Žemės kunigus paskutinius, 
Išmestus iš tėviškės griuvėsių

Jokio poilsio! . . . Likimas tuoj po kojų 
Žeria prakeikimo žarijas, 
Ir ugny iš naujo atgyjąs 
Feniksu per dykumas plasnoja 
Jūsų amžinasis ilgesys.

— Na, vyre, dabar tai jau pasibaigė var
gelis, — kalbėjo dailininkas Petryla, pradė- 
jės stovyklinį gyvenimą.

šia proga tu prisiminei tas dienas, kada 
kasei griovius Rytprūsiuose, tą momentą, 
kada granatos skeveldra iš tavo rankų iš
mušė kastuvą, siaubingą sapną viešbutyje ir 
nuodingus chemikalus automobilių dažymo 
įmonėje. Taip, tai klaiki praeitis, paruošusi 
mūsų širdis laukiamo išvadavimo entuziaz
mui. Mes buvome panašūs į senstelėjusias 
damas, truputį skeptiškas, bet mielai atsi
duodančias. Tai natūralu, nes gyvenome il
gesiu tų, kurie atėjo.

Paskui įsodino mus į UNRRA-os lopšį, 
visiems davė bendrą vardą ir bendrą katilą. 
Savo kiemuose mes galėjome žaisti futbolą, 
krepšinį, mikitą ir kitokius tautinius žaidi
mus; dainuoti liaudies dainas, organizuoti 
ansamblius, na, ir truputį papolitikuoti! Bet 
buvo žiūrima, kad mes neišklystume iš savo 
kiemų. Mus saugojo tvoros ir sargybos. Vė
liau, kada jau mes apsipratome su naująja 
tvarka ir tvarka apsiprato šiek tiek su mu
mis, buvo atidaryti vartai, bet mes. pasirodo, 
nebeturėjome, kur eiti. Mūsų interesų lau
kas buvo žymiai platesnis, negu keliolika 
kilometrų už stovyklos sienų — mums reikėjo 
praeiti tūkstančius kilometrų, kad galėtume 
atsiremti į savo tėviškės žemę, iš kurios bu
vome svetimų jėgų išrauti. O to mes nega
lėjome padaryti, todėl sėdėjome savo kie
muose ir laukėme, kada DP vežimas bus pa
teptas išvaduotojų tepalu, kad galėtų mus 
nuvežti į laisvą tėviškę. Bet, deja, jis teju
dėjo tik iš vienos stovyklos į kitą — kelias 
Tėvynėn tebebuvo užsklęstas geležinę 
uždanga Ilgainiui pradėjome įsiti
kinti, kad mūsų didysis reikalas 
nebuvo išvaduotojų pirmajame plane — 
Didžiųjų interesų susikirtime jis net men
kiausiu tašku nebuvo pažymėtas. Padėtį pra
dėjome vertinti realiau. Tu, atsimenu, dairy
damasis po plikas kareivinių sienas, kalbėjai:

— Nesuprantu, vokiečiai karą pradėjo, biS
veik visą Europą nuteriojo, milijonus žmo
nių vergų darbui buvo pajungę, mus maltre- 
tavo, ujo ir dabar sau patogiuose butuose 
gyvena. Kurįasi, tegul ir ant griuvėsių, bet 
tikrą ateitį. O mes? Gyvename barakuose, 
kuriuose ir anksčiau gyvenome, kareivinėse, 
ir jokių perspektyvų... ę

O tokių, išrautų iš savo tėvynių ir negalin
čių į jas grįžti, yra milijonai.

Taip, mielas drauge, tokių kaip tu mili
jonai. Ir jie, kaip ir tu, dildo dienas, stiprin- 
damies konservais ir viltimi. Laukdami nesu
laukiamo, blaškydamies netikrume ir neži
nojime. •

— Reikia pradėti ką nors. Be darbo ga
lima pasiusti, — tavo balse buvo juntama 
pesimizmo priegaidė.

Teisingai, nes nieko neveikimas yra pats 
blogiausias vaistas sergantiems nostalgija. 
Ypač žmonėms, pratusioms gyvenimą pirk

tis deru darbu. Bet kokio darbo prasimanyti? 
Kad ne tas laikinumas: juk šiandien čia, o 
rytoj... Sitai ir yra blogiausia, nes yra dar
bų, kuriems reikalinga laiko ir erdvės. Na, 
dar nors 4r minimaliausių sąlygų. Be to, dar
bas privalo turėti prasmę ir tikslą. Antraip, 
tai bus savęs prievartavimas.

Apie šitai mes kalbėjomės prieš metus, gal 
kiek vėliau. Paskui pats daug dirbai: daug 
širdies ir dažų sukrovei į"drobes • ir popierį. 
Tavo kūryba gėrėjosi internacionalinė 
UNRRA ir kariai. Kelioka darbų „išemi
gravo“ į tolimas šalis. Bet pats nesi paten
kintas, nes tavo darbas, kaip ir gyvenimas, 
neturi realios bazės ateičiai.

Supratęs, kad negalima gyventi buvusių 
kapitalų sąskaitom pradėjai ruoštis neper
matomai ir netikėtai ateičiai. Pasišovei iš
mokti daugiau svetimų kalbų. Pirmiausia, 
žinoma, angliškai. Ir jau gražios pažangos 
buvai padaręs. Šiandien, jeigu anglų kalbos 
nebūtum užmetęs, jau galėtum skaityti anglo
saksų laikraščius. O gal ir gerai, kad dar ne
susigaudai spausdintame jų žodyje, nes įsiti
kintum, kaip maža vietos ten skiriama tei-

radūnas ------ -
(Išrautas medis

Aš neturiu šaknų —
Mano visos šakos vysta.
Mano visos gyslos
Tuščios, išdžiūvę ir sukepę,
Tiktai širdis drėgnoji slepia
Ošimą gęstančių dainų
Dar jų atodūsiu banguoja gyslos, 
Sapnuoju aš, kaip augų gyvenu . . . 
Bet ... aš be žemės, be šaknų
Mano visos šakos vysta.

kakarinė
Ačiū, Viešpatie, kad aš ne lauko lelija 
Ir ne paukštis lekiantis dangum. 
Ne puta, siūbuojanti bangom 
Tekančio mėnulio kelyje.

Ačiū, Viešpatie, kad paprastas žmogus. 
Jaučius vakaro ramybei išjungiąs . . . 
Tuoj sodybų žiburiai užges — 
Ačiū, Viešpatie — grimstu į poilsį 
Sunkiai sunkiai, kaip akmuo į gelmę

sihgo mūsų reikalo svarstymui. Dabar gi, 
skaitydamas gimtąja kalba, susidarai iliuziją, 
jog dėl mūsų kraujuojančios žaizdos sielojasi 
visa Vakarų demokratijų spauda ir valdžios. 
Bet grįžkim prie reikalo.

Taigi, pats atidėjai anglų kalbos mokymąsi 
vėlesniam laikui vien tik todėl, kad negavai 
(ir nenumatai gauti) „affidevito“, o gal dar ir 
todėl, kad kažkas, kažkur šūktelėjo, jog, grei
čiausia, teks pavažiuoti į tokias šalis, kur 
angliškas liežuvis nėra būtinas. Tu pradėjai 
lankyti kitų kalbų kursus. Gal ir arabiškai 
mokytumeis, bet, deja, stovykloje nesusiradet 
šios kalbos lektoriaus. Salia to dar mokeisi 
šoferystės ir suorganizavai kursus dažytojams 
ir dekoratoriams, nes pasidarė populiari min-

Stefan Zweigo drama
(atkelta iš 3 psl.) 

priešginybė germaniškajam smurto bei jėgos 
kultui. Nacių manymu, rašytojai Arnold ir 
Stefan Zweigai buvo „giliai nusižengę prieš 
germaniškąją rasę“ ir kaipo tokie turėjo būti 
„negailestingai sulikviduoti“ . . .

Austrijai sparčiai riedant į „anšliusą“. Ar
noldas ir Stefan Zweigai, gerai žinodami kas 
jų laukia, pasitraukė į užsienį. Nuo šio mo
mento prasidėjo Stafan Zweigo benamio trem
tinio kelionės po platųjį pasaulį. Jis gyveno 
įvairiuose' kraštuose. Jis lankėsi ir Sovietų 
Rusijoje, kur jam buvo rodomas „ypatingas 
prielankumas“ ir teikiama „rūpestinga glo
ba“ . . . „Gosizdatas“ išleido jo raštų pilną 
rinkini (redaguotą Maksimo Gorkio). Tačiau 
nei ypatinga globa, riei aukšti honorarai ne
palenkė tikrojo kūrėjo širdies šiam, kraštui, 
juo labiau jo režimui . . . Stefan Zweigas 
Sovietų Rusiją apleido be ypatingo „susiža
vėjimo“ ir išvyko į Braziliją, kuri tapo jo 
antrąja tėvyne. Ten jis išgyveno iki savo 
dramatiškos mirties.

Stefan Zweigas, kaip rašytojas, yra labai 
įvairus ir daugialytis. Jis rašė noveles, apysa
kas, romanus, įžymiųjų žmonių monografijas 
ir kitokius kūrinius. Jis-išgarsėjo novelių rin
kiniais „Fantastinė naktis" ir „Likimo akimir
kos“, egzotiniu romanu „Amok“, istoriniu ro
manu „Marija Antuaneta“ (pastarieji du kū
riniai ir keletas jo novelių yra išversti lietu
vių kalbon) ir kitais kūriniais. Savo mono
grafijose apie įžymiuosius žmones, k. t. „Trys 
Dainiai savo gyvenimo“ (Tolstojus, Stendai, Ka
zanova), „Trys kūrybos meisteriai“ (Dickens, 
Balzac, Dostojevskį) ir eile kitų veikalų 
apie Napoleoną BOnapartę, Goethę, Baironą, 
Bethoveną ir kitus, Stefan Zweigas pasirodė 
ne tik nuostabus žodžio meisteris, bet ir gilus 
psichologas analitikas. Jo beletristiniai kū
riniai apgaubti savotiško dvasinio pasaulio 
atmosfera. Jo kūrinių veikėjai, gamta ir visi 
daiktai pilni gyvybės ir virpėjimo, jie į skai

tis, kad amatininkai ir, apskritai, visokie 
specialistai, visur lengviau pritampa ir jų 
kąsnis yra sotesnis. Tu ir inane mėginai su
agituoti, sakydamas, jog reikia ko nors mo
kytis. ruoštis nenumatytiems galimumams.

Bet tu kalbėjai, kaip jaunas vikaras: o.fr 
sidegimu. entuziastiškai, bet tavo kalbos to
nas buvo neįtikinantis, nes ir pats netikėja) 
tuo, ką propagavai. Kalbėjai apie pasiruo
šimą emigracijai — galvodamas apie grįžimą 
į namus, kūrei tėvynės ir savojo gyvenimo 
atstatymo planus. Šitas dvilypumas blaškė 
tave ir negalėjai kokiam nors darbui atsidėti 
rimtai, tesėti ligi galo. Todėl, atvirai šnekant, 
visa tai, ką pats vadini pasiruošimu emigra
cijai, derėtų pavadinti grabaliojlmusi patam
syje. Žinoma, tai nereiškia, jog reiktų atmesti 
mokymosi reikalą. Ne. Mokytis kalbų ir ama
tų būtina. Tik kiekvienam darbui reikalinga* 
planas ir sistema. O tau, kaip ir daugeliui, 
šito trūksta. Todėl dažnais atvejais tuščiai 
eikvojama energija ir varginami smegenys.

