
Mes laukiame teisybės ir žmoniškumo?
Maskvos konferencija eina. Pasaulis, o ypač 

visa eilė pavergtųjų tautų, ištroškęs laukia 
tikrosios taikos, teisingumo ir žmoniškumo. 
Dar niekas negali pasakyti, ko Maskvoje pa
sieks^ didieji pasaulio demokratijų vyrai, ant 
kurių pečių šiandien užgulė didžiulis atsakin
gumas už pasaulinę taiką, už visas keturias 
žmonijos laisves, už žmogaus teisę, pagaliau 
— už visa tūkstantmetinę krikščioniškąją kul- 
turą.

Kiekvienam doram žmogui pasaulyje turėtų 
būti suprantama, kad šį lemtingąjį momentą 
negalima nutylėti apie baisų niekuo nekaltų 
Pabaltijo tautų likimą, kuris jas ištiko pasta
rojo imperialistų sukelto karo eigoje. Tai 
butų ryškus nusikaltimas prieš teisingumą ir 
žmonijos sąžinę.

Tad ir mes, nelaimingieji beteisiai DP žmo
nės, jausdami nedovanotiną atsakingumą 
prieš savo tautos istoriją, kad mūsų busimo
sios kartos neteistų mūsų kaulų, Maskvos 
konferencijos akivaizdoje keliame balsą, pra
šydami garbinguosius vakarų aliantus at
kreipti dėmesį į baisųjį mūsų tautų ir tėvynių 
likimą. •. .

Lietuva slaptu Ribbentropo — Molotovo su
sitarimu (1939. VIII. 21) buvo Sovietų Sąjun- • 
gos užpulta, prievarta įjungta į Sovietų Są
jungą, brutaliai klastojant gyventojų valią, 
dešimtimis tūkstančių gyventojus deportuojant 
ir naikinant. 1941 m. mūsų tėvynė pateko 
antram susitarimo partneriui. Hitlerio reži
mas nužudė apie 250.000 Lietuvos gyventojų,, 
per 100.000 išgabeno darbams ir baisiai apiplė- • 
šė kraštą. Antroji sovietų okupacija jau vėl 
deportavo per 100.000 gyventojų, o į jų vietą 
gabena rusus kolonistus. .

Abiejų slaptos sutarties režimų okupacijos 
Lietuvoje jau sunaikino iki pusės milijono 
gyventojų - tautos, kuri ryžosi nevergauti nei' 
raudonajam nei rudajam režimui ir visomis 
galiomis ’ priešinosi ir tebesipriešųia. Jeigu 
tokiu procentu būtų nukentėjusios Anglija ar • 
Prancūzija, tai jos būtų netekusios po 8 mili
jonus gyventojų, o JAV —- apie 25 mil. gyven
toji!. Taigi, Pabaltijo kraštai, be jokios savo 
kaltės, baisiau nukentėjo nuo agresorių negu 
kurie kiti. Juo skaudžiau, kad Pabaltijo 
kraštų okupacija tebesitęsia, ir jų gyventojai 
tebenaikinami.

Todėl ankstyvesnio Pabaltijo tautų rezisten
cinio judėjimo nariai, vadovaujantieji nepri
klausomų Lietuvos-Latvijos irEstijos valstybių 
politiniai, ūkiniai ir kultūriniai valdininkai, 
Aukščiausioji Bažnyčios Vyriausybė, Raudo
nasis Kryžius, demokratiškai išrinktieji Pa
baltiečių DP atstovai ir visų klasių, profesijų, 
konfesijų ir partijų Vokietijoje nariai kreipėsi 
ir tebesikreipia į garbinguosius vakarų są
jungininkus, kaip tarptautinės teisės, krikš- 
čioniškpsios civilizacijos, pasaulio saugumo ir 
žmonijos sąžinės tauriuosius saugotojus, nuo-
lankiai prašydami imtis atitinkamų priemo
nių, kad trys Pabaltijo valstybės, turinčios 
tūkstančių metų Vakarų kultūrą, būtų išgel
bėtos nuo fizinio ir moralinio sunaikinimo ir 
kad Pabaltijo valstybių suverenitetas, kuris 
1940 m. buvo užgniaužtas neišprovokuotos 
agresijos, būtų atstatytas, įgyvendinant At
lanto Chartą ir JT Statutą. Taip pat imtis 
skubių priemonių, kad būtų sustabdytos pa
baltiečių deportacijos ir šių kraštų koloniza
vimas svetimais piliečiais. Jie, drauge su oku
pacine kariuomene ir politine policija, turėtų 
būti išgyvendinti, o jau deportuotiems ir 
tremtyje esantiems pabaltiečiams užtikrinti 
sąlygas grįžti į jų išlaisvintas tėvynes. Pabal
tijo valstybėms užtikrinti demokratinę valdy- 
mosi formą, atitinkančią JT Statutui.

Pagaliau, atsižvelgiant į teisinę ir materia
linę pabaltiečių DP padėtį, atitinkant IRO 
Statutą, priimti pabaltiečius naujosios pabėgė
lių organizacijos nariais ir pabaltiečių DP įga
liotiniams leisti pateikti jų pageidavimus, pa
siūlymus ir skundus visoms tarptautinėms 
institucijoms, kurios tvarko pabėgėlių rei
kalus.

HRRA-os screeningo akcija gailinai sustabdyta
§. m. kovo mėn. 3 d., Pabaltijo Komiteto at

stovas lankėsi Armijos štabo būstinėje ir bu
vo priimtas DP skyriaus pareigūno p. Squa
drilli. Buvo perduota visa medžiaga, lie
čianti pradėtą UNRRA-os patikrinimą, va
dinamą eligibility. Ponas Squadrilli pa
reiškė, kad Armija screeningą atliko ir jokio 
naujo screeningo daryti nenumato, o UNRRA 
screening© daryti neturi teisės. Atskirus įtar
tinus asmenis tikrinti gali tik kariuomenės 
štabo specialus skyrius. P. Squadrilli pa
reiškė, kad Mūncheno distrikto UNRRA eli
gibility akciją pradėjo sauvališkai, negavus 
iš niekur pritarimo.

Tą pačią dieną Armijos štabas davė tele
gramas visiems UNRRA-os distriktų direkto
riams eligibility akciją galutinai sustabdyti. 
Tuo būdu naujo screeningo akcija yra galu
tinai baigta.

Teko patirti, kad Mūncheno ir kitose 
UNRRA stovyklose eligibility reikalams pri
imti tarnautojai gavo parėdymą pasiieškoti

Kovoje prieš abi svetimąsias agresijas su
dėję nepalyginamas kraujo ir turto aukas, 
mes jaučiamės turį moralinę teisę priminti, 
kad lietuvių tautai tęsiama skriauda priešta
rauja pačios Sov. S-gos sutartims ir pasiža
dėjimams, prieštarauja Atlanto Chartai, prieš
tarauja Roosevelto laisvėms Trumano punk
tams, JT Statutui, didžiųjų vakarų demokra
tijų įsipareigojimams, pagaliau prieštarauja
elementariniam teisingumui ir žmoniškumui. 
Todėl šiandien mes visa širdimi keliame savo 
baką nrieš nrte’^ybę, daromą mūsų tėvynei

laukiame iš dabar vyksiančios ir būsimų tai
kos konferencijų ir iš visų Vakaru demokra
tijų vadovaujančiųjų vyrų

Maskvą konferencija pasaulis spaudos puslapiuos
Britų spauda jau savaitę prieš konferenciją 

pradėjo plačiai rašyti apie būsimu^ konferen
cijos sunkumus. Kovo 1 d. „Times“ nurodo, 
kad, Maskvos konferencijai nepasisekus, britų 
svoris sumažėsiąs. „Yorkshire Post“ klausia, 
ar Maskvoje Rytams ir Vakarams pavyks rasti 
bendrą kalbą dėl Vokietijos ateities. Laikraš
tis atsako, kad sovietai ir anglosaksai prie 
ūkinių Vokietijos klausimų sprendimo eina
labai skirtingais keliais. Sovietų ūkis yra 
autarkinis, ir Vokietijos sąskaiton sovietai jį 
nori dar sustiprinti. Norėdama išugdyti savo 
pramonę, Sovietų Sąjunga stengiasi iš Vokie
tijos ūkio iščiulpti kuo daugiau gėrybių, ne
atsižvelgiant, kad toliau Vokietija gali būti 
nebepajėgi net savo gyventojus išmaitinti. 
Vakarinės demokratijos norinčios, kad Vokie
tija ūkiškai atsistotų ant kojų ir anglosaksams 
nebereikėtų jos remti. „Liverpool Daily Post“ 
Maskvos konferencijos proga pagrindinai per
žvelgia anglų-sovietų santykių raidą ir pri
eina, kad visur kalti sovietai, bet jie garsiau 
rėkia, jog kalti yra anglai, norėdami tuo 
nukreipti dėmesį nuo pagrindinių savo darbų.

Įdomius samprotavimus apie Maskvos kon
ferenciją patiekia turkų spauda. „Jumhuriet“ 
rašo tiesiog nežinąs, kaip atsakyti į klausimą, 
ar Maskvos konferencija pasiseks, ar ne. Kon
ferencija patirsianti tiek daug sunkumų ir 
kliūčių, kad esą nedrąsų kalbėti apie jos pasi
sekimą, bet nemažiau sunku esą spėti dėl kon
ferencijos nepasisekimo.v Konferencijai pasi
baigus bankrotu, Europa būtų pasmerkta 
skurdui ir chaosui, ką visi gerai žino ir ne- 

sau kito darbo, nes jų ligšiolinis darbas yra. 
galutinai baigtas.

Iš patikimų šaltinių teko sužinoti, kad prieš 
kurį laiką UNRRA-os Vokietijos skyrius pri
mygtinai reikalavo atitinkamų ministerijų 
Londone ir Washingtone leisti pakartotinai da
ryti DP asmenų patikrinimą, tačiau tokio lei
dimo negavo.

Amerikos State Departament davė prita
rimą peržiūrėti screeningo medžiagą, nes tam 
pritarė ir kariuomenės vadovybė. Tačiau 
šiuo metu kariuomenės vadovybės nuomonė 
yra pasikeitus, ir State Departament naujo 
pritarimo tam reikalui neduoda. Galimas da
lykas, kad naujas DP patikrinimas bus tik 
pradėjus veikti IRO organizacijai. Manoma, 
kad šiuo atveju bus iš naujo tikrinami iš
mestieji asmens per kariuomenės atliktą tik
rinimą.

Šiuo metu Pabaltijo Komitetas daro visus 
žygius išgauti atgal šio screeningo metu kai 
kurių asmenų užpildytas anketas. (D. 2.)

ir šaukiančią dangaus keršto. Tą savo šauks
mą sustiprinome visų tautiečių kolektyviu 
bado streiku, kovo 10 d., apie kurį buvo pa
informuota ir jau rašo JAV okupacinių pa
jėgų spauda.

Mes jaučiame gilų dėkingumą visiems mūsų 
globėjams ir tikime, kad mūsų širdies skaus
mas bus suprastas ir didžioji mums padary
toji neteisybė atitaisyta. . To mes tikimės ir 

I nori. Turkų laikraštis „Akšam“ vierumėlis iš 
I pasaulinės spaudos nėra praradęs optimizmo. 
■ Jis rašo kad iš parodytų mostų galima spėti, 
j jog ir anglosaksai ir sovietai nori susitarti, 
į padarydami nuolaidų antraeilės svarbos 
Klausimuose. Sovietai sutiko pripažinti JAV 
globai japonų mandate buvusias Pącifiko sa
las, britai ir amerikiečiai padarė mostą, 
savosiose zonose likviduodami antisovietinio
plauko slaptą nacių organizaciją.

Amerikiečių „Los Angeles Times“ sako jog 
Austrijai gresia sovietų pavojus. Sovietams 
užvaldžius Austriją, visos Europos padėtis 
labai pasunkėtų.^ Laikraštis sako, kad JAV 
Austrijos klausimu Maskvoje laikysis labai 
aiškiai ir kietai — Austrija turinti būti visiš
kai nepriklausoma.