Šitaip reikalas atrodė prieš trejetą mėnesių 
kada tu, kaip ir aš, buvai DP ir gyvenai tarp 
DP. Dabar, kada per tikrinimus tave „išplo
vė“, tavo padėtis pasikeitė. Žinoma, tik na 
santykiuose su savąja bendruome. Moralinis 
ir, gal būt, ekonominis momentas svarbu, nes 
tu nesijauti atitinkąs kvalifikacijas tų ku
riems negali būti suteiktas DP statusas. Na, 
manau, kad ir čia nulėmė ta fatališkoji ne
sėkmė, kuri tave persekioja nuo Kudirkos 
miestelio. Tu, regis, neturėjai jokio doku
mentėlio, kuris galėtų paliudyti tavo gyveni
mą ir darbą Vokietijoje. Suprantama, jeigu 
būtumei pramatęss kad tokie dokumentėliai 
bus reikalingi, tai būtumei palikęs kasti ap
kasus ligi galo ir, jeigu būtum nežuvęs, tai 
gal būtum gavęs ir pažymėjimą apie atliktąjį 
darbą. Arba vėl: nebūtum lindęs į įmonę, 
kuri vieną naktį dūmais išėjo.

Tai, kas tave ištiko, manau, gali ištikti dar 
daugelį tų, kurie šiandien tebeturi DP titulą. 
UNRRA-os sumanytasis naujas tikrinimas 
yra tokš rafinuotas savo klausimų įmantru
mu, kad, na, žinai tą palyginimą apie adatą 
dramblį ir dangaus karalystę, taigi . . . Arba 
tą uolų bluslnėtoją, kuris, grįžus kaimynui iš 
dezinfekcijos kameros su dvigubom durim, 
dar prašo parodyti marškinius ir, braukyda
mas siūles, tikisi surasti bent žuvusio gyvio 
skeletą.

O gal dar galima reikalą išgelbėti? Juk 
kodėl nenuvykti, pav„ prie Kaliningrado, | 
Berlyną, Breslau, Dresdeną ar kitur, kur gal 
dar tebegyvena buv. mūsų darbų prižiūrė
tojai, kurie galėtų išduoti reikalingus pažy—. 
mėjimus; o gal kur griuvėsiuose galėtume 
ir senuosius surasti?! Sako, jog tokios ekskur
sijos galimos . . . Net labai rimtai perša tokią
mintį ...

Taip, dailininke Petryla, negerai pasielgei, 
bėgdamas iš apkasų be dokumentų, neturėjo 
palikti piniginės su dokumentais ant stalo ir 
Kazys, kada jo namas buvo bombos perskel
tas. Blogai padarė ir visi tie. kurie, prasi
dėjus nacinės priespaudos paminklų naikini
mo perijodui, sunaikino visokius raštpalai- 
kius su „Heil Hitler“ ir grobuonišku aru. 
Gyvenimas moko, kad niekada nereikia labai 
skubėti iri pasiduoti iliuzijai . . .

— Gyvenimas eina, -1- tu sakai, — tik ne- 
visiems einasi gerai.

Taip, mielas drauge, ir jeigu nebūtų grau
du, tai šitas gyvenimas būtų juokingas.

J. K. Alonis

tytoją prabyla nuostabia poetine ir nežemiš
ka kalba. ..

Stefan Zweigas savo kūrybine šviesą ir kū
rėjo intuicija lyg peršviečia žmonės ir daik
tus, juos padaro permatomus ir skaitytojui 
leidžia .įžvelgti į slapčiausius žmogaus sielos 
bei gamtos slėpinius . . . Stefan Zweigas, kur
damas savo išsvajotus pasaulius, vis tik savo 
veikėjus nepajėgė atpalaiduoti nuo „žemiškų 
silpnybių“. Jie yra veikiami stiprios melan- 

‘cholijos, o jų žingsnius lydi kažkoks nerimas 
ir baimė. Stęfan Zweigas meistriškai pavaiz
davo žmogaus prigimties dvilypumą-dualiz- 
mą: beprotišką veržimąsi į svajonių pasauli 
ir jo gyvenim'šką bejėgiškumą pakilti virš 
pilkos kasdienybės . .

Stefan Zweigas rašė vokiečių kalba, atseit, 
jis turėtų būti laikomas vokiečių literatūros 
atstovu. Tačiau, kaip jau minėjau, savo idėjo
mis ir vaizduojamais charakteriais,, vokiečių 
būdui ir galvosenai jis yra svetimas. Stefan 
Zweigas savo idėjiniu pasauliu vra univer
salus, todėl jis priklauso ne kuriai nors vienai 
tautai, bet visam kultūringajam pasauliui.

Gediminas Ramūnas

DR. K. GIRTAUTAS HABILITUOJASI 
ERLANGENO UNIVERSITETE

Siu metų pradžioje Dr. Kazys Girtautas 
užbaigė savo mokslinį veikalą filosofijos-pe- 
dagogikos srityje „Das Problem der' morali- 
schen Bildung“ (Moralinio ugdymo problema) 
ir jį įteikė Erlangeno Universiteto filosofijos 
fakultetui kaip habilitacinį darbą. Įteiktasis 
darbas specialios fakulteto tarybos buvo įver
tintas pozityviai. Po Dr. K. Girtauto moksli
nių diskusijų ' šių metų vasario 24 d. 
prieš filoįofijos fakulteto narius, Dr. K. Gir
tautu! yra pripažinta teisė š. m. kovo 8 d. 
prieš Erlangeno profesūrą ir studentiją laikyti 
įžengiamąją paskaitą, tema ,JJer pždagogische 
Takt als Problem und Aufgabe“ (Pedagogini* 
taktas kaip problema ir uždavinys). J. Bričkas
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IONOSFEROS TYRINĖJIMAS
Terminai Jonosfera“ anksčiau buvo žino

mas tik mokslininkams, lakūnams ir radijo 
inžinieriams. Dabar , kai radaro bangomis 
pavyko pasiekti mėnulį, tas terminas pažįsta
mas plačiau Išsireiškimu „jonosfera“ vadi- 

«narni įvairūs įelektrizuoti sluoksniai, kurie 
randasi anapus stratosferos Šiuose, apie 400 
km storio, elektra pakrautų dalelyčių sluoks
niuose visų tautų mokslininkai ieško rakto 
naujoms moksliškoms taisyklėms kurios, gal 
būt, turės didžiausios reikšmės

Raketinių šovinių, aprūpintų matavimo in
strumentais, pagelba galima „parsivežti" į 
žemę aukštesnių atmosferos sluoksnių pa
vyzdžius. Galbūt, tomis pat priemomėmis pa
siseks pagaliau surasti būdą kontroliuoti oro 
pasikeitimus ir išnaudoti saulės energiją.

Almogordb ir White Sands bandymo stotyse, 
kurios randasi New Mexiko, netoli tos vietos, 
kur buvo išbanayta pati pirmoji atominė 
bomba, dabar bandomi trys slapti ionosferos 
tyrinėjimo projektai. Jų pavadinimai visai 
paprasti: „Wac projektas“. „Hermes projek
tas“ ir „Ordcit projektas", Paruošiamieji dar
bai atlikti daugiau kaip prieš metus laiko. Jau 
pirmieji 1945 m vasarą padaryti bandymai 
su raketomis davė gerų rezultatų. Dabar 
naujai pagaminti modeliai su patobulintais in
strumentais ir perkonstruoti vokiečių „atsiker
šijimo ginklai“, aprūpinti registravimo prie- 

įmonėmis ir kitais specialiais įtaisais, įgalino
pasiekti daug aukštesnių rezultatų. Kare pa
naudoti V 2 raketiniai šoviniai jau pakyla be
veik 100 km aukščio į jonosferą, o nauji ame
rikiečių patobulinti ir radijo kontroliuoiami 
V 2 modeliai siekia per 130 km aukštį. Ofi
cialiai buvo pranešta tik pusė to kai pusės 
tonos raketa „Wac Corporal". 4,80 m ilgio, su 
adatos smailumo nosimi ir trijų pelekų uo
dega, pakito 70 km aukščio.

Nors žmogus dar niekad tokiuose aukščiuose 
nėra buvęs, tačiau apie ionosferą mes esame 
labai gerai informuoti. Žmogui pavyko pa
siekti tik patį žemlausį ionosferos sluoksnį. 
Tai buvo daugiau kaip prieš 10 metų, kai Kpt. 
Orville Anderson ir Kpt, Albert Stevens su 
Stratosferiniu balionu „Explorer IT' pasikėlė 
12,5 km- Ką mes apie ionosferą žinome arba 
moksliškai samprotavimais prieiname yra pa
kankama, kad suprastume, kokios didelės 
reikšmės šitie tyrinėjimai turi amerikiečių 
mokslui ir žmonijai.

Jonosfera yra meteorų, šiaurės pašvaistės ir 
pietų Aurora Australis regionas. Dėka ionosfe
ros yra galimas tolimas susisiekimas radijo 
bangomis. Be to, ionosferą saugoja visą že
mės gyvybę nuo pražūties. Inonosferos sluoks
niai tarnauja kaip saulės spinduliavimo izolia
cija arba filtrai. To pasėkoje puikiai klesti visa 
gamta. Saulės spinduliai veikia į žmogaus 
kūno medžiagų apykaitą, augmenijos augimą, 
anglies ir naftos susidarymą, orą ir t t. 
Bet jei nebūtų inonosferos sluoksnių, kos
miniai spinduliai, ultravioletiniai spinduliai, 
korpuskularinė šviesa ir elektronai, sunai
kintų kiekvieną gyvybę ant žemės.

Fizikai ir meteorologai žemę apsupančius 
sluoksnius pažymėjo raidėmis, alfabeto tvar
ka. Ionosferą prasideda virš stratosferos taip 
vadinamąja C zona. Šitas sluoksnis guli 
S2 km aukštyje nuo žemės paviršiaus ir spė
jama, jog turi 16 km storio. Kai kurie moks
lininkai tą — mums didelės apsaugojamos 
reikšmės turintį — sluoksnį vadina ozono 
sluoksniu.

Žmonėse paplitusi nuomonė, jog aukštes
niuose atmosferos sluoksniuose yra žema 
temperatūra. Tačiau yra visai priešingai: 
virš ozono sluoksnio juo aukščiau, tuo šil
čiau. Pagelba raketinių šovinių su registruo
jamaisiais instrumentais kaip tik galima 
nustatyti tikslią temperatūrą. Pagal esamus 
įvertinimus, 193 km aukštyje yra + 100‘, tai 
yra vandens virimo temperatūra. Žinomais, 
bet dar nepilnai patikrintais, duomenimis dar 
56 km aukščiau esančiuose sluoksniuose 
te oeratųra turėtų siekti 1000" C.

Virš C zonos guli tik 64-toji atmosferos da
lis. 800 km storio atmosferos dujų apdan
galas gula ant žemės, kaip didžiulis sniego 
Sluoksnis, ir todėl apatinių sluoksnių „snai
gės" vis kompaktiškiau suspaudžiamos, kai 
tuo tarpu ionosferos „snaigės“ daug laisves
nės. Šiuo atveju „snaigės“ yra deguonio, 
azoto ir kitų dujų atomai ir molekulės, kurias 
lygiai taip pat lengvai galima suspausti kaip 
ir snaiges. Tokiu būdu apatinio atmosferos 
sluoksnio dujų dalelytės turi didžiausią tan
kumą.

Kuo laisvesni atomai, tuo didesnis atstumas 
turi būti atidėtas, kad iššauktų dviejų atomų 
ąus'dūrimą. Mokslui yra žinomas vidutinis 
atstumas tarp atmosferos dalelyčių, prie visų 
galimų tankumų ir temperatūrų. Pagal šitą 
atstumą, kuris vadinamas „vidutinis laisvas 
kelias“, galima sudaryti tikslias formules at
mosferos struktūrai nustatyti. Raketinių šo
vinių ir registruojamų instrumentų pagelba 
mokslininkai ieško šitų formulių pasitvirti
nimo ar pataisų. Ir kai jau bus žinomos visų 
atmosferos sluoksnių tikslios temperatūros

IONOSFERĄ LIEPOS MENESi VIRS CAMBERA, AUSTRALIJOJ
Buvo konstatuota, kad sluoksnis E prieš saulės nusileidimą pranyksta, 
o sluoksnis F1 sutemus pakyla į tokį aukštį, kuris apytikriai prilygsta 
sluoksnio F* aukščiui dieną. Ionosferos sluoksniai savo padėtį dar kei

čia pagal metų laikus ir pagal vietą virš žemė&

James L
visai lengvai bus galima iš anksto tiksliai 
pasakyti oro atmainas.

lonosferoje nuolat vyksta taip vadinama 
„ionizacija“: vienas ar du dujų atomo elek
tronai (jie skrieja apie atomo branduolį), 
ultravioletinių spindulių arba meteorinių da
lelyčių veikiami, atitrūksta nuo atomo bran
duolio. (Čia, žinoma, nėra tas pats, kas atomo 
skaldymas, kur pats atomo, branduolys su
skaldomas). Vienu ar dviem elektronais su
mažinti, „nestabilūs atomai" arba „tonai“, 
kaip ir atitrūkę „laisvieji elektronai“, lekia 
dideliu greičiu per ionosferą. Jeigu „nestabi
lus atomas“ arba „tonas“ belėkdamas prisi
jungia „laisvų elektronų“, jis tampa vėl tikru 
(pilnu) atomu. Sis atitrūkimo ir susijungimo 
procesas vadinamas „ionizacija“.

Kai kuriuose jonosferos sluoksniuose ioni- 
zacijos procesas yra labai intensyvus. Jono
sferos zonos (D zona, E zona, F1 zona ir F2 
zona) nepastovios: jų aukščiai ir tankumai 
keičiasi pagal metų laikus ir net paros eigoje. 
Gyviausias ionizacįjos procesas vyksta dienos 
metu, kada saulės spinduliai veikia tiesiogi
niai. Nakties metu daugiau vyksta „tonų“ 
su „laisvais elektronais“ susijungimas, dėl ko 
atitinkami sluoksniai pasidaro pastovesni ir 
pakyla aukščiau.

Jonosferos piūvis

D zona, kuri diena randasi apie 56 km 
aukštyje, dienos metu atmuša žemesnio daž
numo ilgąsias radio bangas. Naktį tas sluok
snis pasiskirsto lygiai. Tikroji E zona per 
dieną laikosi apie 96 km aukštyje, o naktį — 
144 km. Ji atmuša vidutines radijo bangas 
nuo 500 iki 1500 kilohercų, bet nakties metu 
tas sluoksnis žymiai silpnesnis Salia tikro
sios E zonos yra vadinamoji sporadinė E zo
na, kuri netaisyklingais, bet iki tam tikro 
laipsnio iš anksto numatomais, tarpais atsi
randa 96 km aukštyje. To sluoksnio pasiro
dymas radijo inžinierių visuomet mielai lau
kiamas, kadangi jis pagerina tolimą bangų 
perdavimą. Aukščiausias jonosferos sluoksnis 
vadinamas F zona. Ji, tiesą sakant, susideda 
iš dviejų sluoksnių, kurie pagal jų atradėją 
dar vadinami „Appleton sluoksniai“. Apa
tinis F1 sluoksnis dieną stovi 160 km aukštyje. 
Viršutinis F2 sluoksnis prasideda nuo 257 iki 
354 km ir eina beveik iki 800 km aukščio. 
F2 zona yra vienintelė pakankamo tankumo, 
kad padarytų įtaką į nakties radijo translia
cijas. Ji atmuša tik trumpas radijo bangas 
virš 1500 kHz, kurtos visai lengvai nraeina 
per apatinius ionosferos sluoksnius.

H. Peck
Radaro bangos, kuriomis pasiektas mėnu

lis, buvo tokio aūkšto dažnumo, kad perskro
dė visus ionosferos sluoksnius, perėjo erdvę, 
atsimušė į mėnulio paviršių ir grįžo atgal į 
žemę. Priešingai spaudos pareiškimams, šitas 
radaro eksperimentas nebuvo pirmasis įro
dymas, kad galima jonosferą pramušti. Jau 
daugiau kaip prieš 10 metų, su ionosferai 
matuoti instrumentu, kurio bangų dažnumas 
8—14 megahercų, pasisekė prasiskverbti per

IONIZUOTI SLUOKSNIAI TARNAUJA KAIP „RADIJO 
VEIDRODŽIAI“

Radijo bangos neskrieja ąplink žemę, bet eina tiesiom linijom. Jos nu
taikomos į ionosferos sluoksnius taip, kad atsimušusios pataikytų į reikia
mą priėmimo vietą. Tarp Chikago ir New York bangoms reikia atsimušti 
tik vieną kartą į E sluoksnį, o tarp Los Angeles ir New York — du kartus 
j F sluoksnį ir vieną kartą į žemę. Stiprios radijo bangos, taip šokinė

damos tarp žemės ir ionosferos, gali apeiti visą žemės rutulį.
aukščiausią F zoną. Tikrai naujas įrodymas 
(pasiekiant mėnulį) buvo tas, kad minėto daž
numo radijo bangos gali veržtis tūkstančius 
mylių per erdvę ir kad radijo bangoms tarp 
žemės ir mėnulio nėra jokių nenumatytų 
kliūčių. •

Patobulintu radaro instrumentu tikimasi 
patikrinti iki šiol apskaičiuotus atstumus 
tarp žemės ir mėnulio ir, galbūt, kitų dangaus 
kūnų. O dabar jau žinoma,, kad tarpplane- 
tinis radijo susisiekimas yra galimas.

Ionosferos, kuri mus saugo nuo sudegimo 
ir nuo visokių kenksmingų spinduliavimų, 
apsaugojamoji galia pasireiškia bangų ilgio 
išfiltravimu, kas pastebima ir su radaro ban
gomis. Korpuskularinė saulės šviesa negali 
prasimušti per viršutinius ionosferos sluok
snius Ji absorbuojama ar atmušama atgal 
Paslaptingieji kosminiai spinduliai, nors ir 
įvairių ionosferos sluoksnių, iki tam tikro 
lapsnio pakeičiami, bet iš dalies mus pasiekia 
ir įsiveržia daug kilometrų į žemės gelmę. 
Nepaprastai trumpi ultravioletiniai spinduliai 
prasimuša iki ozono sluoksnio, bet toliau per
filtruojami ir į žemę patenka tik tiek, kiek 
augalų ir gyvių egzistencijai yra nekensmin- 
ga. Tikimasi, kad raketinių šovinių su ma
tavimo instrumentais pagelba pasiseks nusta
tyti, kaip vyksta šis filtravimo procesas.

Experimental su raketiniais šoviniais, iš 
kurių laukiama įvairiausių išsiaiškinimų, turi 
panašų principą, kaip radijo žondais aprū
pinti balionai, kuriuos naudoja meteorologai 
oro pasikeitimams nustatyti. Raketos iššau
namos iš vertikalių starto įtaisų, plienlame

I__  Laiškai pro censoršasss akinius _ J
Iš Mary Knigh, karo metu dirbusios 

JAV karo cenzūros įstaigoje, atsimini
mų, spausdinamų laikraštyje „Washing
ton Post“.

Aš buvau viena iš 15.000 „uostinėtojų“, ku
rie beveik Ištisus ketverius metus atidarinė
davo privačius JAV piliečių laiškus, klausy
davosi jų privačių pasikalbėjimų telefonu ir 
domėdavosi jų lankymusi į kiną, radijo 
klausymus! ir lektūra.

STENOGRAFIJA 300 KALBŲ
Daugumas cenzorių turėjo būti specialistai. 

Čia reikėjo šifruotojų, vertėjų, technikų, teisės 
ir finansų technikos specialistų, net filate
listų (vieno „pašto ženklų rinkėjo“ laiške ki
tam išvardijama pašto ženklų serija; kuri, 
pavartojus genialų kodą, reiškia, kad karo 
laivas ,Jowa" tokią ir tokią dieną išplaukė 
iš tokio ir tokio uosto su tokiu ir tokiu kro
viniu). Vienas Columbijos universiteto pro
fesorius, mokėdamas devynetą kalbų, jų tarpe 
sanskritą, galėjo identifikuoti dar 95 įvairias 
kalbas Mūsų tarpe buvo kalbininkų, kurie 
galėdavo skaityti stenografiją 300 kalbų.

Per mūsų rankas kasdieną pereidavo apie 
milijonas laiškų. Vadovaujančių mūsų ir są
junginių vyriausybių politikų laiškus atidari
nėti nereikėdavo, tačiau turėdavome tiksliai 
patikrinti jų laiškų vokus, nes priešo šnipai 
nukopijuodavo net Valstybės Departamento' 
ir Baltųjų Rūmų vokus. Visi laiškai būdavo 
patikrinami priešo agentų ir įtartinų asmenų 
sąraše. Šian sąrašan buvo įtraukta apie 
100.000 pavardžių

MILIJONAS BONKŲ ŠAMPANO
Iš vieno tokio laiško, pavyzdžiui, paaiškėjo, 

kad viena New Yorko firma nori Svedijon 
pasiųsti 3 milijonus svarų nikelio šratų kietojo 
plieno“gamybai, iš Švedijos, gal būt, jie būtų 
patekę Vokietijon. Iš kito laiško išryškėjo, 
kad Vokietija nori Ispanijai parduoti milijoną 
bonkų šampano, t. y., užsienyje deponuoti be
veik 6 milijonus dolerių. Vienas pietų Ame
rikos pirklys rašo savo draugui, kad jis su 
jankiais linksmai pašposavęs; pasirodo, jis 
buvo beatslkratąs 700 to sugedusios mėsos, 
kurią jis norėjo įkišti mūsų laivynui. Viena 
vokietė savo sūnui Amerikoje parašė, kad jis, 
grįžęs namo, galėsiąs darban važinėti, šis pa
sisakymas išdavė naują geležinkelio liniją, 
kuri tuoj buvo subombarduota. Vėliau Miami 
įstaiga iš vieno, į rankas patekusio, žemėlapio

bokšte; jų greitis ir aukštis nuolat sekamas 
su radaru. Pačios raketoš skridimas kon
troliuojamas su atskirais prietaisais, kurie 
buvo išdirbti bandant tolimo valdymo šovi
nius. Toji raketos dalis, kur patalpinti „mi- 
krolnstrumentai“, apsaugota nuo karščio ir 
šalčio; radijo mechanizmo pagelba, ją galima 
nuo raketos atskirti ir su parašiutu nuleisti 
žemyn, o raketa pati nukrenta.