Reuterio korespondentas spėja, kad Mas
kvos konferencijoje Anglijos ir JAV užsienių 
reikalų ministerial plačiai aptars’ Graikijos 
reikalus, kur svetimųjų valstybių kišimasis 
esąs aiškus. Turkų spauda rašo, kad Anglija 
ir JAV esančios apsisprendusios neleisti, kad 
Sovietų Sąjunga pasidarytų Viduržemio jūros 
galybe.

Atsargusis anglų „Times“ kovo 4 d. nu
meryje tikina, kad į Maskvos konferenciją 
nereikia dėti didelių vilčių^ Vokietijos klausi
mas esąs labai sudėtingas, svarbus, ir jame 
pragiedrulių dar nematyti. Į Austrijos klau
simą šiek tiek • galima žiūrėti su „nedideliu 
optimizmu“. „Times“ neabejoja, kad pats 
svarbiausias Maskvos konferencijos klausi
mas būsiąs rytinių Vokietijos sienų klausimas, 
kuris Maskvoje negalėsiąs būti galutiniai iš
spręstas. „Times“ primena Sovietų Sąjungai 
žiūrėti, ne kaip Vokietija turi būti valdoma, 
bet kaip ji galės gyventi. ‘ Darbiečių „Daily 

, Herald“, išlydėdamas Beviną iš Anglijos 
rašė, kad Maskvoje jo lėukia pati sunkiausia 
iš visų jo ligšiolinių misijų. Maskvos kon
ferencijos nepasisekimas reikštų politinę ir 
ūkinę Europos katastrofą.

Kovo 6 d. visa pasaulinė spauda vieningai 
sutaria, kad Maskvos konferencijoje su visu 
aštrumu iškyla Graikijos klausimas. „Times“ 
Graikijos klausimu rašo, kad graikai jau 
seniai bijo, kad jugoslavai, nustumti nuo 
Triesto, nesikėsintų į Solonikus. Graikijos 
kariuomenė jėgos aktui negalėtų atsispirti. 
Ginkluotų gaujų veikimas pasieniuose šią 
graikų baimę daro visai pagrįstą. Vienintelis 
receptas, esąs Graikijoj nuolat .laikyti JTO 
komisiją, už kurios nugaros stovėtų karinės 
pajėgos gresiančiam pilietiniam karui su
trukdyti.

Į Graikijos reikalą labai jautriai žiūri Tur
kija. Įtakingas turkų laikraštis .JHiis“ rašo, 
kad, ir antriems metams besibaigiant nuo 
karo pabaigos, Graikijoj karas tebeeina. 
Graikijoj dabar kariauja JAV ir Sovietų Są-

Paballiečių DP bado 
streikas — protestas 

prieš aneksiją
Frankfurt, kovo 8 d. (UP) — UNRRA-ot 

pareigūnai Heidelberge vakar pranešė, kad 
100.000 pabaltiečių DP, gyvenančių JAV zo
noje, protestuodami dėl galimo Maskvos kon
ferencijoje Latvijos, Lietuvos ir Estijos pri
pažinimo Sovietų Sąjungai, kovo 10 d. ruo
šiasi prisidėti prie visoje Europoje esančių pa
baltiečių bado streiko.

Pareigūnai sako, kad streiko iniciatoriai yra 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos vyriausybės, ku
rios dabar randasi tremtyje, Šveicarijoje. 1

Kalbėtojas pastebi, kad pabaltiečiai, norėda
mi labiau užakcentuoti savo problemas buvo 
galvoję pravesti ir darbo streiką, bet armija 
paprašė, kad jie darbo rienutrauktų.

Pabaltiečių lyderiai, kaip pranešama, ar
mijai ir UNRRA-i užtikrino, kad streikas yra 
nukreiptas vien tik prieš jų tėvynių aneksiją, 
bet ne prieš armiją ir UNRRĄ. Pabaltiečių 
lyderiai taip pat pastebi, kad ši demonstra
cija vyksta, bendradarbiaujant su viso pa
saulio tautinėmis pabaltiečių grupėmis, ir ji 
truks vieną dieną.

Pareigūnai pareiškia, kad armija ir UNRRA 
„netrukdo ir netrukdys demonstruoti, jei tos 
demonstracijos nepavirs riaušėmis arba rim
ties drumstimu“. („Stars and Stripes“, Nr. 93, 
1947. III., 9 d.)

(1) VOKIETIJA — Vokietijos klausimas Mas
kvos konferencijoje bus probl. Nr. 1. (2) RUHR 
— Prancūzija siekia Ruhro srities sutarptauti- 
nimo. (3) SAAR — Prancūzija nori Šias ang
limi turtingas sritis aneksuoti. (4) LENKIJOS 
TERITORIJA — Lenkija stengiasi išlaikyti 

Oderio-Neissės sieną ir išgauti Lenkijai į 
rytus nuo tos sienos esančią, dabar jos oku
puotą, teritoriją. (5) AUSTRIJĄ — nepriklau
somybės suteikimo klausimas. „N. H. T.* 

junga. JTO komisija Graikijos įvykiams tirti 
jau pririnkusi pakankamai duomenų, kurie 
rodo, kad Jugoslavija kursto ir remia graikų 
partizanų veikimą. Už Jugoslavijos pečių visu 
savo svoriu stovi Sovietų Sąjunga. JAV savo 
ruožtu apsisprendusi padėti Graikijai ūkiškai 
ir sustabdyti slavų veržimąsi į Viduržemio 
jūrą bei Artimuosius Rytus. Turkų spauda 
spėja, kad Maskvoje Graikijos klausimas nė
kiek nebus lengvesnis už Vokietijos klausimą, 
nors Graikijos byla ir bus ne pagrindinis rei
kalas.

Ir patys Maskvos konferencijos dalyviai 
savo darbą ir sėkmę piešia tamsiomis spalvo
mis. Išvykdamas j Maskvą, Marshallis pa
reiškė, kad Maskvos derybos bus nepaprastai 
sunkios, ir jų rezultatai bus didžiai reikšmingi. 
Pažiūrų skirtumai dėl Vokietijos tokie dideli, 
jog labai ir labai abejotina, kad dėl Vokietijos 
būtų galima susitarti. Ta proga „New York 
Times“ rašo, kad Marshallio misija Mas
kvoje bus labai sunku Jis turėsiąs Išjudinti 
neišbrendamai įklimpusius JAV ir Sovietų 
Sąjungos santykius. „Chicago Daily News“ 
abejoja, kad visų trijų pagrindinių di
džiųjų galybių nusistatymus pasisektų Su
derintu Laikraštis primena, kad negalima 
mesti į šalį dabar vyraujančio nepasitikėjimo, 
kol visi pasitarimai dėl Kinijos, Graikijos, 
Palestinos yra visiškai tušti. „New York 
Times" vienoje vietoje nusiskundžia, kad į 
Maskvą išvažiuodamas Marshallis paliko visą' 
eilę neišspręstų klausimų, kurių skaudžiausias 
esąs Graikijos klausimas. Laikraščio nuomone, 
Maskvos konferencijoje didžioji probletna 
būsianti ne Vokietija, bet JAV ir Sovietų' 
Sąjungos santykių klausimas. Toliau tas pats 
laikraštis sako, kad Marshallis turi tiek pat 
laiko, kaip ir sovietai. Galutinų ir lemiamų 
sprendirtių greit nedaroma. „Richmond 
News“ atvirai sako, jog Vašingtono pqliti-1 
niuose sluoksniuose dėl Maskvos konferenci
jos vyrauja nuomonė, kad iš Maskvos ne
tenka daug ko laukti.

Su Maskvos konferencijos nuotaikomis 
derinasi ir prezidento Trumano kalba, pasa
kyta keliaujant po Meksiką. Ties vienais 
senais aktekų griuvėsiais prezidentas Truma- 
nas pasakęs: „Mes privalome turėti taiką. Jei: 
ne, tai iš mūsų kultūros beliks toki griuvė
siai." •

Tik Maskva nori gyventi kitokiomis nuotai
komis. Maskvos radijas nusiskundė kad pa-' 
saulinė spauda ir neatsakingi politikai per
daug iškelia sunkumus, kuriuos Maskvos 
konferencija turės nugalėti. Esą būtų nau
dingiau, jei būtų pabrėžiama, kas jau pasiekta 
darniu visų sąjungininkų sutarimu. / ' 1

•Tėkios tai nuotaikos . vyravo pasaulinėje 
spaudoje Maskvos konferencijos Išvakarėse.

- L K.K.

1
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Lietuviu Tremtinių Bendruomenei Nacių siautėjimas Lietuvos universitetuose

antruosius metus pradedant
$Vis! atsimename mūsų pirmąsias dienas po 

Vokietijos kapituliacijos, jos Vakarų okupa
cinėse zonose. Didžiulės palaidos pabėgėlių 
ir prievartos darbams atgabentųjų, masės at
sidūrė netikrume ir visiškame pakrikime. 
Vien! i kitus žvalgėmės ir vieni kitų klausi
nėjome — kaip, kur, kas? Tačiau niekas mū
sų negalėjome duoti tikresnio atsakymo dėl 
mūsų buities ir tolimesnio likimo. Taip vadi
namų išvietintųjų reikalus ėmėsi tvarkyti 
žinomoji tarptautinė organizacija — UNRRA 
ir atitinkamų zonų kariniai okupaciniai or
ganai. Bet tiek jie mūsų, tiek mes jų nepa
žinome, nežinojome vieni kitų tikslų ir in
teresų, iš mūsų pusės nebuvo kas palaikytų 
su jais santykius, mus atstovautų ir persta
tytų globėjams, nušviestų jiems mūsų padėtį 
ir pareikštų mūsų pageidavimus. Tokiomis 
sąlygomis glebės! padėtį apvaldyti savo laikų 
adv. R. Skipičio įsteigtoji Lietuvių Sąjunga 
Vokietijoje. Pradžioje ji sutiko milžiniškų | 
sunkumų, kuriuos, tačiau, Sąjungai pavyko 
didelėmis pastangomis bent iš dalies nugalėti 
ir atlikti didžiuli darbą. Tačiau paaiškėjus, 
kad mūšų dienos tremtyje nusitęsia, atsirado 
reikalas tokios tremtinių organizacijos, kuri 
įgalintų, prisitaikant prie naujų sąlygų, pla
ningai tenkinti tremtinių švietimo, kultūros, 
socialinius, teisinius ir kitus reikalus, derinti 
tremtinių darbą ir pastangas, kitaip sakant, 
apjungtų juos visus i vieną visuomeninę dar
bo ir kultūros bendruomenę. Todėl vadovau
jančių veiksnių ir buvo nusistatyta Vokietijos 
Vakarų zonose tokią tremtinių bendruomenę 
įteigti.

1945 m. lapkričio 20—22 d. d. Wiesbadene 
Lietuvių Sąjungos Centro . ir jos Apygardų 
Valdybų pirmininkų suvažiavimas, dalyvau
jant VLIK-o ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
atstovams, priėmė lietuvių tremtinių bendruo
menės statuto projektą. Remiantis to projekto 
nuostatais, demokratiniu būdu buvo išrinkti 
(nuo kiekvieno tūkstančio tremtinių po vieną) 
atstovai, kurie 1948 m. kovo 3 ir 4 d. d. su
važiavę Hanau, galutinai priėmė LTB sta
tutą, išrinko centrinius valdančius organus, 
be to, Vyriausiąjį LTB teismą ir Kontrolės 
komisiją ir apsprendė kitus aktualiuosius 
bendruomenės reikalus. Tokiu būdu kovo 3 d. 
laikoma LTB įsikūrimo dieną.

Kovo 12 d. LTB pradėjo vykdyti savo už
davinius ir nuo tos dienos baigė darbą Lie
tuvių Sąjunga, kuri visus savo reikalus ir 
turtą perdavė šiai naujajai institucijai. Greit 
po to tinkamai 
nlai.