Dabar amerikiečių laboratorijos labai in
tensyviai konstruuoja instrumentus, aukščiau 
aprašytiems tyrimams. Trys skirtingos rake
tinių šovinių rūšys tūrės beores kameras, ku-

rios reikalingame aukštyje automatiškai at
sidarys ir tuomet, jei bus reikalinga, iš že
mės, radijo principu, bus galima uždaryti. 
Tuo būdu bus įmanoma išmatuoti aukštes
niuose atmosferos sluoksniuose esantį spau
dimą. Šiuo metu jau bandomos panašiai 
įrengtos ir stiklu išklotos kameros, 'ėjomis 
gaudomos atmosferos pelėsių ir bakterijų 
sporos. (Skrendant su stratosferiniū balionu 
„Explorer II“, buvo nustatyta, kad 11 km 
aukštyje dar yra apie 10 rūsių bakterijų ir 
pelėsių grybelių). Taip pat yra numatyti 
specialūs indai ir registravimo aparatai me
teorų dulkėms pagauti ir analizuoti. Nepa
prastų dujų pavydžių paėmimui ir ozono 
analizavimui priemonės jau pagamintos. To
liau konstruojami bolometrai ir maži spektro- 
heliografai, su kuriais bus galima nufoto
grafuoti ir registnloti atmosferoje esančius 
spinduliavimus ir spektrus Pagaliau paga
minti matavimo instrumentai kosminiams ir 
ultravioletiniams spinduliams.
. Daugumas šių instrumentų bus nuo rake
tinio šovinio atskiriami ir su parašiutu, pa
gamintu iš stiklinio ir azbestinio audinio, per 
ionosferą nuleidžiami ant žemės. Parašiutas 
turi būti atsparus ugniai, kad galėtu atlaikyti 
dvejopą karštį. Pirma, jis, krisdamas beveik 
beore erdvę, įgaus didelį greitį ir, pasiekęs 
oro sluoksnį, nuo milžiniškos trinties įkafė. 
Antra, pagal dabartinius apskaičiavimus, virš 
ozono sluoksnio yra tokia aukšta tempera
tūra, kad paprastas šilkinis parašiutas su
degtų dar prieš pasiekdamas oro trintį.

Vertė J. M.

surado didžiulę, miške pusiau paslėptą, 
ginklavimosi įmonę prie Dresden©.

Daugiausia sumanumo reikėdavo iššifruoti 
praųešimams, rašytiems naudojant slaptą 
raštą arba slaptą kodą. Mes atkreipdavome 
dėmesį į kifekvieno laiško skaitmenis arba 
simbolius, į nesklandžius išsireiškimus, į pa
džiovintąsias popierio vietas arba plunksnos 
įbrėžimus. Net bespalviai įdrėskimai jau 
reikšdavo, kad ten panaudotas nematomasis 
rašalas. e

Kiekvienas laiškas, kuriame būdavo tokių 
ar kitokių įtartinų žymių, ir beveik kiekvie
nas laiškas asmenų, įtrauktų į įtartinųjų są
rašą, būdavo persiunčiamas į „TOD“ laborato
riją.

Ši laboratorija, kurios pilnas vardas skam
ba „Technical Operation Division“, buvo Wa
shingtone. Ji laiškuose ieškodavo sutartinų 
ženklų, šifro ir slaptojo rašalo. I nuo
šalią, be langų, laboratorijos patalpą patek
davo tik apie tuzinas ponų ir ponių. Jie kiek
vienam laiškui tirti panaudodavo specialų 
skystį, kuris išryškindavo visus žinomus slap
tuosius rašalus. Vėliau jie būdavo išnagri
nėjami, peršviečiant ultra violetine šviesa.

MIKROSKOPO PAGALBA
Prieš pat karo pabaigą buvo sugautas nau

jas vokiečių žinių perdavimo būdas. Ant po
pierio lapo būdavo parašomas šifruoto pra
nešimo tekstas, fotografuojant sumažinamas 
iki taško dydžio ir paslepiamas mašinėle ra
šytoje „O“ arba kurioje kitoje nekaltoje 
raidėje — laiško voke arba tekste. Mūsų 
laboratorijos išmoko tą mikroskopinį raštą 
surasti ir iššifruoti.
•Naudojant atvirąjį kodą, kartais visai ne

kaltai atrodančioje žinutėje galima ui- 
maskuoti pavojingą pranešimą. Pavyzdžiui, 
sakiniu „Motina septintą atvyks į Bilbao“ tu
rima galvoje ne „motiną“, bet laivų vilkstinę, 
o „Bilbao“ — Gibraltarą. Šifruotames kode 
žodžiai pakeičiami raidėmis, skaitmenimis 
ir simboliais.

Mums būdavo perduodama kiekviena, 
Ameriką pasiekusi, kabeliograma. Pavyz
džiui, jei kareivis savo merginai kabeliuo- 
davo: „Orchidėjų už keturius svarus“, tai 
tekstas, prieš įteikiant gavėjui, būdavo pa
keičiamas į: „Žydinčių gėlių už keturius sva
rus“; gėlių vardai buvo uždrausti, nes jiė 
gali būti panaudoti šifruotam kodui.

Cenzūrai karo metu pavyko pagauti apie 
100 labai svarbių špionažo laiškų. -luk-
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Lietuvos Skautų Globėjo diena Schwpinfurte • LTB pranešimas paieškojimų ir kartotekos reikain
Kovo 4-tosios — Lietuvos skautų Globėjo 

Sv. Kazimiero dienos — rytą Schweinfurto 
skautai susirinko stovyklos aikštėje prie 
vėliavos. Čia organizuotai dalyvavo berniukų 
„Romuvos“ ir mergaičių „Bitėnų“ tuntų 
vienetai. Tuntininkai, psktn. J. Sakalas ir 
sktn. V. Smaižienė, trumpai apibūdino šven
tės reikšmę ir paskatino skautus šią dieną 
praleisti, tinkamai pagerbiant Lietuvos Šven
tąjį. Pakėlus vėliavą, skautai ir skautės 
nuskubėjo bažnyčion pasimelsti Aukščiausia
jam ir paprašyti Šventojo Karalaičio užtari
mo mūsų kenčiančiai Tėvynei. Pamaldų metu 
pamokslą pasakė stovykos klebonas kun. 
Dr. J. Maknys, iškeldamas Sv. Kazimiero 
garbę ir jo meilę žmonėms, o ypač savo tautai. 
Jis priminė Polocko stebuklą ir ragino .tikėti, 
ka'd Lietuvos Šventasis ir dabar mato ir su
pranta savo žemės ir jos žmonių nelaimę ir 
kančias. Sv. Kazimieras nuolat budi Lietuvos 
sargyboje ir savo užtarimu jis išprašys pas 
Viešpatį mums išvadavimą ir palaimą.

Po pietų šventės minėjimas buvo tęsiamas 
stovyklos salėje. Ją sausai užtvenkė į iškil
mingą sueigą susirinkę skautai ir jų bičiu- 
įįpi. Sueiga pradėta 15 vai. vėliavų įnešimu ir 
Marijos giesme. Toliau perskaityti Brolijos ir 
Seserijos vadų bei „Romuvos“ ir „Bitėnų“ 
tuntininkų įsakymai. Išnešus vėliavas, „Ro
muvos" Tunto tuntininkas nušvietė Sv. Ka
zimiero asmenį. Papasakojęs apie ypatingą 
Karalaičio pasišventimą Viešpačiui, meilę 
savo tėvynei ir žmonėms, jis nurodė, jog Sv. 
Kazimiero pavyzdys turi vesti kievieną skau
tą, nes jo obalsis liepia tarnauti Dievui, Tė
vynei ir artimui. Sktn. Smaižienė jauniesiems 
papasakojo padavimą apie gandrą, pasiro
džiusį Vilniuje, kada ten buvo švenčiama 
Kazimiero paskelbimas šventuoju. Gandras, 
kuris naikina įvairius kenksmingus šliužus, 
simbolizuojąs kovą su piktu. Tad ir Lietu
vos skautas, pasirinkęs savo globėju Sv. Ka
zimierą, ir stengdamasis jį sekti, turi naikinti 
pįkta pasaulyje.

Po sktn. Smaižienės pasakojimo, paskubo
mis įrengtoje scenoje prasidėjo skautų vie
netų pasirodymai. Pirmieji pasirodė „Kun. 
Margio" dr-vės skautai, vykusiai suvaidinę 
Br. Mekų 3-jų veiksmų pasaką „Trys Broliai“. 
Tiek mažieji, tiek suaugusieji žiūrovai su 
įdomumu sekė dviejų „gudrių“ ir trečiojo 
„kvailo“ kelionę, laimės beieškant, ir skaniai 
visi pasijuokdavo, kai kuklus „kvailiukas“ vi
sada laimėdavo prieš išdidžius savo brokus 
„išminčius“. '

Čia tenka nuoširdžiai pasidžiaugti „Kun. 
Margio“ dr-vės draugininko sk. vyčio skltn. 
mokyt. D. Sukelio darbu, įdėtu vaidinimą 
paruošiant. Taip pat malonu buvo stebėti 
mokyt Visocko pieštas dekoracijas.

Jaunieji „Geležinio Vilko" draugovės skau
tukai su savo adjutantu sk. v. skltn. J. Be- 
nešiūnu gražiai parodė kaip nereikia sto
vyklauti. Tingiai keldamiesi ir azartiškai pul
dami prie pusryčių, jie maloniai pralinks
mino savo vyresniuosius brolius, seses ir 
svečius.

Pasirodymus baigė „Bitėnų" tunto „Vove
rės“, padainuodamos keletą dainų.

Didelė skautiško jaunimo bičiulė, Welfare 
Officer asistentė p. T. Katelienė, šventės 
proga skautes ir skautus apdovanojo įvairiais 
reikmenimis, žaislais ir skanėstais. Jai padė
kota, sušunkant tris kart skautišką „ačiū!"

Lietuvos skautų Globėjo dienos minėjimas 
baigtas vėliavos nuleidimu ir malda.

Prieš vienerius metus, 1940 m. kovo 4 d., 
Schweinfurto skautai pirmą kartą pasirodė 
visuomenėje. Tada buvo pašventinta vieneto 
vėliava ir naujai įstoję į organizaciją davė 
įžodį. Skautų judėjimas Schweinfurte prasi
dėjo 1946 m. sausio 26 d., kada įvykusioje 
buv. LSS narių sueigoje buvo nuspręsta sto
vykloje įsteigti skautų vienetą. Pradžioje 
suorganizuotos trys draugovės, ir vienetas 
pradėjo veikti vietininkijos teisėmis. Ba
landžio mėnesį Schweinfurto skautai jau su
darė tuntą, kuris gavo „Romuvos“ vardą. 
Gruodžio 1 d. skautės išsiskyrė ir su Seligen-

Truputis iš Scheinfeldo
— Liet. Raud. Kryžius Scheinfelde inten

syviai šelpia pagalbos reikalingus bendruo
menės narius. Dažnas, atsidūręs sunkioje 
materialėje būklėje, šios labdaros organiza
cijos yra mielai išklausomas ir, pagal galimy
bę, paremiamas. Jau kuris laikas, kai Rau
donojo Kryžiaus valdyba atkreipė dėmesj į 
gimnazijos mokinius ir kai kuriems, labiau 
reikalingiems paramos, atėjo pagalbon. Sis 
gražus draugijos žygis besimokančius ypač 
sustiprino morališkai. Kiekvienas daugiau ar 
mažiau įvertina jam ištiestą pagalbos ranką, 
jausdamas, kad šiame sunkiame laikotarpyje 
yra žmonių, kurie pajėgia suprasti sunkesnę 
artimo padėtį, rūpinasi juo ir stengiasi pa
gelbėti

s— II. 22., mokytojų suvažiavimo proga, 
Scheinfeldo meno kolektyvas, vad. Br. Bu- 
driūno, davė koncertą. Tai antras viešas pa
sirodymas su beveik nauju repertuaru ir 
nauja vokaline medžiaga. Atrodo, kad choras 
turi tendencijos pasiekti savo pirmykštį lygį, 
kuris mums gerai pažįstamas iš Stuttgarto 
radijo transliacijų.