LTB tikslai 
deklaratyvinėje 
džioje sakoma: 
tauto* daliai sveikai ir pajėgiai išlaikyti, lie
tuvio vardui saugoti, lietuvių tremtinių švie
timui tvarkyti, profesiniam pasiruošimui ir

persitvarkė ir vietos padali-

gražiai nusakyti jos statuto 
dalyje ir jo prieduose. Pra- 
„Esančiai ištrėmime lietuvių

darinius). Tad suprantama, kad LTB švie
timo ir kultūros darbas ir tremtinių gerovės 
rūpinimas negalėjo būti planingai Ir tinkamu 
būdu vykdomas. Reikėjo tenkintis ir daryti 
kas galima, esant tokioms nepastovioms sąly
goms. Vadovaujančių organų darbas dažnai 
buvo dezorganizuojamas stovyklų perkilno- 
jimų, tų pačių screeningų ir kitokių veiksnių. 
Dėl panašių aplinkybių turėjo sustoti ir praė
jusiųjų metų pabaigoje sėkmingai pasirodęs 
LTB organas „Tremtinių Žinios".

Nežiūrint i visa tai, LTB atliko dideli dar
bą. Ji sunormavo, instruktavo ir koordinavo 
administracijos, švietimo ir teisingumo ištai
gų darbą, kartotekavo tremtinių sudėti, RteJc 
galint gynė tremtinių reikalus įvairiose 
UNRRA-os ir okupacinių organų ištaigose, 
skatino kultūrinius pasireiškimus, veikė trem
tinių opinijos formavimą ir plėtojo santykius 
su kitomis tautybėmis. Vienų metų būvyje 
(vyko 3 LTB Apygardų pirmininkų suvažia
vimai, kuriuose visas tas darbas buvo ap
žvelgtas, išklausyti pranešimai ir apyskaitos 
ir padaryta darbo korektyvų. Kas turėjo ga
limumo šiuose suvažiavimuose dalyvauti, 
isitikino, kad visi LTB vadovaujantieji orga
nai rūpestingai ir sąžiningai dirbo savo darbą 
ir atliko sunkių uždavinių. Sis darbas visu
moje negalima apžvelgti ir įvertinti viename 
laikraščio straipsnyje, juo labiau, kad daug 
ką tenka palikti vertinti mūsų tremties ir 
tautos istorijai. Ir dabar sunku būtų pasa
kyti, ar esamose sąlygose LTB yra padariusi 
visa, kas buvo galima padaryti, vykdant 
bendruomenės tikslus, ir ar nebuvo galima 
ką daugiau padaryti. Tai šiuo metu spaudoje 
nė nediskutuotina. Trys dalykai, bet gi, yra 
tikri ir konstatuotini, tai būtent: — LTB or
ganai yra išrinkti teisėtu, demokratiniu būdu. 
Antra — LTB organų buvo dirbama pa
gal jų išgales, su reikiamu idealizmu 
ir pasiaukojimu, o ir tai, ir ne vien tik 
darbo rezultatai, priklauso prie jų veiklos 
vertinimo duomenų. Ir trečia — nežiūrint 
i tai, šiems organams tenka pakelti įvairių, 
dažniausiai neteisingų, priekaištų. Dauguma 
tų priekaištų kyla iš žinomų šaltinių ir žino
mu tikslu. Bet taip pat priekaištaujama Ir 
nesuvokiant LTB esmės, nes LTB dažnai 
identifikuojama su jos centru. Tikrumoje 
gi LTB sudarome mes visi: mes — jos nariai, 
Apylinkių Ir Apygardų Komitetai ir visos 
kitos tremtinių įstaigos. Tad nuo to, kaip 
mes visi atliekame savo pareigas LTB atžvil
giu, ir pareina jos buitis. ■>

Tolimesniam laimingam LTB gyvenimui ir 
jos uždavinių vykdimui reikia ne tik didelių

Naciškiesiems okupantams užgniaužus 1941 
m. birželio sukilimo siekimus ir ivėdus Lie
tuvoje civilinę valdžią, pasidarė visiškai aiš
kūs jų tikrieji tikslai. Todėl netrukus prasi
dėjo atkaklus lietuvių pogrindinis judėjimas, 
i šią kovą vieningai įsijungė visa tautą, o 
judriausią, taip pat neretai ir vadovaujanti 
kovotojų elementą sudarė lietuviškoji stu- 
denŲja. Čia buvo susispietęs aktingiausias 
viso krašto jaunimas, išaugęs Nepriklausomos 
Lietuvos dvasioje.'Būdami nuolatiniame kon
takte su savo gimtinėmis, jie ten skleidė po
grindinės kovos idėjas, platino nelegalią 
spaudą ir palaikydavo ryšius tarp rezisten
cinio sąjūdžio centro ir periferijų.

Vokiečiai šitai jautė. Todėl nenuostabu, kad 
jau pačioje okupacijos pradžioje Ostlando 
komtūrų kreivas žvilgsnis krito J Lietuvos 
universitetus ir akademijas. Tuojau uždaryti 
aukštojo mokslo židinius okupantai privengė, 
kadangi bijojo iš pat pradžių sugriauti savo 
pačių paskleistą mitą apie naująjį „išvadavi
mą" ir nustatyti lietuvių tautą prieš save. Pra
džioje pasitenkinta įvairiais trukdymais. Viso
kiais pretekstais buvo stengiamasi užvilkinti 
mokslo metų pradžią. Neva kariuomenės rei
kalams buvo užimamos kai kurios universi
tetų patalpos. Reikalaujama uždaryti filoso
finių mokslų fakultetus. Naujai stojantiems 
daromi Įvairūs sunkumai. Bet šias kliūtis 
aukštosios mokyklos Įstengdavo nugalėti. 
Studijuojančių skaičius nekrito ir, nors pa
sunkėjusiomis sąlygomis, mokslas vyko. Oku
pantų kliudymai tik iššaukė dar didesni pri
sirišimą prie mokslo ir dar glaudesnį bendra
darbiavimą tarp studentijos ir profesūros.

Matydami, kad šios jų priemonės nė dalimi 
neatnešė laukiamų vaisių, okupantai savo puo
limus prieš universitetus suaktyvino. Prasidėję 
pavieniai ir masiniai inteligentijos areštai ne
apsiėjo dalimi nepalietę profesūros, studenti
jos, pagaliau ir techninio aukštųjų mokyklų 
personalo. Taip pat ir toliau buvo atiminė
jamos patalpos, tikint, kad nustojus pasto
gių ir ten suburtų mokslo reikmenų, darbas 
universitetuose žymiai sušlubuos. Bet lietu
viškas atkaklumas ir čia nepasidavė. Dar 
likusiose patalpose paskaitos vyko iki vėlaus 
vakaro keliomis pamainomis, o iš atimtųjų 
rūmų sujungtomis profesorių ir studentų 
pastangomis slapta buvo išgabenamas moks
linis turtas ir priemonės.

I generalini puolimą naciškieji okupantai 
išėjo pirmaisiais 1943 m. mėnesiais. Paskel
biama griežta jaunų vyrų registracija, norint 
juos išvežti i frontą arba Vokietijos gilu
mom Registruotis priverčiami ir studentai. 
Tačiau nurodytą dieną registracijos punktai 
susilaukė tik poros invalidų. Ilgai nelauk
dami, okupantai metėsi i kitą vylių. Paskelbė 
lietuviško SS legiono organizavimą ir šią ak
ciją taip pat nukreipė ir i studentiją. UnK

jos vadovybės pastangų, bet ir mūsų visų Į versltetuose iškabinami viliojantleji ir grąso- 
vieningumo ir drausmės, kurių ypač relka- mlejl skelbimai. Profesoriai verčiami pa- 
lauja gyvenamas metas. Quintus 1 skaltų metu propaguoti SS legiono idėją. įvai

riais būdais studentai raginami pirmai*!*!* 
stoti į šią naujai kuriamą formaciją. Vienok 
ir į šias žabangas neįkliuvo ne tik 
kad nė vienas studentas, bet ir U viso 
nė vienas lietuvis. Legiono kūrimas susilaukė 
visiško kracho. Naciai griebėsi drastiškiausių 
represijų. Pirmas didysis jų smūgis krito į 
Lietuvos aukštojo mokslo įstaigas.

1943 m. kovo 17 d. uždaromi Vilniaus Ir 
Kauno universitetai ir Dotnuvos Žemė* Ūkio 
Akademija. Uždarydami įvykdytas pačiu 
žiauriausiu būdu, štai, Vilniuje anksti rytą 
gestapo pareigūnai su šunimis apsupo uni
versiteto rūmus. Pradžioje įeiti dar nedraudė, 
tačiau oran nė vieno nebeišleido. Vėliau nu
kabino universiteto Iškabą, trenkė ją i šali
gatvį ir įsibrovė vidun. Pradėjo siausti po 
rūmus, su įnirtimu stumdydami pasipainio
jusius profesorius ir studentus, daužydami Ir 
vartydami universiteto Įrengimus, plėšydami 
nuo sienų paveikslus. Tada visus suvarė | 
kiemą, kur kiekvieną iškvotė ir vertė duoti 
pasižadėjimus stoti. į SS legioną. Profesoriai 
buvo čia pat kumščiu ir grasinimais verčiami 
paveikti studentus, kad jie paklustų okupan
tų šaukimui. Universiteto turtas buvo išgrob
tas. Išnešti nieko neleido. Šio siautėjimo metu 
visas universiteto kvartalas buvo izoliuotas 
nuo pašaliečių. Siek tiek aprimus, studentai 
dar sugebėjo įsiskverbti į universiteto vidų 
Ir išnešti ten buvusią slaptąją spaudą ir kito
kius, vokiečiams nebūtinus pamatyti, raštus.

Gestapininkai taip pat iš bendrabučių stu
dentus ir studentes .gailestingai išmetė į 
gatvę, neleisdami pasiimti net visų asmeninių 
daiktų.

Tuo pat laiku tolygios žvėriško* scenos 
vyko Kaune Ir Dotnuvoje. Fanatiško vokiečio 
batas ir rankos be atodairos trypė, naikino ir 
niekino mūsų mokslo šventoves. įtūžęs oku
pantas prievartavo studentu* ir profesorių*. 
Laboratorijos, bibliotekos ir kitas universitetų 
turtas buvo sunaikintas arba išvežtas į Vo
kietiją.

Tuo pačiu žygiu buvo suduota* skaudu* 
smūgis ir rezlstenclno sąjūdžio organizacijų 
vadovybėms, o taip pat lietuviam* intelektu
alams: profesūrai, studentijai, vlsuomenln- 
kams, kultūros ir meno darbininkams, buy. 
kariams Ir kt. Nepriklausomos Lietuvos idėjų 
nešiotojams. Jie buvo staiga suimti ir atsi
dūrė Dachau, Stutthofe, ir kt KZ-tuo*e ar 
kalėjimuose.

Universitetų darbas vyko ir toliau. Profeso
riai ir studentai rizikuodami rinkosi i laimin
gu būdu likusias nepaliestas aukštųjų mo
kyklų patalpas (Pvz.: Kaune, Med. fak.), o 
dažnai ir į privačius profesorių butus. Vargo 
mokyklos sąlygomis vyko paskaito* ir egza
minai. Nežiūrint griežto uždraudimo, buvo iš
davinėjami diplomai.

Pogrindinis Lietuvos universitetų veikimą* 
tęsėsi iki 1944 m. liepos mėn. įvykių, užbai
gusių naciškąją okupaciją, bet, deja, ni«tO 
doresnio mūsų kraštui neatnešuslų

Algis Dormant**

specializacijai vykdyti, tautiniam solidarumui 
ir darbo meilei ugdyti, tremtiniams globojan
čioms įstaigoms bei administracijai talkinti 
ir tuo keliu naujam gyvenimui Nepriklauso
moje Tėvynėje ruoštis, — yra Lietuvių Trem
tinių Bendruomenė."

Dienų sūkuryje
J. Cicėnas

Statuto pagrindan padėta demokratinė LTB 
lt jos padalinių valdvmosi tvarka, nustatyti 
lėšų šaltiniai, žodžiu, rimtai teisiškai sutvar
kytas lietuvių tremtinių gyvenimas.