— II. 23. krepšininkai turėjo kietą susitiki
mą su WUrzburgo latviais. Nors pradžioje 
laimė buvo svečių pusėje, bet po įtemptos 
kovos laimėjo mūsiškiai su 48—30 pasekme.

— II. 26. stovyklos lietuvių rotatorinis 
dienraštis „Žinios“ išleido savo 300-tąjį nu
merį. Sis, ne visai mažas, skaičius rodo apie 
įdėtą darbą ir gražius leidėjų norus, infor
muojant stovyklos .gyventojus. Ta proga 
tenka pastebėti, kad laikraštėly per mažai 
teikiama žinių iš užsienio. Juo labiau tai žy
mu, lyginant su kaimyninių stovyklų kasdie
niniais žinių biuleteniais. „Žinių“ redakto
rium pasirašo Juozas Slavėnas.

— II. 24. švietimo skyriaus iniciatyva, įvyko 
muzikos kursų atidarymas.

' „ 8. Henratas 

stadto sesėmis susijungė į „Bitėnų" skaučių 
tuhtą. Šiuo metu „Romuvos“ tunte veikia ke
turios draugovės — jaunesniųjų skautų „Ge
ležinio Vilko“, skautų „Kun. Margio“, skautų 
vyčjų „Dr. V. Kudirkos“, ir jūrų skautų „DLK 
Vytenio“ laivas. Schweinfurto skautės yra 
susiburusios į „Mirgos“ ir „Gražinos“ drau
goves.

Praėjusio? vasaros metu skautai buvo su
rengę išvyką į Alpes, dešimties dienų sto
vyklą, keletą iškilų. Taip pat, patys suorga
nizavo ir pravedė bei aktingai dalyvavo 
įvairių švenčių minėjimuose.

Schweinfurto skautams nuo pat įsisteigimo 
dienos vadovauja psktn. Juozas Sakalas, gt.

G Lietuvių Tautinio 
Ansamblio veiklos

Lietuvių tautinis Ansamoūs 1946 m. lapkri
čio mėnesį persikėlė iš Wiesbadeno į Seligen- 
stadto stovyklą (prie Wurzburgo). Po eilės 
koncertų, spektaklių ir kitų pasirodymų, š. m. 
kovo- mėn. pradžioje ansamblis išsirengia į 
ilgesn.es gastroles. Savo kelionės metu an
samblis numato aplankyti tam tikrą skaičių 
amerikiečių zonos lietuvių stovyklų. Numa
toma, kad š. m. kovo 8—10 d. d. ansamblis 
svečiuosis Dillingene, kovo 12—13 d. d. — 
Kemptene ir kovo 15—16 d. d. — Augsburge.

Iš šių gastrolių grįžęs, L. T. Ansamblis duos 
po vieną koncertą-spektaklį vokiečių vi
suomenei Gerolzhofėne, kur pasirodymą or
ganizuoja Bavarijos Vokiečių Raud. Kryžius, 
ir Wurzburgo centrinėje latvių stovykloje.

Nuo kovo mėn. 25 d. ansamblis atsidės vien 
tik darbui, nes iki Sekminių norima paruošti 
naują pastatymą — G. Veličkos dar Vilniuje 
statytą veikalą „Sienapiūtę“.

L. T. Ansamblio vadovybė yra susirūpinusi 
dėl moterų trūkumo, nes kelios . ansamblio 
dalyvės, keičiant apsigyvenimo vietą, iš 
kolektyvo yra išstojusios. Todėl moterys, tu
rinčios gerą balsą ir gabumų taut, šokiams, 
galėtų pasinaudoti proga ir įstoti į šį kolek
tyvą, tuo būdu pasitarnaudamos mūsų tautai 
ir padėdamos deramoje aukštumoje išlaikyti 
šio kolektyvo vardą. Kreiptis šiuo adresu:. 
Liet Tautinis Ansamblis, Seligenstadt bei 
Wurzburg, Litauisches Lager. K. Ap.
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SPORTINES VERTYBES ĮKAINOJANT
Mūsuose sporto supratimas, plačiąja žodžio 

prasme, dar nėra reikiamai įvertintas, kad 
būtų įmanoma leistis į socialines sporto te
mas. Jau nesame primityvioje 1920—1925 
metų Lietuvos sporto gyvenimo stadijoje, ga
lime konstatuoti tiek faktiškąją, tiek ideolo
ginę įpūsų sporto pažangą, bet Iš teorinės 
pusės męs vis dar stovime Vakarų užnuga
ryje.

Mūsų visuomenei reikėtų dažniau patelkti 
žinių, aiškinančių sporto reikšmę žmogui, 
tautai, tautų bendruomenei. Siam tikslui 
medžiagos teikia veik visos tiek patiriamųjų, 
tiek dvasinių mokslų sritys. Fizinio lavinimo 
bei auklėjimo dirvonuose puikią dirvą randa 
biologija, fiziologija, psichologija ir kt.

Kovos .metu, sakome, pasireiškia pilnutinis 
žmogus, ‘jis čia atidengia savo tikrąją pri
gimtį. Si taisyklė tinka ne tik atskiram in
dividui, bet ir ištisai jų grupei, net tautai. Iį 
ką tik praūžusio karo kiekvienas, bent pasą
monėje, esame susidarę tautų charakterio 
bruožus, atitinkančius jų būdą karui vesti. 
Kare vadas teturi priemonių, vienaip ar ki
taip veikti žmogų, ypač jo psichiką. Patrankų 
gaudesys nuslopina .kiekvieną subtilesnės 
įtakos ar veikimo galimybę. Tuo tarpu ma
žojo masto kare, sportinėje kovoje, kur iš
jungta visa baisioji kruvinos kovos butafo
rija, žmogus gali pasireikšti kaip auklėtojas 
ir auklėjamasis. Sportinės kovos pergalei 
pasiekti ieškome priemonių grynai individo 
vertybėse. Stengiamės mesti į stadioną psi
chines ir fizines žmogaus jėgas, apvaldytas 
„fair play“ principu. Tuo būdu, išjungdami 
žemąsias žmogaus aistras, kaip neapykantą, 
kerštą, pagiežą, išpūstą didžiavimąsi po per
galės ir suglebimą po pralaimėjimo, leidžia
me išbujoti visoms gerosioms žaidiko sa
vybėms.

Toks psichinis nusiteikimas, aišku, turi 
lemiamos reikšmės žmogaus fizinei ir dina
minei pusei. Vien iš žmogaus judėsio po
būdžio galime daryti gana daug teisingų iš
vadų apie jo psichiką. Pripažindami, kad per 
dvasinį lavinimą formuojame savo judesį, 
galime taip pat sakyti, kad judėsiu for
muojame ir savo dvasią.

Niekas iš mokslininkų nėra nustatęs, kiek 
judėsiu žmogus gali atlikti savo kūnu, kaip 
niekas nežino žmogauą. protinio pažinimo 
ribos. Kodėl žiūrovas, matęs tūkstantį rung
tynių, eina dar ir į tūkstantį pirmąsias? Juk, 
regis, monotoniškas veiksmas pagaliau įkyri. 
Tačiau šiuo atveju žiūrovas iš kiekvienų 
rungtynes išsineša vis naujų, žmogaus pa
sireiškimo įspūdžių, kurie jį patį vienaip ar 
kitaip auklėjančiai formuoja. Stebėdamas 
rungtynes, žiūrovas yra įtraukiamas į atitin
kamą atmosferą, kurios barometras svyruoja 
nuo pasibiaurėjimo žaidiko aistromis iki di
namiško patriotizmo.

Sportas gali būti puiki priemonė tautiniam 
vieningumui ūgdyti, jeigu jis neišsigimsta į 
smulkius parapijinius atskirų sporto vienetų 
reikaliukus. Marga žiūrovų masė, išgyven
dama tarpvalstybines, šiuo metu tarptautines, 
rungtynes, susilieja į vienalytį kūną, trokš
tantį savo komandos garbingos pergalės. Ji 
neklausia, kokios politinės ar visuomeninės 
pakraipos toje kovoje dalyvauja. Ji žino, 
kad ten, aikštėje, sprendžiamas tautinės sa
vigarbos klausimas, už kurį ir ji, žiūrpvų 
masė, yra atsakinga.

Mes gauname daugybę paieškojimų iš Euro
pos bei užjūrio kraštų, kaip iš pavienių asme
nų, taip ir iš įvairių organizacijų (Comitė In
ternational de la Croix-Rouge, Geneva; Con
sulate General of Lithuania, New York; War 
Relief Services National Catholic Welfare 
Conference, New York; Lithunian American 
Information Center, New York ir 1.1.) Pra
deda plaukti artimųjų paieškojimai ir iš mūsų 
tėvynės. Pagal turimus C/Kartotekoje adre
sus mes jau daugeliui pranešėme esančių 
įvairiausiose pasaulio šalyse jų . artimųjų 
adresus. To neįmanoma padaryti tiems mūsų 
tremtiniams, kurie nėra įsirašę į C/Kartoteką, 
nes mums nežinomi jų adresai, ką tokiais 
atvejais ir pranešame jų ieškotojams.

Aišku, kad ateityje, palengvėjus pašto su
sisiekimui paieškojimai artimųjų bei pažįsta
mųjų dar pagausės. Tam turime atitinkamai 
pasiruošti, t. y. gerai sutvarkyti savo C/Kar- 
toteką (ką mūsų kaimynai baltai ir lenkai jau 
senai yra padarę). Mes šiame reikale esame 
gerokai apsileidę. Nors mūsų tremtinių kar
toteka ir buvo surinkta 1945 m. vasarą, bet 
jon, toli gražu, ne visi susirašė, o be to — toji 
kartoteka nebuvo reikiamai papildoma, todėl 
paseno (per dviejų metų laikotarpį daugelio 
mūsų adresai pasikeitė). į

Patvarkant šį reikalą, LTB vadovybė, savo 
bendraraščiu iš 1946. XII. I4 d. paskelbė ata
tinkamas C/Kartotekai tvarkyti taisykles ir 
naują kartotekon isirašymo vajų. Siam rei
kiami blankai bei instrukcijos, dar pabaigoje 
praeitų metų, per LTB apygardų komitetus, 
buvo Išsiuntinėta visoms mūsų stovykloms su 
prašymu — skubiai ir tiksliai surašyti į pri
siųstus blankus visus mūsų tautiečius, gyve
nančius stovyklose, o taip pat ir visus gyve
nančius privačiai. Minimame LTB vadovybės 
bendraraštyje buvo smulkiai aptarta C/Kar- 
totekos reikalingumas, jos blankų užpildymo 
tvarka, mėnesiniai papildymai bei daromų 
paieškojįmų tvarka.

Tenka apgailestauti, kai kai kurie vietos 
komitetų ar stovyklų pareigūnai neįsigilino į 
minimą bendraraštį patys, neišaiškino jo savo 
apylinkės tautiečiams ir C/Kartotekos blankų 
užpildymą vykdo pavėluotai ir labai paviršu
tiniškai: neįrašo visų savo stovyklos ar jos 
apylinkėje gyvenančių tautiečių, nepilnai 
arba labai neaiškiai užpildo blankus ir t. p. 
Dėl reikalo neišaiškinimo pastebimas nenoras
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Išeivijos gyvenimas, versdamas mus jungtis 

bendroms kliūtims nugalėti, teturi tos pačios 
išganingos įtakos mūsų sportinio gyvenimo 
vystimuisi ateityje. Z. P.

KREPŠINIO RUNGTYNES SCHEINFELDE
Kovo 3 d. Scheinfelde savo jėgas bandė 

rimtas Kempteno „Šarūno“ varžovas Kemp- 
teno GSK ir vietinis „Kovas“ (buv. Mūncheno 
„Gintaras“).