Pirmame statuto priede: „Bendrieji nuosta
tai su tremtinių negerovėmis kovoti“ nuro
doma, kad kiekvienas lietuvis tremtinys mo
raliai atstovauja ne tik visą tremtinių bend
ruomenę, bet ir visą tautą. „Kas savo darbais 
ir poelgiais žemina savo gerą vardą, tas že
mina visų tremtinių, visos tautos garbę ir di
džiai kenkia bendrajam labui." Toliau pa
brėžiama, kad nusikaltimas liečia ne tik nu- . 
sikaltėlį ir nukentėjusį, bet ir visų tremtinių i 
likimą ir pačio* tautos išsilaikymo reikalą,! 
kad kova su tremtinių gyvenimo negerovėmis 

visų priedermė ir uždavinys, tad „visi 
tinial vieningai kovoja su piktu“.

Antrame priedo skyriuje nurodomos profi
laktinės priemonės apsaugoti tremtinius nuo 
blogų darbų. Trečiajame skyriuje nurodomos 
didžiosios tremtinių nuodėmės ir už ja* tai
kytino* sankcijos.

Antrojo priedo — „Lietuvių Tremtinių 
Švietimo nuostatai“ — įvade nurodoma, kad 
tremtinių iniciatyva daugiausiai gali pasi
reikšti kultūros ir švietimo srityse. Iškelia
ma, kad gyvenamasis metas ypatingai reika
lauja profesinio išsilavinimo, kad tremtinių 
bendruomenės pareiga švietimo ir kultūros 
darbą visomis išgalėmis remti. Akcentuoja
ma, kad švietimo ir kultūros darbininkai 
tremtinių gerovės ir tautos garbės Įpareigo
jami darbe išsilaikyti su ligtoliniu idealizmu 
ir pasiaukojimu. Toliau nuostatuose sakoma, 
kad tremtinių mokykla jaunimą moko ir 
auklėja ir kad ji tvarkoma Lietuvos švietimo 
įstatymais, taisyklėmis ir tradicijomis.

Metų gyvenimo praktika ir tas faktas, kad 
iki šiol LTB statutui nebuvo padaryta jokių 
esminių priekaištų, parodė jo rūpestingą pa
ruošimą ir gyvenimiškumą. Taip pat statute 
netrūksta ir kilniųjų bendruomenės tenden
cijų.

Kovo 28 d. LTB centrinė vadovybė pa
siskirstė pareigomis ir pasidalino darbo sriti
mis sekančiai: 1) santykiai su aliantais; 2) 
santykiai su kaimyninių kraštų tautybėmis; 
3) ūkis ir finansai; 4) administracija ir orga- 
niiacija; 5) švietimas ir kultūra; 6) spauda ir 
Informacija, ir 7) darbo specializacija. Šio
mis darbo sritimis praktiškai ir buvo apimti 
visi LTB uždaviniai Dėl žinomų priežasčių 
bendruomenės organai negalėjo daryti įtakos 
stovyklų dislokacijai, stovyklų gyventojų 
sąstato nustatymui, mitybos suvienodinimui, 
UNRRA-os teiktų gėrybių paskirstymui ir jo 
kontrolei, o taip pat screeningų ir darbo poli
tikai (išskyrų* pastangas sušvelninti jo* pa-

AMERIKA nt D. BRITANIJA
Tai problema, kuri rūpi ir demokratam*, 

ir komunistams. Jei šios didžvalstybės, su ta- į 
rančios Vakarų demokratijos nugarkaulį, bus 
sandorios taikos metu, kaip ir buvo per 
karą, tai, .„Washington Star“ teigimu, krikš- ■ 
čioniškoji civilizacija bus išgelbėta. Šit, kaip 
šią problemą sprendžia Am akos ir D. Bri
tanijos intelektualai ir masės.

Anglas filosofas B. Russel BBC radijo paskai
toje pastebi, kad Senasis Pasaulis (Europa) ir 
Naujasis Pasaulis (Amerika) turi vieną tą 
pačią motiną, vardu krikščioniškoji civili
zacija. Rytai (ne geografine, bet politine 
prasme) yra lyg Vakarų kultūros pamesti- : 
pūkas, auga pagiežoj ir nihilizme: čia pasi
kliauti laiku, kaip auklėtoju, nebegalima.

Kardinolo Griffino vyskupų susirinkime 
pareiškimu, Amerika yra senstančios Europos 
jaunesnysis brolis; čia amžių paliudyta pa
tirtis ir išmintis, ten — valia atvirai ir drą
siai gyventi ir statyti. Jei bus kartu einama, 
kultūros palikimas ne tik nebus iššvaistytas, 
bet didės ir turtės naujomis vertybėmis.

Publicisto Nicolsono teigimu. Vakarų pa
saulis tarp chaoso dienų ir medžiaginių daik
tų nepragaišina pačios didžiosios Dievo do
vanos, būtent — Žmogaus.

Kaip anapu* Atlanto? Šit. „L’Epoąue“ pra
nešimu, Amerikos Darbo Federacija (AFL), 
turinti 7.100.000 narių, savo metiniame susi
rinkime (pirmą kartą nuo 1938 m. dalyvavo 
ir Lewiso angliakasių delegacija) nutarė de
mokratinėms Europos profsąjungoms ateiti į 
pagalbą jų kovoje prieš komunizmą. Tuo pat 
ypu pasmerkta pasaulinė profsąjungų federa
cija, kuri per neapdairumu kartais patalki- 
nėja komunizmui. Kongresas įspėjo darbi
ninkus, kad komunizmas — tai „durklas į 
nugarą demokratijai ir darbo žmonių pasiek
tiems laimėjimams'.

„News Exchange" pranešimu, sąjūdis prieš 
komunizmą Amerikoje plinta vis plačiau. Iš 
ministerijų, profsąjungų ir organizacijų paša
linama asmens, turį šiokių ar tokių ryšių su 
komunizmu. Demokratas kongresmenas Ran
kin Kongresui įteikė peticiją, reikalaujan
čią pašalinti komunizmo slmpatikus iš radijo 
ir fūmų. Peticija turi tiek parašų, kad jo* 
ilgis siekia per 30 metrų.

„Time ant Tide“ praneša, kad grupė Ame
rikos liberalų iš demokratų ir respublikonų 
partijų (pvz. Dorothy Thompson, Henry Luce, 
Dos Passes, New Yorko vyskupą* Ir t t) 
pasiuntė mln. Bevinui laišką, kuriuo apro
buoja jo politiką prieš Wallace — Zllliacujo 
ašį. Tįę, kurie tą ašį suka, yra kommterao 
agentai ir nod taip Amegiko* ir Eš BritantJo*

Iškasti ideologinę prarają Jie perša nuo
laidų politiką, kurios pasekmėje jau didesnė 
Europos dalis ir Siaurės Azija pateko į So
vietų dominavimą.

„Mūsų, kaip nuoširdžių demokratų, užda
vinys yra ne tik sulaikyti komunizmo eks
pansiją. bet ir praplėsti laisvės teritoriją. 
Triukšmas dėl britų — amerikiečių imperia
lizmo turi atkreipti dėmesį nuo Sovietų im
perializmo, kuris, pažeisdamas tarptautines 
sutari..*, aneksavo dešimtis milijonų žmonių 
prieš jų pačių valią, atėmė iš daugelio tautų 
suverenumą, o kitur viską paglemžė savo 
marionetėms ir policinę sistemą išplėtė nuo 
Kurilų ir Mandžiūrijos iki Baltijos ir Triesto’ 
priemiesčių. Šiandie mažųjų tautų likimas 
priklauso nuo anglo-saksų vienybės, bent iki 
to momento, kada pasaulinė vyriausybė, 
laisva nuo veto teisės, padiktuo* teisingą ir 
visuotinę talką". -

MAŽUMOS AB DAUGUMOS TEISES?
Šitą reikalą svarsto Londono ,.DP i DZ". 

Laikraštis rašo, kad D. Britanija, būdama 
ištikima savo tradicijoms, visada ir visur 
nuoširdžiai Interesuojasi bet kurios rūšies 
mažumomis. Šitos tradicijos gyvos Ir. šiais 
„paniekos laikais". Tai ypač paaiškėjo po 
konferencijos su indų atstovais. Konferenci
jos išvakarėse Lordų Rūmuos* vyko kita 
įsidėmėtina diskusija. Yorko arkivyskupas 
reikalavo, kad vyriausybė „tarptautinėse 
konferencijose (Ir būsimas sutartis beredaguo
jant) aiškiai įrodytų, kad D. Britanija yra 
apsisprendusi ginti civilines ir religines lais
ves". Ten pat lordas Lindsay of Birker ap
gailestavo. kad Tautų Sąjungos laikais padė
tis buvo geresnė negu JTO eroj. I Tautų Są
jungą buvo suėję tautos, kurio* „visos tikėjo, 
bent dėjosi tikinčios, tolerancija", tuo tarpu 
JTO vra tautų, „kuriom* tolerancija nėra 
dorybė, bet herezija. biauresnė negu maras". 
Bet visų geriausia šių dienų būklę apibudino 
žymusis publicistas lordas Vanslttart. Jis pa
reiškė, kad iniciatyva mažumos teisėms ginti 
nebespėja *u laiko šuoliais: „Mažumų trak
tatai buvo gerų Intencijų išraiška po ano, 
Pirmojo, pasaulinio karo; ko mums šiandie 
reikia? anaiptol, ne mažumos traktatų, bet 
daugumo* — at*eit, traktatų, kuriais būtų 
įsakoma geriau elgtis *u dauguma. Visur 
Rytų Europoje, maža, tironiška, mažumėlė 
yra išbėgusi į pirmąją eilę ir valdo, dau
gumą. geležiniai* virbais“.

Laikraštis nuo »avę« priduria: „Kol dės
nis, išreikštas lordo Vanslttarto žodžiais, 
būtent — daugumos teisių nuo diktatūrinės 
mažumo* tironijai gynimo dėsnis,“, nebus 
MlhnfrfMi Min* tetatngo* tolio*.

NESANTIEJI BELDŽIA I SĄŽINE
Tur būt, prisimenate. 1945 m. rudenį JTO 

paruošiamojoje komisijoje, svarstant nuo
latinės būstinės reikalą, britas Noel Baker 
pareiškė: „Nedarykime konklluzljinlų nuta
rimų, nes dar keliolika Europos valstybių 
nedalyvauja pasaulio atkūrimo darbe". Pran
cūzijos užsienių reikalų min. BIdault JTO 
posėdžiuos Londone pastebėjo, kad „laba! 
būdingas yra tas dalykas, kad Siame susi
rinkime dalyvauja toli gražu ne visa Europa.

Nėra čia trylikos valstybių su pripažinta 
tarptautine pozicija, kurios reprezentuoja, 
kartu imant. 150 milijonų gyventojų ir pilną 
garbės praeitį Ir civilizaciją“.

O šit „Scrutator" rašo: Tarp Baltijos ir 
Juodųjų jūrų 9 valstybės, 1939 metai* dar Su
vereninės, tapo Rusijos aneksijos auka. Lenki
jos ir Rumunijos bylose Rusija prižadėto 
rinkimus, tačiau tų įsipareigojimų neištesėjo. 
Bet, antra grįžus, čia yra ne rinkimų klau* 
Simas, o daug svarbesnis reikalas, būtent — 
ar didžiulėje Europos dalyje tautos turi būti 
valdomos prieš jų pačių valią ar. pagaliau, 
atgaus savo senąją laisvę. Anapus geležinė* 
uždangos istorijos būvyje tokio despotizmo 
dar nebuvo. Kas gi darytina? Užmerkti aki*, 
vadinasi, abdikuoti? Tai būtų žmogžudiška...

Žinomas britų žurnalistas Philip Gibb* 
rašo: JTO turėjo garantuoti mažosioms tau
toms teises į nepriklausomybę, apsaugoti ja* 
nuo agresijos, iš viso ginti laisvę ir teisin
gumą. Deja, mažųjų tautų, būtent — Lenki
jos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisės buvo 
smurto veiksmais pažeistos ir užgniaužtos.

Prof. G Gautherot savo knygos „Anapu* 
geležinės uždangos" (specialus skyrius apie 
Pabaltijo okupacija) įžangoje pastebi: „Mūsų 
civilizacijos išgelbėjimas vra susiję* *u jo* 
pagrindinių principų atgaivinimu. Tuo tarpu 
pavergtosios Pabaltijo, lenkų ir Jugoslavų 
tautos — teišvardijama labiausia paliestieji! 
— tarptautinėms konferencijom* siunčia do
kumentuotus memorandumus, kurie, deja, 
lieka be atsakymo. JTO atnaujina ir praple
čia apsileidimą, kuris savo metu sukompro
mitavo ir į bankrotą nuvedė Tautų Sąjungą. 
Mano knygos dokumentacija Įrodo,-kaip yra 
žalingo* šios rūšies klaidos. Autorius, įterp
damas savo balsą į milijonų aukų šauksmą, 
turi vilties pagelbėti letarge paskendusiai 
pasaulio energijai atgimti“.

Kitoje vietoje prof. G. Gautherot yra pa
reiškęs, kad anapus geležinė* uždango* 
vyksta rūsti kova tarp laisvė* ir ttronijo*. 
tarp žmogaus ir bestijos; žmonijos kančia 
yra didelė, o pasaulis ribotas, tad šiandie 
r l egali būti neutralių, kiekviena*, nori ar 
nenori, turi apsispręsti žodžiu Ir velksmor 
d laisvę ar tri smurtą?!
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Martynas Mažvydas, jo raštai
(Tęrinys)

Ne kiek sėkmingesnis dalykas yra ir prieš | 
pat katekizmą įdėtas „Pygus ir trumpas į 
mokslas skaititi ir raschity". Tai turėtų būti 
pirmosios ir seniausios gramatinės lietuvių 
kalbos žinios, bet taip iš tikrųjų nėra: čia 
Mažvydas yra davąs ne ką kitą kaip paprastą 
elementarinį slebizavimą, beveik be jokių 
atmainų paimtą iš kurio nors lotyniško kate- 
kizrfto, tur būt,'kaip Chr. Stangas mano, iš 
Sauroma nuaus „Parvus Catedūsmus pro pue- 
ris in schola“ (Wittenberg 1529), ir visiškai 
nepritaikytą lietuvių kalbai; pvz. tame „pi
giame moksle“ yra duodami dvibalsiai oe ir 
eu, kurių lietuvių kalboje visai nėra.

Pats Mažvydo katekizmas taip pat nėra 
vienalytis ir originalus darbas. Pirmajai jo 
daliai, išskyrus skyrių „Penkta dalis ape 
įstatinius vredu alba giwenima“ ir dar kai 
kuriuos mažesnius skyrelius svarbiausias 
šaltinis yra buvęs Seklucjano mažar.is len
kiškas katekizmas „Katediismy text prosti 
dla prostego ludu wkrolcwczu 1545". Bet vie
tomis tekstai nevisai sutinka: kai kas yra 
kitaip nusakyta, kai kas pridėta ir t t. Tam 
galėjo būti bent kelios priežastys. Iš dalies 
Mažvydas poterių kalboje galėjo sekti jau 
susidariusių ir tradicinių įpročių (L y. jis po
terius galėjo nusirašyti iš žmonių kalbos, kur 
jie jau anksčiau buvo žodžiu vartojami), iš 
dalies galėjo naudotis ir kitais šaltiniais, jų 
tarpe 1546 metų lenkišku Maleckio katekizmu. 
Tai matyti iš šių aplinkybių. Pats Maleckio 
katekizmas buvo parašytas 1544 m., bet, ligi 
jis buvo išspausdintas. 1545 m. pasirodė 
Seklucjano katekizmas. Maleckis dėl to labai 
susirūstino ir, ištaisęs vieną jo egzempliorių, 
nusiuntė vyskupui SperatuL Seklucjanas atsi
lygindamas tą pat padarė. Tuo būdu Mažvy
das, tiesiogiai iš Sperato ar kuriuo kitu keliu, 
galėjo pasinaudoti abiem šių katekizmų pa
taisymais. Pvz. Seklucjanas rašo: nie będziesz 
mlal, nio będziesz bral, bet Maleckis tai pa
taiso i niemley, niebierz; taip pat ir Mažvy
das rašo: neturekai, negimki (-nejimki) ir kt. 
Arba štai vėl Maleckis Seklucjano nadmię 
pataiso į przymnie, ir Mažvydas verčia į preg 
manes. Toliau plg. Mažvydo tikiu surynkimu 
schwentu kriksezianiu -- Maleckio wierzę 
Svvięte Zebranie krzesdanskic. o Seklucjano 
wierzę kosciol swiątij chrzescianski; Mažvydo 
kuris assi dangusu Maleckio wniebiesiech. o 
Seklucjano wniebie ir t. t.

Dviejų Mažvydo katekizmo paskutinių sky
rių (Ape Razgreszima ir Penkta dalis ape 
Istatima vredu alba giwenima) nėra Sekluc
jano katekizme, o Maleckio katekizme tėra 
tik pirmasis iš jų. Tad. kaip rodo vertimo 
kalbos analizė, paskutinįjį iš šių skyrių vei
kiausiai Mažvydas bus vertes iš Willjcno 
Ca Iečiai ami corpus (1542), o pirmasis skyrius 
gali būti verstas tiek i* Maloddo, įlok iš j 
Willicno.................... • . i

Prof: Pr. Skardžius
Katekizmo gale pridėtos kelios giesmės taip r 

pat yra nevienodos kilmės. Pirmos septynios i 
iš jų (Pas ėst Dieva priraklmas. Papra kam 
schwenlasas dwases, Schwenta Dwase muaup 
ateik ir kt.) yra verstos iš Seklucjano Giesme I 
,.Jcsus Christu* iszji^’b’etn*! mj-u“ iš d/z ‘ 
sutinka su Seklucjano, iš dalies su Liuterio j 
originalu, bet kadangi Mažvydas vokiškai ne
mokėjo, tad ji galėjo būti kieno nors kito- 
versta. „Litania nauieij suguldita“ yra, be 
abejonės, versta Jurgio Zablocko, nes ji antrą 
kartą išspausdinta antroje Mažvydo giesmyno 
dalyje jau su jo parašu.

Sv. Ambroziejaus giesmė buvo išspausdinta 
už dviejų metų nuo katekizmo pasirodymo ir 
yra įdomi dviem atžvilgiais: viena, čia pirmą > 
kartą yra lietuviškai parašytas pilnas auto-'i 
riaus pavadinimas: M. Mossuids Waytkunas 
(t. y. Vaitkaus sūnus), ir antra, iš 1549 m. kovo 
3 d. dedikacijos, skiriamos Ragainės apskrities , 
viršininkui Sebastijonui Perbanthui. mes su- j 
žinome, kad Mažvydas, tuomet tik ką įsigijęs * 
bakalaureatą. jau turėjo būti paskirtas Ra
gainės klebonu, nes šiaip tų metų Kalėdų 
švenčių proga nebūtų galėjęs ir šios giesmės ' 
dedikuoti. Vilentas ..Evangelijų bei epistolų“ i 
prakalboje tarp ko kito temini Mažvydą esant ! 
Ragainės klebonu, bet nei jo paskyrimo, nei ! 
klebonavimo laiko jis visai nepažymi.

„Formos Chrikstimo", kaip ir katekizmo ! 
autorius, nėra pažymėtas, bet iš to fakto, kad 
jos gale pridėtoji giesmė „Christus Jordanop 
ateina" yra antrą kartą išspausdinta Mažvydo 
giesmyno pirmoje dalyje ir nurodoma kaip 
jo nuosavybė, reikia spręsti, kad ir visa ši 
knvgelė yra ne kieno kito, kaip tik paties 
Mažvydo. Be to, ji dar išspausdinta to paties 
Jor,r» Dar* k" n te . G:e--mės krikščio
niškos“ ir beveik niekuo nuo jų nesiskiria 
savo kalba.

Mažvydo Paraphrasis kaip ir „Forma 
Chrikstimo". vra versta iš 1558 metų „Kirchen 
Oran :ng W»e es im Hertzothum Preuss*”! 
. . . gehalten wind taigi jis galėjo būti iš
spausdintas tarp 1558 ir 1562 m., kada Maž
vydas mirė

..Giesmių chrikšč’oni5k«v autoriumi lotyniš
koje prakalboje aiškiai vadinasi Martynas 
Mažvydas. Bet jis vra miręs 1562 metais.

Rapailionis (Rapalenanas), kuris giesmę 
„Diewa Tiewa ischmintis yra išvertęs iš lo- | 
tynų „Patris sapientia“ ir Abraomas1 
K u 1 v i s k i s (taip parašyta Mažvydo gies
myne), kurio giesmė „Pagarbints buki ir pa- 
czestawotas" yra versta iš Liuterio „Got sey ' 
gelobet und gebenedeiet“. Šitie du vertėjai j 
ypač yra pažymėtini dėl to, kad jų minė'-orios I 
giesmės turėjo būti išverstos dar prieš Maž
vydo katekizmo išspausdinimą, nes jie abudu, 
kaip jau aukščiau minėta, vra mirę 1545 m. 
Taigi šituo atveju mūsų rašytinės literatūros 
pirmasis vaidmuo tenka ne Mažvydui, bet 
Rapailioniui ir Kulviškiui, arba Kulviečiui, 
kaip kad jis vėlyvesniuose šaltiniuose vra va
dinamas. l)

Toliau iš eilės eina Jurgis Zablockis, 
Rapailionio mokinys ir artimas Kulviečio 
i r’.gas, kuriu išverstoji lit..rita yra išsų;. >- | 
dinta ne tik Mažvydo giesmyne, bet, kaip jau 
minėta, ir jo katekizme, tik žinoma, be pa- ' 
rašo, todėl, šalia Rapailionio ir Kulviečio, 
Zablockis, kuris, be to, dar yra išvertęs giesmę 
Christus kente smerties rischus“, taip pat 

išspausdinta Mažvydo giesmyne, yra laikyti
nas vienu iš pirmųjų mūsų senovės rašytojų. 
Kiti Mažvydo giesmynan patekę autoriai 
arba vertėjai yra: Augustinas Jomantas 
(rašoma slaviškai Jamontas), Kraupiško ir vė
liau Ragainės klebonas, perdirbęs Iš lotynų 
giesmę „Nisi ouia Dominus erat in nobis**, 
„Jeib Pons Diews mums nepagelbas“ (be to 
viena jo paties sukurta ir dvi iš lenkų kalbos 
verstos giesmės yra pirmą kartą išspausdintos 
Sengstocko giesmyne): Aleksandras Rodui- 
n i o n i s (parašyta Raduinianis), išvertęs 
giesmę „Skambėk linksmai balse mana“ (jis 
yra kilęs iš Rodūnios, esančios į šiaurės vaka
rus nuo Lydos). Baltramiejus Vilentas, 
Liuterio Enchiridiono ir Evangelijų bei Epis
tolų vertėjas, iš vokiečių kalbos išvertęs dvi į 
giesmes: „Su pakaiu džauksmu eimi“ ir „Ge- j 
dokem nu ligų balsu"; Jonas Seduikionis I 
taarašyta Scheduikianis). giesmė ..Ischmintis i 
Tiewa amszina" išvertęs iš lenku „Mądrosz ’ 
Ojca wszechmocnego“; Tamošius Gedkan-^ 
tas. Širvintų klebonas, išvertęs „Magnificat"; : 
Mikalojus B 1 o t n a s (parašyta Blothnas). su
kūręs giesmę „Jav smertis ėst isz galiota"; l 
Stanislovas Marei jon as (parašytaMarcia- 

taigi tarp pirmosios ir antrosios šių giesmių . nas). iš vokiečių kalbos išvertęs „Dzauketese 
dalių pasirodymo, t. v. tarp 1566 ir 1570 metų, i scheme czese" (kilimo jis yra iš Deltuvos, 
Tbdė) šio giesmyno jei ne abi. tai bent antroji I Ukmergės apskr.) Hulrichas Mercucecius, 
dalis turėjo būti spaudai paruošta kieno nors j iš vokiečių kalbos išvertęs .,Jesus Christus 
kito, veikiausiai tuometinio Karaliaučiaus lie- > sūnūs Diewa“ ir Jonas Kystophoras, iš 
tuvių klebono ir Mažvydo pusbrolio Vilento. ( " ~ ~
Pats giesmyno turinys, kaip iš antraščių ma
tyti. susideda daugiausia iš giesmių su gaido
mis. Kai kurios iš tu giesmių yra ne* paties 
Mažvydo sukurtos arba verstos ir todėš šnHn 
jų vra nurodyti kiti autoriai arba vertėjai.
Visų pirma čia vra minėtinas St a n i s 1 o v a s I

slenku kalbos išvertęs „Perszegnog Diewe 
Tiewe“.