Iš pat pradžios rungtynės prasidėjo didele 
sparta ir gyvumu. Pirmą kėlinį vedė „Kovo" 
žaidėjai, pradžioje pasiekę 8—0, o baigę 10—4 
savo naudai.

Antrą puslaikį susiėmė svečiai ir buvo pa
kėlę iki 11 (prieš 12), bet vietiniai prasilaužė 
ir rungtynes laimėjo 40—17 savo naudai.

Taškų laimėjo: GSK — Panamas 3, Šven
tukas 6, Makauskas 2, Krutulis 4, Racevl- 
čius 2; „Kovas“ — Lauraitis 9, Birutis 10, 
Grybauskas 10, Gružauskas 7, Gailius 4.

Kovo 4'd. įvykusias revanšines rungtynes 
laimėjo taip pat „Kovas“ pasekme 49:18.

S. Meškuitis

TRUMPAI Iš VISUR
— Davose įvyko pirmosios po karo akade

minės žiemos sporto pasaulio pirmenybės. 
Geriausi slidininkai pasirodė esą austrai. 
Antroj vietoj liko lenkai ir toliau šveicarai. 
Ne kitaip buvo ir moterų grupėj, kur austrė 
Dagmar Rohm užėmė tris pirmąsias vietas. 
Dailiojo čiuožimo pasaulio meisteriu tapo 
taip pat austras Edi Rada. Moterų gr. aiški 
favoritė buvo vienietė Eva Pavlik, bet Ji pa
vėlavo atvykti ir meisterės vardas atiteko 
vengrei Eva Saary, o antrą vietą užėmė jos 
sesuo Marija Saary. Poriniam čiuožime 
triumfavo vengrai (Kekessy-Kiraly). Grei
tajam čiuožime pasižymėjo suomis Parkkinen. 
Ledo ritulio studentų pasaulio meisteriu tapo 
Čekoslovakija, baigmėje įveikusi Šveicariją

— Australijos teniso meisteriu išėjo jaunasis 
Dinny Pails, baigminiame žaidime laimėjęs 
prieš savo tautietį Bromwich 4—6, 6—4, 3—6, 
7—5, 8—6. Pirmenybėse dalyvavo keli JAV 
žaidikai, bet jie iškrito ir lemiamos reikšmės 
neturėjo. Vieną iš jų, > Talbert, ištiko saulės 
smūgis. ■ . \

— Tarptautiniam teniso turnyre Lisabonoj 
vyrų vienetą laimėjo nevystantis prancūzų 
muškietininkas Cochet. Antrą vietą užėmė 
taip pat prancūzas Abdesalem.

— Danų plaukikės Harup, Nathansen ią 
Soerensen pasiekė naują pasaulio rekordą 
3X100 jardų įv. plaukymo estafetėj. Laikas 
— 3,26, 2. Senas rekordas priklausė olandėms 
Ir buvo 1,2 sek. prastesnis.

1— Sporto mėgėjų tarpe Argentina yra va
dinama futbolininkų rojumi. Pirmenybės 
buvo baigtos prieš Kalėdas ir naujuoju 
meisterių tapo San Lorenzo. Toliau eina 
Boca Juniors ir milijonierių klubas River 
Plate (1944 ir 1945 m* meisteris). Argenti- 
niečiąi yra tikri futbolo menininkai. Jie pa-' 
sižymi europiečiams neįprasta sparta ir akro
batiškai valdo kamuolį. Dėl savo specifišku
mo, argentiniečiai savo žaidimą gali demons
truoti tik prie palankių oro sąlygų. Ne retai 
dėl lietaus rungtynės esti atšaukiamos. Po 
pirmenybių San Lorenzo išvyko į Ispaniją ir 
sėkmingai atstovavo Pietų Amerikos futbolo 
elitą. y / 

rašytis i C/Kartoteką ir baimė, kad adresai, 
bei kitos asmens žinios nepapultų kam ne
reikia. Paljrėžiame, kad kartotekos blankų 
klausimai nėra išlaužti .iš piršto, o suderinti 
su nustatytais Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus paieškojimų klausimais. Baimė dėl 
adresų papuolimo į nepageidaujamas rankas 
atpuola, nes, pagal dabar nustatytą tvarką, 
esamųjų C/Kartotekoje asmenų adresai ne
pranešami ieškctojui, bęt painformuojama 
apie tai ieškomąjį, kuris pagal savo norą, gali 
susirišti arba resusirišti su tuo asmeniu, ku
rie jo paieško. Senieji 1945 m. kartotekos 
blankai, po suderinimo jų su naujaisiais — 
dabartiniais, bus tuojau sunaikinti. Pati 
C/Kartoteka yra betaipėje priežiūroje LTB 
Vyr. Komiteto ir esantieji joje adresai bei 
kitos žinios stropiausiai saugoma.

Taigi, šiuo dar kartą kreipiamasi į visas 
mūsų komitetų bei stovyklų vadovybes su 
prašymu: nevilkinant tiksliai vykdyti mūsų 
bendraraštį iš 46. XII. 14. Ten, kur tokios 
vadovybės nerodys pakankamo aktyvumo or
ganizuotai pravesti kartotekos užpildymo 
vajų — raginame pačius' tremtinius kreiptis 
į artimiausius LTB komitetus ir užsipildyti 
sau blankus ,

Ryšis su C/Kartoteka yra per visus LTB 
apygardų komitetus, kuriems reikia adresuoti 
visus raštus, skirtus C/Kartotekai, o LTB 
apygardų komitetai tokius raštus (paieškoji
mus, užklausimus, blankus ir pan.) persiunčia 
C/Kartotekai. LTB

PRANEŠIMAS • /
Pranešame gimnazijų, progimnazijų ir pra

dinių mokyklų vadovybėms, kad Sv. Vald. 
Knyg. Leid. Komisija, patikrinusi, rado tinka
mais naudoti lietuvių tremtinių mokyklose 
šiuos vadovėlius:

1. J. Račkausko Lotynų kalbos vadovėlis 
(gramatika ir skaitymai). Kaina RM. 5,—.

2. J. Matuso Vidurinių amžių istorija: 
Kaina RM. 8,—.

3. J. Paškevičiaus Vokiečių kalbos gra
matika. Kaina RM. 8,—.

Šiuos vadovėlius išleido p. p. Sulaičiai Gun- 
zenhausene, Bavarija, Ansbacher-Str. 32.

4. P. Jonauskienės Visuotinės' literatūros1 
konspetas (spausdintas rotatorium). Kaina 
RM. 8,—. Išleido Augsburgo gimnazija.

5. Filomenos Tartilienės Europos geografiją 
(spausdinta rotatorium). Išleido.pati autorė. 
Hanau, Lietuvių Gimnazija.

6. Pr. Naujokaičio Aritmetikos uždavinynas 
IV-jam pradinės mokyklos skyriui. Kaina 
RM. 6,75. Išleido „Tremtiniai“ Tūbingene, 
prancūzų zonoje.

Dėl jų gavimo prašoma kreiptis ne į Sv. 
Vald. Knyg. Leid. Komisiją, bet į pačius 
leidėjus bei knygų platintojus.

S v. Vald. Knygų Leidimo 
Komisija

PRANEŠIMAS PRAD. MOKYKLOMS t
Švietimo Valdybos patvarkymu, mokslo 

metai pradžioš mokyklose baigiami ligi Ve
lykų ir naujieji pradedami balandžio mėn. 
21 dieną. Ketvirtieji skyriai laiko baigiamūp- 
sius egzaminus šių dalykų: tikybos, lietuvių 
kL, skaičiavimo, istorijos, geografijos ir gam
tos. Egzaminų Komisijos sudaromos iš mo
kyklos vedėjo, atitinkamo dalyko skyriaus 
mokytojo, LTB apylinkės švietimo skyriaus 
atstovo ir Tėvų komiteto atstovo.

Baigimo pažymėjimų blankai bus mo
kykloms išsiuntinėti.

Apyg. p. m-lų Insp.

Paieškojimai
Rinkevičienė Matilda, gyv. Schweinfurt DP 

Camp, ieško Aldonos ir Vyto Viltrakių ir 
Magdės Pikšilingaitės.

Joną Beinorį iš Žeimelio, gimn. mok. (var- 
goninką), prieš kapituliaciją buvusį Osna- 
brūcke, prašo atsiliepti jo giminaitė, gyve
nanti Hanau a M. D. P. Camp, Lamboystr, 
Haus 2a/62. ,

Ona Gavėnienė-Cėsnaitė. kilusi iš Staniš- 
kių, dabar gyvenanti (23) Uchte, Kr. Nien
burg'W, lietuvių stovykloje „VYTIS“, bL 23, 
ieško giminių ir pažįstamų

Mrs. Stanislava Mlleraitė-Radavičlus, gyv. 
6509 S. Paulina St Chicago Ill , ieško Vytauto 
Milerio apie 21 m. amž. ar jo motinos Petro
nėlės Milerienės, prieš karą gyv. Jurbarke, 
Muitinės g-vė 9.

Kazys Kapčinskas, gyv. Oberjosbach L Ts;, 
uber Wiesbaden, ieško seserų Marytės Ir 
Irenos.

Lietuviai gyv. (24) Wahlstadt, Kr. Segeberg, 
Baltic DP Camp, ieško giminių bei pažįs
tamų:

1. šleideris Bronius, 2. Rlmkūnas Petras, 
3. Jaskutis Feliksas, 4. Petrikas Vladas, 5. 
Baliukonis Petras, 6. Drakšas Vladas, 7. Si
mutis Antanas, 8. Svereika Petras, 9. Runas 
Pranas, 10. Aškinis Juozas, 11. Karoblis Pe
tras, 12. Blažys Juozas, 13. Kentra Bronius, 
14. Rudzinskas Povilas, o taip pat, 15. Bra
zaitis Juozas ieško švogerio Poderio Stasio ir 
giminių bei pažįstamų.

UNRRA-os Paieškojimų Įstaiga, Arolsen 
prie Kasselio ieško sekaniių asmenų:

Lvovich Minna, 66 metų, gyv. Plungė;
Merecki Mordchaj, 45 metų, gyv. Seirijai; 
Orlawotch Joseph, .75 metų, iš Bruxelles; 
Pascheltinė Hana, 43 metų; , 
Tervydienė Vanda, 20 metų, iš Coburg; 
Vildschus Kasimier, 56 metų, iš Gotha; 
Woiffsohn Johanna, 58 metų, iš CC Stutt- 

įhof;
Yoffe Sotie, gyv. Ariogala;
Zylberman Rachel, 37 metų. Iš Anvers;
Urinowski David, gyv. Kaune;
Gylytė Angela, gyv. (16) Hanau a. M., lie

tuvių stovykla, Ieško brolio Gylio Eliziejaus, 
patekusio 1945. V. 5—6 d. d. Bad-Aiblinge 
(prie Rosenhelmo) karo belaisvėm ir gyd. 
Juozo Naujoka

I
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DP licenzi|uotu laikraščiu sąjungai besikurianl

Anglu zonos flnsiaartu atstouu sdoomk

Pasibaigtu karui, daugelio kraštų ir tautybių 
Išblaškytųjų asmenų dalis susispietė vaka
rinėje Vokietijos dalyje, kur, materialiai 
UNRRA-os remiami, iš nieko ėmė kurti savo 
kultūrlnj gyvenimą, savo mokyklas, spaudą 
ir menines grupes. Tai kūrė žmonės, kurie 
savo kraštuose laisvo egzistavimo metais su
darė inteligentiją, kultūrinį branduolį. Jie i 
negalėjo pasitenkinti vien tik materialine i 
tarptautinių organizacijų parama, bet norėjo Į 
taip pat turėti ir tą lauką, kuriame reikš- ! 
tusi jų kultūrinis ir dvasinis gyvenimas. Gy- ’ 
vendami laisvų demokratijų administruoja- j 
mose srityse, jie taip pat norėjo tomis lais- j 
vėmis naudotis.