Be giesmių. Įvairiose Mažvydo giesmyno 
vietose vra dar nemaža prozinių dalykų, visų 
pinna vadinamųjų kollektu. kurios daUg Aųsia 
yra verstos iš jau minėtosios 1558 metų agen- , 
to*. “ •

HENRIKAS NAGYS

Keturių lietuviu grafikų paroda Freiburge
Neseniai čia užsidarė dviejų žinomų mūsų | 

vyresniosios kartos dailininkų prof. A. Gal- |
diko ir prof. V. K. Jonyno kūrinių paroda, nuo pirmųjų darbų, atliktų dar Paryžiuje, 
o jau vasario 16 d. keturi mūsų jaunesniosios j studijų metu, ligi paskutinių kompozicijų ir 
dailininkų kartos atstovai vėl kviečia Frei- t ..Žalčio pasakos" (Sal. Nėries sueiliuota „Eglė, 

' žalčių karalienė“) iliustracijų ciklo. Augius 
yra radęs raktą į naiviai skaidrų ir lyrinį 
mūsų žemės išgyvenimą. Nėra čia gilios 
problematikos ir sukrečiančio skausmo. Nors 
tai daugiau tiktų pasakyti apie jo „Žalčio 
pasakos** iliustracijas, bet ir didžiosiose Lie
tuvos buities ir gamtovaizdžių kompozicijose 
jo pasaulis skurdžiai melancholiškas, tačiau

burgo visuomenę į savo medžio rėžinių pa
rodą: Paulius Augius, Viktoras Petra
vičius, Vaclovas Ratas ir Telesforas 
Valius. Visų keturių vardai žinomi jau ne 
vien mūsų meniniuose sluoksniuose. Ir kiek
vieno jų kūrybinis kelias aiškus ir nebe- 
kelląs abejonių.

Norėtųsi šioje vietoje, prieš pradedant pla
tesnį parodos antarimą, ypatingai pažymėti skaidrus. Beveik, kaip August Gailit „Tome 
tokių meninių manifestacijų neginčijamą 
reikšmę mūsų gyvenamose sąlygose labiau 
negu gražiausi (arba ir graudžiausi) žodžiai, 
tokios tikrųjų mūsų menininkų parodos at
skleis užsieniečiui ir svetimtaučiui žiūrovui 
mūsų žemės įstabumą, ir jos kultūros gel
mes, ir mūsų neviltį ir lūkesčius. Už visus 
žodžius labiau sugebėsime tokiu būdu įro
dyti, kad esame verti savos laisvos valsty-1 
bės. Palankiausi atsiliepimai vietinėje sve
timtaučių spaudoje apie abi parodas šias 
mūsų mintis tik dar ryškiau patvirtina. Tai 
tikra ir gili propaganda savajai šaliai.

Bet tai, ką mes čia užrašėme įžangos vie
toje, būtų galima pavadinti nauda, kurios su
laukiame iš tokių parodą. Tačiau šiaip ar į 
taip, tai tėra antraeilis dalykas. Pirmareikš- 
miu veiksniu laikytina jų meninė vertė pati 
savyje, jų meninio pasaulio plotis ir gelmė, 
ir pačių dailininkų kūrybinės asmenybės 
dydis. Norėtume tad sekančiais sakiniais ap
tarti šitų keturių menininkų kūrybinį veidą, 
jau ir dėl to, kad ir mūsų visuomenės didžio
ji dalis vargu ar daugiau apie juos žino, 
kaip bet koks svetimtautis, ir — kas skau
džiausia — nenoriai leidžiasi įtraukiama į 
ju pajaustą ir vaizduojamą pasauli.

Visų keturių grafikų kūryba brendo Vakarų 
Europos meno židiniuose, tai liudija jų tech- I 
ninis kūrinių apipavidalinimas U 
tinas šioje vietoje žymus ilgamečio mūsų ! niai jie dvejopi- vieni plačiom sodriom juo- 
Mcno Mokyklos pedagogo prof. Ad. Galdiko dom ir baltom dėmėm sukomponuoti (abu 
nuopelnas: visi keturi jie yra baigę jo vestą- aktai. „Audroje“ etc.), kit’ gi supinti iš be

galės raibuliuojančių ir srūvančių smulkių 
linijų, pripildyti ypatingo sidabrinio tono ir 
lakios eixives. Daug šviežio ir gaivalingo iš
gyvenimo juose Petravičius ir savo nau
juose rėžiniuose liko ištikimas savo kūry
biniam credo: neramus ir ieškąs, pasinėręs į 
nenumaldomai pulsuojančius savojo pasaulio 
samtovaizdžius ir žmones. Niekur nerasime 
čia to dekoratyviai apmąstyto elementų iš
dėstymo. kaip pas Augių. Ratą arba ir Valių, 
niekur statiško sustingimo. Jo rėžiniai veikia 

_______ .. . w Be senesnių darbų j mus. kaip svaigūs pavasariniai vėjai arba po- 
šjoje parodoje išstatyta visa eilė naujų rėži- l tvynių vandenys: mes esame jų sugestyvios 
tdų. Matome visą jo kūrybinio kelio raidą: galios priverčiami visa priimti be kompro-

Nipemadyje“, praeina pro mus jo truputį 
juokingi ir nevikrūs, bet nepaprastai mieli ir 
artimi mūsų žemės žmonės su savo sapnais ir 
svajonėmis. Kiek daug giliai pajausto mūsų 
kaimo žmogaus gyvenimo, vykusiai supinto 
su pasakiškaisiais „Eglės, žalčių karalienės1* 
motyvais. Jo rėžinius galima būtų pavadinti 
susintetintais ligi aukščiausios galimybių 
ribos: vis pasikartojantis pasakiško medžio 
motyvas, trobelės, saulės rutulys, žmogiško
sios figūros, ir visa sujuosta juodom, deko
ratyviai stipribm dėmėm. Visas antraeiles 
smulkmenas Augius sąmoningai aplenkia, o 
iš pačios formos jis tepaima pačius būti
niausius. esminius elementus. Nesunku spėti, 
kad toks kelias slepia savy pavojų pakliūti 
šablonan. manieron, kai kūrėjas praras išra
dingumą ir imr kartotis. To pavojaus kol 
kas nesimato: jo naujosios kompozicijo* 
..Bulviakasys**. ..Žem. Kalvarija*' pilnos gyve 
mūsų žemės pajautimo, pilkos ir lyrinės nuo
taikos. su senom medinėm koplyčiom ir var
pinėm, kreivais mažais namukais ir nuo dar
ganu pažliugusiom gatvelėm Iš tiesų, Augiaus 
rėžiniai mumyse pabudina beveik vaiko 
akimis regimą mūsų žemės vaizdą: paprastą, 
kaip žemdirbio širdis, paprastą, naivų ir 
skaidru ir drauge nepaprastai mielą ir savą. 

,_ ___ Kitoks Viktoras Petravičius. Šioje
Neužmirš- j parodoje matome naujus jo rėžinius. Techni-

ją grafikos studiją. Jų kūrybos širdies ieš
kotina mūsų liaudies mene. Mūsų jaunieji 
grafikai sąmoningai ieškojo savo kūrybiniam 
pasauliui jėgos mūsų žemės dievdirbių ir ne
žinomųjų medžio raižytojų naiviai papras
tuose. giliuose ir originaliuose kūriniuose. Ir 
reikia pasakyti jiems yra pasisekę sujungti 
Vakarų Europos modernųjį formos pajautimą 
su mūsų liaudies meno dvasia.

Štai, sustoję prie Pauliaus A u g i a u s me
džio rėžinių mes turime^progos visa tai tik 
dar kartą patvirtinti.

misti, jeigu save šitiems kūriniams iš viso 
atveriame Norėtųsi todėl Viktorą Petravičių ; 
pavadinti grafiku-lyriku, nes jo kūrybinis i 
išsisakymas taip nepaprastai kupinas nuotai- ’ 
kinio elemento ir taip visiškai išsakytas per 
kuriančiojo sielą. Jo medžiai, jo lygumos, j 
dangūs, namai išgyvena tą pačią nuotaiką, i 
kaip ir jo žmonės. Ir gamta pa ii savyje yra 1 
pilna gyvasties, judesio ir nerimasčio. Me- : 
džiai bėga dangaus horizontu, panėrę šakas ' 
į srūvančias debesų salas, lygumos vilnija 
kartu su nervingoftiis žmonių figūromis ir Į 
saulės spindulių persunktas oras nuostabiai 
mirguliuoja.

Petravičius išgyvena savo žemės nemirtingą ; 
gaivalingąjį pradą, ir jo keletas rėžinių, kur 
jis tarsi vienu mostu nori sutelkti visą savo 
šalį, — panašūs į keistas vizijas.

Pabėgėlių ciklas, senovės Lietuvos gyve
nimo epizodai, vis tai tokių plačių ir įkvė
pimo persunktų regėjimų vaizdavimas. Ta
čiau ir atskirosios figūros (Audroje, Nevil
tis etc.) įspūdingos sava^nemeluota tragiką ir 
galingu jausminiu išgyvenimu.

Nors ir būtų galima apsiginklavus diplo
muoto meno kritiko patirtimi pedantiškai gili
nantis į atskiruosius rėžinius (ypatingai aktai 
teikia kiek negyvai šaltą ir manieringą įspū
dį) atrasti problematiškų klausimų ir gin
čytinų detalių, — mes nesileidome į detales 
ir priėmėme visą pilnutinį jo patiektą kūry
binį išgyvenimą, ir todėl teigiame, kad Vik
toro Petravičiaus medžio rėžiniai yra stiprios 
ir tikinčios savimi menininko individualybės 
kūriniai, menininko, kuris turi savo pasaulį 
ir išsako jį be kompromisų, gaivalingai ir vis 
naujai ir šviežiai.

Vaclovas Ratas šioje parodoje pats 
negausiausias, o ir visi išstatytieji rėžiniai 
jau matyti daugelyje spausdinių ir parodų. 
Dekoratyviai manieringas ir elegantiškas jo 
rėžinys, primenąs labiau audinius, ir gerokai 
paviršutiniškas. Tiesa, ir Augiaus rėžiniuose 
yra taip pat nemaža paviršutiniško temos 
traktavimo, tačiau juose randame skaidrią ir 
naiviai mielą mūsų kaimiečio sielą, randame 
vaiskią ir spalvingą nuotaiką. Vaclovo Rato 
kūriniai — ramūs, statiški, tarytumei su
stingę amžinam ornamente. Ir jo žmonės, ir 
jo gamta tampa tiktai ornamento dalimi. 
Iltustradjos „Jūratei ir Kastyčiui" nestokoja, 
grafinio išradingumo (jo randame visuose jo 
rėžiniuoee) ir grakščios elegancijos.

Stiprios dramatinės jėgos persunkti Teles
foro Valiaus rėžiniai. Jis giliai nugrimz
dęs žmogaus skausmo gelmėsna. Nei lašo 
nerasime čia skaidraus Augiaus naivumo. 
Tiktai pats formalinis priėjimas panašiai sin
tetinis ir išaugęs iš mūsų liaudies meno dva- 

inukefta i« pO

ir kalba
MAŽVYDO RASTŲ KALBA

Skaitant Mažvydo raštus, iš pradžios jg 
kalba atrodo kiek keista ir neįprasta; bet kiek 
giliau ją įsiskaitę ir truputį patyrinėję, tne* 
tuojau galime pastebėti tam tikrą jos pobūdį 
ir sandarą. Visų pirma iš kitų raštų savo, 
skirtingomis kalbos ypatybėmis išsiskiria ka
tekizmas. Lyginama su dabartine lietuvių 
kalba, Mažvydo katekizmo kalba atrodė 
esanti artimiausia žemaičių tarmėms, bet vi
siškai nei su viena iš jų nesutampa. Ii vie
nos pusės randame joje veikiant pagrindinį 
žemaičių tarmių dėsnį — pirmykščių garsų 
junginių tj ir dj pavirtimą ne į afrikatas 8, 
dž, kaip kad yra įvykę aukštaičių tarmėse, 
bet paprastais dantiniais priebalsiais t, d — 
prieš senovinį trumpą a, kuris žemaičių tar
mėse pirmiau po joto pavirto į e ir tas pats 
jotas turėjo iškristi; pirmykštis ilgasis a; •) 
priešingai, po joto nepavirto į e, ir todėl 
čia tj ir dj turėjo išvirsti į č bei dž, pvz. tre
les, szadei, szadems, szadeis, pateme, atleid, 
gieid, klentenczius, meldenczius ir k. iš tret- 
jas, ža: <ijai, ža: djams, ža: djals, patjamen, 
atleidja, geidja, kentjantjuos, meldjantjuos ir; 
kt, bet vs. vd. (vienask. vardinink.) treczia, vs. 
km. iauczia, ds. gi. gieidenezias, kleidenczin 
nogaleezia ir kt iš tretja:, jautja:, geidjantjat 
s. kentjantja: s, negaletje: s ir kt Iš kitos pu
sės dabartinio aukštaičių balsio o ir žemaičių 
dvibalsio uo vietoje Mažvydas savo katekizme 
dažniausiai vartoja a, pav., szadis, szadei, 
szmagus, szmanes, bralei, makslas ir kt tik 
retkarčiais šalia šitokio a pasitaiko o. Tai 
reikia aiškinti tuo, kad pirmykštis ilgas a: 
Mažvydo kalboje dar nebuvo visai pavirtęe 
į o, iš kurio vėliau yra išriedėjęs dabartinis 
žemaičių dvibalsis Uo. Galėjo būti, kad šis ą: 
tuomet dar buvo tariamas kaip vidurinis gar
sas tarp a ir o, maždaug toks, kaip dabartinių 
svedasiškių ar dusetiškių rytiečių aukštaičių, 
todėl suprantama, kodėl Mažvydas, neras
damas tinkamo rašmens tam garsui žymėti, 
kartais (dažniau) parašo a, kartais o. Čia jis 
elgiasi visai panašiai, kaip ir galūninių bal
sių e ir i vartosenoje, būtent: nekirčiuotas e 
atviruose viduriniuose skiemenyse yra rašo
mas visąi reguliariai, bet absoliutinėse galū
nėse jis dažnai kaitaliojamas su i, pvz. vs. 
inag. schirde šalia schyrdy arba vs. vt kuna, 
narse, galwaie, szemeie, pateme greta eziesi.' 
stany, dienagi (čia g yra parašytas joto vie
toje). szadegi, wisamij ir kt: matyti, čia anais 
laikais, kaip ir dabartinėse žemaičių tarmėse 
buvo jau vartojamas vidutinis garsas tarp • 
ir t

Kiek kitokesnė kalba yra kitų Mažvydo 
raštų: čia visų pirma yra vengiama t ir d iš 
tj ir dj ir jų vietoj daugiausia vartojamos 
afrikatos č, dž; pvz. pradedant nuo Sv. Am
broziejaus ■ giesmės, vis dažniau yra rašoma:., 
geidz, skintz, meldzom. paiauczem ir kt. Tails’ 
pat jau dažniau yra vartojamas o, kurto vie-‘ 
toj katekizmo kalboje yra daugiausia su tin-i 
karnas la. Bet šiaipjau šitos atmainos nėra visur 
griežtai vienodai įvykdytos. Kad ir žymiai 
rečiau, mes vis dėlto ir tolimesniuose Maž
vydo raštuose sutinkame žemaitybių t, d vie
toj aukštaitybių č, dž, pvz jautei, kunigaiks- 
tei, szodeis, swets (svečias) ir kt. Beveik vie
nodai kaip katekizme, taip ir kituose raštuose 
pirmykščiai galūniniai trumpieji balsiai dai
nai yra atmetami arba išmetami, o- ilgieji 
sutrumpinami, pvz. pikt vsz gier (pikta ui 
gera), kraus (kraujas), naus (naujas), sutver- ) 
tos (sutvertojas), wes (vėjas), kiek (kelias) 
taip pat isch dwases (iš dvasja: s), pagalei 
wissos wales (iš vai;a: s), ds. vd. mares (iš 
taarja: s) vs. km. amszinoses (iš amžina: sja: 
s) malonės, dost dwase schweniąge (iš dvasjan 
šventąją) ir kt. (B. <L)

l) Vacį. Biržiška „Pėdsakų“ I 7 psl. yra 
.. veikiausiai esąs 

sulietuvintas iš jo sulotynintos pavardės Cul- t 
vensis. Bet tai netikėtina: būdvardinė prie
saga — iškis, kaip ir — finas (plg. Mažvydas- 
Vaitkūnas), tuomet daj; buvo gyv* (plg. Dauk
šos žmogus galilejiškis, Pilotas pontiškis ir 
kt.), todėl ir Kulviškis galėjo būti eksprom-, 
tiškai sudarytas be. jokios svetimos įtakos ir 
iš pradžios reiškė tik „iš Kulvos kilęs, kul-. 
vinis“. Plg. dar šių laikų gališkis — galinis 
gyventojas ir kt.

’) Čia šaliniu dvitaškiu yra žymimas ati
tinkamo balsio ilgumas. t r

I

liet. Tremt. Knyga 1946 m.
Lietuvių Tremtinių Bibliografijos įstaigos' 

žiniomis, 1946 m. vra pasirodę 288 neperiodi
niai leidiniai, jš kurių — 216 knygų ir bro
šiūrų,/3 geograf. žemėlapiai ir 69 paveikslai, 
atvirukai ir pan. ' L

Išleistosios knygos, sugrupavus pagal bi-- 
bligr. dešimt, sistemą, atrodo taip:

Bendrybės (0) — 9 spaustuvėje spausdinti 
leidiniai. Filosofija (1) — 2, religija (2) — .9 
knygos. Socialinių^ mokslus (3) atstovauja 51 
knyga, kurių 36 spausdintos spaustuvėje. Kal
bamokslio (4) išleista 28 knygos, iŠ jų 22 
spaustuvėje. Griežtųjų mokslų (5) — T kny
gos. Taikomųjų mokslų (6) leidinių pasirodė 
16 (7 spaustuvėje, 8 rotatorium ir 1 švieso- 
raščiu). Meno (7) — 16. Literatūra (8) atsto
vaujama 59 knygom (iš jų 33 spausdintos 
spaustuvėje). Geografijos, kelionių (91) — K 
biografijos, atsiminimų (92) — 3. ’

Daugiausia knygų išspausdinta Vokietijoje 
— 308 (amerikiečių zonoje — 137. anglų — 51 
ir prancūzų — 14). Austrijoje praeitais metais- 
išleistos 2 knygos. Italijoje — 3, Prancūzijoj*

i— ft ir Šveicarijoje — L

3
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Emlgracilos reiRalals
Atitinkamos kompetetingos įstaigos praneša 

8»vo nusistatymą:
Mūsų tremtiniai ne vienas šiandien nustoja 

vilties. Gyvenimas sukimštose stovyklose, 
nuolatiniai screenings:, mažėjąs maisto da
vinys, besibaigiančios lėšos, beteisiškumą* 
laužia Jų valią ir ištvermę. Todėl visai su
prantama, kad mūsų tautiečiai yra nepapras
tai susirūpiną savo ateitimi.

Nedraugiškas vietinių gyventojų nusistaty
mas ir neleidimas įsijungti i kūrybini darbo 
procesą bei ekonomišką gyvenimą pakerta 
viltis įsikurti Europoje. Tas viltis dar mažina 
ateityje gręsiančios katastrofos pavojus. Tad 
aišku, kad reikia galvoti apie išvykimą I 
kitus kraštus. Tuo rūpinasi ir patys tremtiniai 
ir mūsų vadovaujantieji organai. Atskiri 
tremtiniai gerai žino, kokius sunkumus reikia 
nugalėti ir kiek reikia laukti net tiems, kurie 
tau yra gavę vadinamus afidevitus. Kas be- 
:albėti apie masių emigravimą. Tas klausi

mas yra tiek painus, kad jo iki šiol nesiima 
praktiškai vykdyti net didžiosios vakarų de
mokratijos. Taip kaip jis iki šiol vykdomas 
— jis yra mums nepriimtinas. Pav., iš britų 
tonos išvežė vieną-kitą šimtą jaunų ir 
sveikų moterų i Angliją; toks pat ūžsimoji- 
mbs yra Olandijos; aiškėja galimybės vienam- 
antram tūkstančiui mūsų darbininkų spe
cialistų išvykti i Maroko ir Tunisą. Mus pa
siekė žinios, kad moterys, išvykusios i Bri
taniją, gavo geras darbo ir gyvenimo sąlygas. 
Manome, kad ir j Olandiją nuvykusios mūsų 
moterys ras tą patį. Tai džiugu, bet tai negali 
mūsų patenkinti. Tuo keliu per ilgesni laiką 
neteksime pajėgiausių, sveikiausių ir kūry
bingiausių savo bendruomenės narių. Bet kas 
gi bus su keliolika tūkstančių mūsų vaikų, 
ligonių ir senių ir šiaip mažiau darbingų, bet 
moraliai vertingų mūsų tremtinių? Nejaugi 
mes galime juos pamesti nežinomam likimui? 
Žinoma, galima pasirinkti dėsni: „Gelbėkis, 
kas gali." Bet tuo keliu mes daugiau savo 
tautiečių pražudysime, nei išgelbėsime. Be to, 
jis negali būti pateisintas nei tautiniu soli
darumu nei realiomis nei konkrečiomis šių 
dienų sąlygomis.

Mūsų tremtiniai yra pakankamai sąmoningi 
ir iki šiol beveik visur vadovavosi dėsniu: 
visi už vieną, vienas už visus. Jei mes pa
kėlėme raudonąją ir rudąją okupaciją ir jų 
metu išlaikėme lietuvių vardo garbę, — tai 
dėl to, kad buvome vieningi ir ištikimi mūsų 
didžiausiam tikslui: lietuvių tautos laisvei, 
lietuvių tautai išsaugoti su mažiausiomis 
žmonių aukomis. Tais sumetimais mes at- 
šidūrėme ir Vakarų Europoje. Mes privalome 
išlikti ištikimi tam tikslui šiandien Ir ateityje. 
Juo vadovaudamiesi ir emigracijos klausimu 
prieisime teisingiausias išvadas. O Jos vado
vaujančioms įstaigoms atrodo tokios:
P raina toms:
1, Masinė. IMF; emigracija galės, būti pradėta 

tik už keliolikos mėnesių. '
1 Ją vykdys tarptautinės organizacijos, grei

čiausiai I. R. O. su pagalba Tarpvyriausy
binio komiteto (Comitė Intergouvememen- 
tal).

4. Reikia skaitytis su galimybe, kad įvairių 
okupacinių zonų tremtiniai bus keldinami 
| įvairius kraštus ir valstybes.

•.Reikia ruoštis eventualumui, kad ir oku
pacinės institucijos ir I. R. O., prieš pra
dėdamos vykdyti emigraciją, darys dideli 
spaudimą, kad mūsų tremtiniai repatri
juotų i okupuotą Lietuvą.

•.Visiškai rimtai reikia ruoštis galimybei, 
kad netolimoje ateityje DP gali netekti 
visos ir dalinės globos ir šalpos ir atsi- 

. durti vienodoje teisinėje padėtyje su vietos 
gyventojais.

T. Visiškai rimtai reikia ruoštis galimybei, 
kad teks įsijungti į darbo procesą lygia
grečiai su vietos gyventojais.

•.Visai tikras dalykas, kad baltiečial nebus 
prievarta grąžinami j okupuotus kraštus.