Tuo būdu susikūrė įvairių tautybių DP! 
Spauda, kuri norėjo tinkamai savo tautiečius | 
informuoti ir talkininkauti jų kultūriniam 
gyvenimui. Tačiau prie esamų sąlygų DP 
Spaudai buvo ypač sunku ne tik plėtotis ir 
tobulėti, bet ir iš viso išsilaikyti, nes DP 
(pauda tuo metu neturėjo tvirto teisinio 
pagrindo. Kuris UNRRA-os Team daugiau 
pagelbėdavo, ten buvo lengviau ir su spauda, 
o kur nieko, ten ir jokios spaudos nebuvo. 
Tokia padėtis tęsėsi iki spaudos pertvarkymo.

Nauja tvarka, nors ir davė tvirtesnį teisinį 
pagrindą DP laikraščiams, tačiau visų pro
blemų neišsprendė. Priklausomybės, popierio 
ir teisių klausimai pasiliko daugiau ar mažiau 
opūs. Tačiau kadangi šiuo metu amerikiečių 
■Onoje einą įvairių tautybių DP laikraščiai 
yra karinės valdžios oficialiai leisti ir turi 
licenzijas, atsiranda proga išspręsti tas opią
sias problemas, su kuriomis susiduria visų 
tautybių DP laikraščiai.

Tuo tikslu š. m. vasario mėn. 27 d. Augs
burge įvyko amerikiečių zonos DP licėnzi- 
Juotų laikraščių leidėjų ir atstovų suvažia
vimas, kurio pagrindinis tikslas buvo įsteigti 
profesinę visų tautybių DP licenzijuotų laik
raščių leidėjų ir jų bendradarbių sąjungą, 
kuri turėtų visais šiais opiais DP spaudos 
klausimais rūpintis. Suvažiavimas įvyko 
ukrainiečių stovykloje. Jame dalyvavo lie
tuvių, latvių, estų lenkų, ukrainiečių ir jugo
slavų laikraščių leidėjai ir atstovai, o taip pat 
baltgudžių ir slovakų žurnalistai. Suvažia
vime dalyvavo ir amerikiečių zonos vokiečių 
lleenzijuotų laikraščių sąjungos pirmininkas 
ir „SdiwSblsche Landeszeitung“ redaktorius 
Naumann.

— Karinis britų teismas Flensburge, Vo
kietijoje, dvi moteris pakartotinai atsisakiu
sias priimti į namus pabėgėlius, nubaudė po 
4 savaites pagyventi pabėgėlių lageryje, kad 
jos susipažintų su tuo, ką tenka benamiams 
pernešti. Būdinga, teismo sprendimu, 4 sa
vaitės gyvenimo pabėgėlių lageryje prilygi
namos 3 mėnesiams kalėjimo.

— Keletas Paryžiaus laikraščių tvirtina, 
kad Zarah Leander, kuri puikiai pasireikš
davo šnipų filmose, karo metu tikrai šnipinė- 
jusi Stalino naudai.

S. m. vasario 25 d. įvyko anglų zonos LTB 
Apygardų atstovų 'suvažiavimas. Suvažiavime 
dalyvavo visų Apygardų atstovai, LTB Vyr. 
Komiteto ir beveik visų kitų centrinių įstaigų 
atstovai Buvo apsvarstyta daug aktualių 
klausimų, iškelta visa eilė organizacinių trū
kumų ir priimta nutarimų tiems trūkumams 
pašalinti. Apie paskiras sritis pranešimus 
padarė atitinkamų sričių vadovai ’

Švietimo srities vadovas pranešė, kad visų 
rūšių mokymosi įstaigose, išskyrus suaugu
siųjų kursus, yra 4.587 mokinių Studentų 
visuose zonos universitetuose yra arti 700. 
Ryšium su stovyklų kilnojimų keletą mo
kyklų teko sujungti. Pavasarį dar numatoma 
sukelti keletą mokyklų į vieną stovyklą. Kur 
bus galima, į stovyklas bus sukalta mokiniai 
su tėvais, o kur tai padaryti nebus galima, 
tai mokiniams bus įrengti bendrabučiai. Mo
kyklų sujungimai bus atlikti, bendradarbiau
jant su Baltų Taryba. Anglų zonoje veikia 
keletą amatų mokyklų, kurias lanko bendrai 
risi baltai, ir keletą grynai tautinių Ypatingo 
susidomėjimo verta Flensburgo jūrininkų 
mokykla. Ją lanko 40 lietuvių ir pusantro 
karto tiek kitų baltų. Apie šią mokyklą gerai 
atsiliepia ir anglų pareigūnai.

Mokytojų trūkumai pąpildyti ir žinioms 
pagilinti UNRRA pritarimu vasaros atostogų 
metu numatoma suruošti dveji trumpalaikiai 
kursai. Diskusijose paaiškėjo, kad, santykiau
jant su Sv. Valdyba, pasireiškia kai' kurių 

i nesklandumų todėl, kad Sv. Valdyba raštus

Atidarydamas suvažiavimą, iniciatorių gru
pės pirmininkas ukrainietis Dr. Ilnicki. pa
brėžė, kad faktinoji DP spaudos nadėtis nuo 
karo pabaigos vra labai mažai pagerėjusi. 
DP spauda teisiniu ir aprūpinimo atžvilgiu 
stovi daug žemiau .už vokiškąją spaudą. Viena 
iš priežasčių yra tai, kad DP spauda yra 

• leista karinės valdžios, gauna aprūpinimą iš 
UNRRA-os, o praktiškai daug rišasi su vokie
čių ūkiu. Su šiom 3 institucijomis surištos 
DP spaudos ateitis yra dar neaiškesnė. Atei
tyje DP spauda turėtų remtis tarptautine 
organizacija, IRO ar pan.

Naumann savo žodyje pažymėjo, kad vokie
čių ir DP spaudą riša bendras uždavinys: 
kova dėl nepriklausomybės, kova dėl vietos 
virš politinių partijų. „Jūs sakote, kad dabar 
vokiečių spauda turi geresnes sąlygas, negu 
DP. Žinoma, jei mes skelbtume kurios ndrs 
atskiros partijos idėjas, mes viską iš ten ir 
gautume,, bet kada mūsų kaip ir jūsų užda
vinys yra žmogaus, Kristaus žmoniškumo 
problemų sprendimas, tada mes, kaip ir jūs, 
beveik nieko negauname.“ Toliau jis išreiškė 
pageidavimą, kad DP spauda santykiautų 
daugiau su vokiečių spauda, nes dabar vokie
čiai beveik nežino, kas tokie yra tie DP ir 
kodėl jie negrįžta namo. Tuo būdu dažnai 
pasidaro ir netikslių išvadų. Tam tikslui tu
rėtų būti leidžiama daugiau informacinių lei
dinių vokiečių kalba.

„Jūs esate šio karo aukos ir ta prasme 
privalote sau reikalauti daugiau teisių Jūs 
turite turėti sąjungą, kuri tais klausimais 
rūpintųsi ir per kurią jūs galėtumėte veikti. 
Bendrai jūs galėsite daugiau nuveikti, negu 
kiekvienas atskirai dirbdami“. Baigdamas 
Naumann pažadėjo pasirūpinti, kad Stuttgarto 
radiofone būtų paskirta valandėlė DP reika
lams.

Suvažiavimui nutarus Įsteigti visų amerikie
čių zonos tautybių DP laikraščių leidėjų ir jų 
bendradarbių profesinę sąjungą, buvo priimta 
rezoliucija, kurioje išdėstytos laisvos spaudos 
teisės, o taip pat dalyvavimas visose konfe
rencijose, laisvas susisiekimas, susisiekimo 
priemonės ir t. t. Tą pačią dieną buvo priimti 
ir sąjungos įstatai.

Sąjungos pirmininku buvo išrinktas vienas 
vyriausių iniciatorių ukrainietis Dr. Ilnicki. Į 
sąjungos valdybą iš lietuvių įeina „Žiburių“ 
redaktorius Vitėnas sekretoriumi ir „Mūsų 
Kelio“ redaktorius Penikas.

Si sąjunga yra didelis palengvinimas mums, 
karo aukoms, kovoje dėl savo spaudos teisių.

Atskirai tektų paminėti suvažiavimo šeimi
ninkų nuoširdų priėmimą.

Suvažiavimui pasibaigus, įvyko ukrainiečių 
bandūrų choro koncertas. Tai tikrai buvo reta 
proga išgirsti ukrainiečių melodijas, kurios 
buvo išpildomos jų tautiniais instrumentais.

Suvažiavimas baigėsi pakilioje darbo nuo
taikoje. Pirmieji žingsniai padaryti. Ateityje 
ši sąjunga turėtų plačiau pasireikšti, nors ir 
ne kiekvienu metu tam būtų palankios 
sąlygos. m. b.

— INS praneša: JAV senatorius Kilgore 
paskelbė sąrašą 20.000 asmenų (iš 98 kraštų), 
kurie turėję būti nacių partijos nariai. Są
rašą sudarė karo ministerija iš nacių karto- 
tekų kurios po Vokietijos kapituliacijos pa
teko į ameijkiečių rankas.

— Luxemburg© premjeras Dupont sudarė 
naują ministerių kabinetą, į kurį socialistai 
ir komunistai neįeina. Senasis kabinetas at
sistatydino prieš 2 savaites.

— Kaire sulaikyta automobilių vagių gau
ja, kurios būstinė buvo kapinėse. Pavogtieji 
automobiliai būdavo išardomi, sudedami į 
karstus ir, lydint pačių vagių ir jų šeimų 
procesijai, nugabenami į kapus permontuoti.

— Etnoje prasivėrė 23 nauji ugniakalniai. 
Tekanti lava grąsina užlieti eilę naujų gyve
namų vietovių. ~ Italijos vyriausybė yra 
numačiusi Etną bombarduoti iš oro, kad 
gilėtų lavą sustabdyti arba nukreipti į ne
dirbamus laukus.

— Dėl nuolatinių liūčių Marmure upė 
(šiaur. Bolivijoje) staiga užliejo vieną kaimą, 
300 gyventojų buvo Išgelbėti (paimti nuo 
baigiamų apsemti namų stogų) lėktuvais, at
siųstais iš JAV, Argentinos, Čilės ir Panamos.

r— Britų zonoje surastas paslėptas Hitlerio 
platinos lobis, keleto tūkstančių svarų ster
lingų vertės. •

— Vienas farmeris Michigane, JAV, mir
damas Gretai Garbo pavedė visą savo turtą 
9000 sv. sterlingų vertės. Jo palikime rasta 
šimtai laikraščių iškarpų apie Gretą Garbo.

— JAValstybėse prasidėjo didžiausias 
Amerikos istorijoje mokytojų streikas. Mo
kytojai reikalauja pakelti metinį atlyginimą 
nuo 2400 dol. iki 4000 dolerių.

— Amerikiečių žinių agentūra „Associated 
Press“ licenzijuota Vokietijoje. .

ir paskyrimus siuntinėja tiesiog suinteresuo
tiems, aplenkdama zoninį tos srities parei
gūną. Taip pat nusistatyta vienu ar kitu būdu 
besimokantį jaunimą apmokyti bet kurio 
amato.

Iš socialinės srities vadovo pranešimo 
paaiškėjo, kad, jo surinktomis autentiškomis 
žiniomis, išvietintų asmenų maitinimas ir 
apranga anglų zonoje yra žymiai blogesni, 
negu bet kurioje kitoje zonoje, o maisto pro
duktų iš lietuviškų šalpos organizacijų gau
nama proporcionaliai mažiau Dėl nedaval- 
gymo ypač jaunimo sveikata yra katastrofin- 
goje būklėje. Suvažiavimo dalyviai akcentavo 
ypatingą reikalą paveikti atitinkamas įstai
gas, kad šios rūšies gėrybės būtų skirstomos 
pagal būtiną zonų reikalą, o ne proporciona
liai. Iš zonos pirmininko pranešimo paaiškėjo, 
kad UNRRA-os globojamų lietuvių skaičius 
dabar siekia 24.000 asmenų Prieš pusmetį 
tas skaiiaus buvo 1.500 didesnis. Sumažėjimas 
įvyko dalinai dėl screeningo, dalinai dėl 
tikslesnės registracijos. Šiaip lietuvių ben
druomenei priklauso 27.000 asmenų Santykiai 
su UNRRA ir kariška valdžia patenkinami, 
nors kai kurių stovyklų direktoriai yra visai 
nepalankūs DP. Screeningas kai kuriose sto
vyklose dar vyksta, bet daugumoje jau baig
tas. Beveik visais atvejais klaipėdiečiams DP 
statusas pripažįstamas be sunkumų Dėl iš- 
screeninguotų apeliacijos ir skundai iki šiam 
laikui visai nepriimami. Išscreeninguotiema 
bendruomenė teikia visokeriopą pagalbą ir 
globą. Turima sunkumų su paskutiniame 
pusmetyje paleistų belaisvių Įteisinimu. Pas
kutinėmis dienomis zonos DP stovyklose lan
kėsi du anglų parlamento nariai- vienas dar- 
bietis ir vienas konservatorius. Jie aplankė 
vien lietuvių daugiau dešimties stovyklų Do
mėjosi maitinimosi, darbo ir gyvenimo sąly
gomis. Vistu: buvo nusiskundžiama maitini
mosi menkumu. Keliose stovyklose akivaizdi
niai buvo išdėstyta dienos davinys. Parla
mentarai tai visa atydžiai stebėjo ir net dau
gelį smulkmenų pasižymėjo. Keliose sto
vyklose buvo įteikta įvairių memorandumų. 
Parlamentarai priėmė ir lietuvių bendruome
nės vyriausius zonos pareigūnus, kurie išdėstė 
Visus bendruomenės vargus. Tais pat klausi
mais buvo įteiktas ir memorandumas. Dar- 
bietis mūsų reprezentantams pareiškė, kad 

i anglai dėjo ir dės pastangų, kad Atlanto 
į Cbartos principai būtų įgyvendinti praktikoje, 
j o konservatorius pasakė, kad tremtiniai ar- 
I timoje ateityje gaiės pradėti normalų ir pa
stovų gyvenimą Įkuriame krašte — nebuvo 
pasakyta). Baigdami pastebėjo, kad DP būklę 
jie pagrindinai išstudijavę ir prisirinkę dvi 
didesnes dėžes rašytos ir šiaip daiktinės me
džiagos.

LTB Vyr. Komiteto atstovas savo pra
nešime pabrėžė, kad lietuviams tremtiniams 
tvarkant bendruomeninį gyvenimą svarbu 
vadovautis Tremtinių Statutu. Metų praktika 
parodė, kad jis yra gyvenimiškas, gana 
lankstus ir visose sąlygose gali eiti pagrin
du, organizuojant tautinę bendruomenę. Jo 
dėsniai privalės būti taikomi, jei lietuviai 
bus priversti ir kitame kuriame krašte i įsi
kurti. Ta mintis jau dabar turi būti svarsto
ma mūsų bendruomenės.

Po visų pranešimų įvairiais klausimais 
buvo gyvos, 4 valandas trukusios, diskusijos. 
Suvažiavimas prasidėjo 9 vai. ryte. Po pietų 
padaryta 5 valandų pertrauka lietuviškos 
operos atidarymui. Suvažiavimo dalyvįai 
laiko taupymo sumetimais buvo posėdžių 
kambaryje ir maitinami, bet ir taip inten
syviai dirbant, visa dienotvarkė buvo baigta 
tik 4 valandą ryto. (LTB)

Gyvenimas tarybiniam Pabaltijy
Viename iš didžiausių pasaulio laikraščių 

„Chicago Daily Tribūne“ gana dažnai patei
kiama naujų žinių apie gyventojų kančias 
okupantų priespaudoje, sovietinį terorą ir be
sąlyginę Laisvės Kovotojų kovą. Mes patei
kiame eilės pranešimų santrauką.

Mažai maisto, bet daug vodkos
H vieno, neseniai pro geležinę uždangą pra- 

Hndusio latvio Noderer patyrė, kad duona ir 
kitos maisto prekės Pabaltijy dabar yra nor- 
ntuojamos nors anksčiau ten jų niekada ne
trūko. Tekstilės gaminių visai neįmanoma 
gauti. Tačiau, kaip ir carų laikais, yra viena 
prekė — nenormuota, pigi ir lengvai gau
nama — tai vodka.

Japonai Mandžurijoje naudojo tą pačią tak
tiką, pigiai pardavinėdami opiumą, jie bandė 
pajungti kiniečius.

Spauda ir radijas neriasi iš kailio skelb
dami krašto rekonstrukcijos projektus, bet tų 
projektų vykdymo niekas nėra matęs. At
virkščiai, visas laužas, cementas, stiklas, ply- 
tos ir statybinė medžiaga skubiu tempu išve
liama į Rusiją. Iš fabrikų išvežamos visos 
mašinos. Lyg skėrių spiečiai kraštą apniko 
rusai, meškeriodami visa, kas sovietams ver
tinga.

v žmonių medžioklė vergijai ■ >
NKVD — slaptoji rusų policija — visame 

krašte gaudo žmones vergų darbams Rusijoje. 
Neretai gali pamatyti, būrius po 150—200 
asmenų — vyrų, moterų ir valkų — varomų 
i inkvizicijos kameras." Tie, kurie perneša 
kankinimus, vėliau sukišami į kalėjimus. Kai 
kalėjimai prisipildo, kaliniai gyvuliniais va
gonais išvežami į Rusiją.

Nieko negirdėti apie deportuotuosius pir-%, 
mosios okupacijos metu (1940—1941 m.), bet* 
1948 m. gegužy į Liepoją traukiniu grąžinta : 
300 asmenų, deportutotų 1945 metais. Jie buvo j 
fiziškai Ir dvasiškai palaužti. Dvylika jų mirė 
18 dienų trukusios kelionės iš Uralo metu 
40 iš jų reikėjo iš traukinio nešte išnešti, o 
likusieji buvo vien žmogaus pavidalų likučiai

Vokiečių okupacijos metu 1941—45 m. na
ciai buvo mobilizavę apie 100.000 latvių Ru- ,

sai sugaudė daugumą jų ir išvežė j Tūlą, ne
toli Maskvos. Ten juos sukišo į kasyklas. Ne
seniai- 250 jų vienoje šachtoje buvo nužudyti. 
Karininkai išsiųsti į Murmanską ir Pečorą 
katorgos darbams 15—25 metams.

„Laisvi“ rinkimai
Pradėjus rinkiminę propagandą, visur pra

dėjo siausti enkavedistai, kurie varinėdavo 
gyventojus neva j susirinkimus, o vėliau 
reikalaudavo pasižadėjimo balsuoti. Darbi

ninkams ir tarnautojams buvo grąsinama už 
nebalsavimą atleisti iš tarnybos, atimti 
maisto korteles ir net ištremti į Sibitją. Ta
čiau žmonės į susirinkimus eiti vengė. Tada 
susirinkimus pradėta rengti darbovietėse, 
prieš tai uždarius vartus ir duris. Rinkimų 
išvakarėse į kiekvieną valsčių atvyko po 
20—30 ginkluotų enkavedistų. Plentais ir 
vieškeliais pradėjo patruliuoti NKVD tankai.

Naktį prieš rinkimus partizanai pradėjo 
intensyvią, organizuotą veiklą. Nukertami 
sargybas jungiantieji telefono laidai, užker
tami keliai tankams ir tanketėms, rinkiminės 
apylinkės apšaudomos šautuvų jr kulko
svaidžių ugnimi. NKVD, bijodama didesnių 
puolimų, atsišaudė ir laido šviečiamąsias ra

ketas. Atrodo, kad visas kraštas’ pavirto ko
vos lauku. Į rytą susirėmimai liovėsi. Visas 
kraštas lyg išmiręs — keliai tušti, nematyti 
nė vieno žmogaus. Rinkimų būstinėse ne
matyti ne tik balsuojančių bet daug kur 
trūksta ir rinkiminių komisijų narių. Iš
krikus komisijoms, pradėta gaudyti mokslei
viai ir studentai, papildyti praretėjusią ko
misijų sudėtį.

Balsavusių procentas buvo mažas. Buvo 
apylinkių, kuriose balsavo 2—3 asmenys. Kiek 
didesnis procentas (10—25%) buvo ten, kur 
gyvena daugiau rusų kolonistų ir miestuose, 
kur gyventojus lengviau priversti. Be to, 
balsuotojų skaičių pakėlė atvežti rusų ka
reivių daliniai bei rusai civiliai. Didžiuo
siuose miestuose balsavusių skaičius siekė iki 
50%. Tačiau bendras balsavimų nuošimtis 
visame krašte sudarė 10—15%. O Maskva 
vėliau skelbė, kad Lietuvoje balsavo 94,7%.

Likiminė tautos kova
Trečioji Lietuvos okupacija yra itin žiauri. 

Gyventojai yra persekiojami ir įbauginti. 
Dalis jų nepakeldami teroro pasitraukia į 
miškus. Jie yra pasiryžę kovoti iki mirties.

Partizanų kova yra kieta ir sunki. Jiems 
tenka kovoti su žymiai pranašesnėmis enka- 
vesdistų pajėgomis, gerai ginkluotomis ir ap
rūpintomis. Kautynės dažnai tęsiasi ilgai. Pa
vyzdžiui vienos kautynės ties Alytumi už
sitęsė be pertraukos pusantros paros. 88 par
tizanai kovėsi su 2000 enkavedistų Lietuviai 
turėjo pasitraukti, rusams metant į kovą 
naujus dalinius. Lietuvių žuvo 43, rusų — 
380. Žuvusiųjų tarpe buvo ir viena moky
toja, kuri dar šaudė iš kulkosvaidžio po to, 
kai jai priešo mina nutraukė abi kojas, kol 
išbaigė visus šovinius ...

Partizanai gyvi į nelaisvę nepasiduoda, nes 
tardymų metu enkavedistai naudoja drastiš
kas priemones, norėdami išgauti jų veiklos 
paslaptis. Net žuvusieji nebūna palaidojami. 
Lavonai pirmiau būna nugabenami' į arti
miausią miestelį, nunuoginami, bjauriai su
žalojami ir šlykščiai išniekinti paliekami gu
lėti keletą dienų.

Lietuvos patriotų kova yra besąlyginė. 
„Mes kelio atgal neturime ir neieškome“, sa
koma viename jų atsišaukime. „Mes arba 
žūsime nuo plėšikiškos NKVD rankos, arba 
mirsime šaltose Sibiro taigose, ar Ledynuė- 
tojo vandenyno pakrantėse didžiausiai pa
saulio gėdai — arba laimėsime“.
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