Privalu*
S. Ruoštis emigracijai, išmokstant kalbą to 

krašto, i kurj numatome išvykti, ir šalia 
turimos profesijos išmokti dar nors vieną 
praktišką amatą.

M. Visomis išgalėmis bandyti įsijungti i 
darbą ir ūki to krašto, kuriame gyvename.

Jj. Iki maksimumo saugoti tautine garbe ir 
savo asmens orumą.

12. Visomis išgalėmis ugdyti ir palaikyti tau
tini solidarumą ir savitarpini susiklausymą.

13. Palaikyti gerus santykius su vietos gy
ventojais.

14. Palaikyti artimus santykius su latviais ir 
estais ir bendromis jėgomis su jais ginti 
savo reikalu*.

Patartina:
J5. Individualiai emigruoti tik tais atvejais, 

kai išvykimo sąlygos Ištirtos ir turimos 
garantijos, kad išvykdamas nepateks i 

. eksploatatorių rankas. ■>
16. Neemigruoti j svetimus kraštus ir j sve

timų žmonių tarpą vienoms moterims.
17. Prisilaikyti vadovaujančių veiksnių nusta

tyto emigracijos plano:
a) emigruoti kompaktinėmis grupėmis,
b) emigruoti į aukštos kultūros ir socia

linio gyvenimo kraštus,
c) išlaikyti savo tautinę sąmonę ir ištiki

mybę savo tėvynei.
18. Individualiai emigravusieji eina mūsų pio

nierių pareigas, t. y. renka žinias apie gy
venimo sąlygas ir jsikurdinimo galimybes 
ir jas praneša lietuviškoms organizacijoms.

. Vadovaujantieji veiksniai renka iš visų tarp
tautinių organizacijų, kurios rūpinasi emigra
cija, duomenis. Toje srityje jie dirba arti
miausiame kontakte su viso pasaulio lietu
viškomis organizacijoms ir lietuviais, emigra
cijos klausimo žinovais.

Vadovaujantys veiksniai savo nusistatymą 
mūsų tremtinių emigracijos reikalu rūpinasi 
patiekti kompetetingom* įstaigoms ir įrodyti 
joms jo teisingumą, (EB)

Jie garsina Lietuvos vardą
Nors ir keista, bet taktas, kad Islandijoje, 

taip tolimoje, iš visų pusių Atlanto vandeny
no skalaunamoje nedidelėje saloje, Lietuvos 
vardas šiandieną yra geriau žinomą*, negu 
mūsų artimųjų kaimynų kraštuose. Nors mū
sų Tėvynė nei praeityje, nei geraisiais taikos 
laikais su tuo įdomiu kraštu neturėjo arti
mesnių politinių, ekonominių ar kutūrinių 
ryšių bei interesų, — Lietuvos ir jos vaikų 
tragedija šiandieną ten gerai žinoma. Jokia 
naujiena islandų, spaudoje šiandieną užtikti 
straipsnių apie šių dienų lietuvių tautos tra
gediją ir jos žūtbūtinę kovą su nuožmiuoju 
Rytų okupantu. Lietuvos bylos reikalu ir jos 
pamintų teisių vardan, kai kada čia užverda 
net smarki polemika, kurioje dalyvauja ne 
vienas ar du laikraščiai, bet beveik visa šio 
kultūringo krašto sostinės, Reykjaviko, spau
da. Apie Lietuvą ir kitas Pabaltijo tautas 
retkarčiais skaitomos paskaitos islandų radio
fone. Mums ypač malonu girdėti, jog tame 
krašte pasisakymai už Lietuvą ir lietuvius 
yra apie 90% mums palankūs ir draugiški ir 
tik apie 10% viešosios visuomenės balsų yra 
mums priešiški, dvelkią gerai pažįstamų „at
šiaurių Rytų vėjais" . . .

Islandų saloje Lietuvos vardas išgarsėjo ne 
savaime ir ne be tūlo paruošiamojo darbo. 
Islandų, didelių humanistų ir laisvės mylė
tojų, simpatijas mums palenkė mūsų tautie
tis, Teodoras Bieliackinas, Vytauto Didžiojo 
Universiteto Teisių Fakulteto žinomo profe
soriaus Teodoro Bieliackino, sūnus. Jaunasis 
T. Bieliackinas, Kaune baigęs „Aušros“ gim
naziją ir Vytauto Didžiojo Universiteto Hu- 
manitamiam Fakultete išklausęs lingvistikos 
skyrių, lyg nujausdamas artėjant didžiąją 
Europos dramą tolimesnėms studijoms pasi
rinko tolimą europinės kultūros židinį, Reyk- 
javlką. Išgyvenęs apie dešimti metų Islan
dijoje, kur studijavo islandų kalbą tautos 
kultūrą ir literatūrą, T. Bieliackinas, yra la
bai gerai susipažinęs su to krašto gyvenimu 
ir žmonėmis. Savo įgimto švelnaus būdo ir 
aukštos inteligencijos dėka, jis islandų kul
tūrininkų tarpe turi daug simpatikų. Tuo 
naudodamasis jis, gyvu žodžiu ir straipsniais 
spaudoje, populiarina Lietuvos ir lietuvių 
tautos vardą. Ypač didelį barą jis išvarė 
pastaraisiais laikais, drąsiai ir atvirai islandų 
spaudoje iškeldamas Sovietų Rusijos įvykdy
tą smurtą prieš tris silpnas Pabaltijo tautas 
ir naujųjų okupantų tuose kraštuose vykdo
mą negirdėtą žiaurumą bei masinį žmonių 
naikinimą. T. Bieliackinas savo tikslia ir 
apdairia informacija islandų tautoje iššaukė 
mums nuoširdžią užuojautą ir Pabaltijo tautų 
bylai suprasti nurodė teisingą kryptį.

Karo metų, nutrūkus bet kokiems ryšiams 
su Tėvyne, T. Bieliackinas turėjo labai miglo
tą supratimą apie tikrąją padėtį Lietuvoje ir 
kituose Pabaltijo kraštuose. Reti tėvo laiškai, 
gauti., pirmosios bolševikų okupacijos = metu, 
jam, nežinančiam bolševikinio rėžimo tikro

Iš PhMelpiiilos lieluvių gyvenimo
(LAIŠKAS Ig AMERIKOS)

Philadelphia negali pasigirti, kad yra di
džiausia liet, kolonija JAV, tačiau ji didoka: 
pustrečio milijono mieste skaičiuojama 13—20 
tūkst lietuvių. Žinoma, tai nėra tokia lietuvių 
masė, kaip mes pratę suprasti. Daugelis čia gy
venančių yra prieš pusamžį atvykę iš Lietuvos, 
o kiti ir visai joje nebuvę, tad jų lietuvybės 
dvasia kitokia, nei mūsų. Be abejo, vargo 
iki prasigyveno jie daug matę, bet išsilayi- 
nimo stoka, nuolatinis pinigo siekimas ir 
amerikietiška aplinka juos padarė smulkme
niškus, sumiesčionėjusius. Ta prasme mes — 
DP bent dabar dar labai nuo jų skiriamės: 
paskutinių metų gyvenimas uždėjo mums 
savo antspaudą, kurio gal būt niekad ne- 
nutrinsim.

Dalis lietuvių buriasi apie tris parapijas, 
kiti priklauso begalei čia veikiančių smulkių 
draugijų ir svarbiausia — muzikos namų 
draugijoms. Muzikaliniai namai, kaip jie ne- 
sivadintų, yra klubas, lietuvių kultūrinių ir 
pramoginių parengimų šventovė. Tokių namų 
Philadęlphijoj yra net penki — vieni nuo kitų 
neprikfausomi. Priedo veikia BALF-o ir ALT 
skyriai Nestinga, aišku, nei komunistuojan
čių sąmbūrio. Atliekamu nuo, darbo laiku 
mažas jaunimo būrelis grupuojasi „Dainos 
D-joj" ir taut, šokių grupėj. O keliolika (apie 
15) DP, dvasinės pusiausvyros diliai, sudaro 
lyg ir savo atskirą grupę.

Vietiniai tautiečiai yra per eilę metų pra
sigyvenę. Tai daugiausia darbininkai, smul
kūs mlesčionys: savarankiški amatininkai, 
smuklininkai, vienas kita/ laidotuvių direk
torius ir prekybininkai. Jų uždarbis leidžia 
turėti nuosavą mažą nameli savo šeimai — 
kaip tai Philadelphljoj Įprasta, o neretai net 
automobili. Mūsų akimis — pasiturintis gyveni
mas. Visi gyvena amerikiečių ar kitų kitataučių 
jūroj; dirba su amerikiečiais, o kalbasi, dažna* 
gan prastai, bet angliškai. Vakare, kai darbas 
būna baigtas, jie nueina smuklėn prie stiklelio 
su draugais pasimatyti. Gerai, jei jie keliauja 
Į savo klubą — muzikos namus. Ten bent 
tarp lietuvių išsigeria, pakortuoja ir angliška! 
ar lietuviškai mintimis pasidalina.

Lietuvių vaikai lanko savivaldybės arba 
parapijų pradžios mokyklas (mokslas Pri
mary ir High School čia nemokamas). Pasta
rosiose tiesa jie gauna lietuvių kalbos pa
mokas, tačiau kursas, apskritai, silpniau iš- 
'mokstamas, negu savivaldybinėse. Bet ir ši
tose vaikai, lietuviškai išmokę, kalba su žymiu 
anglišku ištarimu mūsų amžiaus pirmųjų 
metų kalba.

Priežasčių tam nereikia toli ieškoti: jie auga 
amerikietiškoj aplinkoj ir su lietuviais mažai 
tenka susidurti. Tėvai gi, nors šeimoj lietu
viškai kalba, bet patys mažai žinodami, 
neįstengia, trūkumo atsverti. Aišku, todėl ir _ ___ ________ _____ _
klūbuose ar draugijose jaunimą retai beužtiksi. būtų galima pavadinti grafikai* — lyrikais.

vė*. atrodė keisti ir nesuprantami . , . Vo
kiečių žygis i Rytus nutraukė ir ši paskutinį 
ryši, tad iki 1945 m. pavasario jis gyveno vi
siškai atitrūkę* nuo savo krašto ir > žmonių. 
Karo metu, dirbdamas amerikiečių įstaigose 
vertėju, tiesa, jis retkarčiais susitikdavo su 
vienu kitu lietuviu jūrininku ar šiaip čia už
klydusiu pakeleivių, bet iš jų, taip pat seniai 
nebuvusių gimtuose kraštuose, gaunamos ži
nios buvo miglotos ir mažai patikimos. Tik, 
karui pasibaigus ir galutinai plyšus vokiečių 
blokados žiedui. 1 Reykjaviką pradėjo už
klysti jūrininkų bei bėglių ir iš Pabaltijo 
kraštų, kurie atvežė tikrų žinių apie padėti 
Tėvynėje. Viename laiške šių eilučių auto
riui T. Bieliackinas rašo:

„Gana ilgą laiką čia gyveno lietuvis jūri
ninkas Vladas Mileris. Jo „odisėja“ irgi 
labai įdomi. Užklysdavo čionai ir kitų Lie
tuvos piliečių, tarnavusių įvairiuose laivuose, 
nors tai retokai tepasitaikydavo. Lietuvių, 
Amerikos piliečių, dažniau teko susitiktu“

T. Bieliackinas, gerai mokėdamas islandų 
kalbą, karo ir pokario metu išspausdino eilę 
straipsnių apie Lietuvą ir jos vargus svetimų 
okupantų priespaudoje. Praėjusiais metais 
jis buvo įsitraukęs į karštas diskusijas islan
dų spaudoje, kurias išprovokavo vienas ko
munistiškai nusiteikęs rašytojas. Polemika 
prasidėjo iš to, jog minėtas rašytojas apkal
tino Angliją, kad ji savo laiku neleidusi oku
puoti Pabaltijo kraštų ... Į šį straipsni ener
gingai reagavo mūsų tautietis, į konserva
torių dienraštį „Mėrgunbladid" parašydamas 
du straipsnius apie bolševikų siautėjimą Lie
tuvoje, ryškiais bruožais pavaizduodamas pa
dėtį krašte, kuriame „šviečia Stalino saulė“... 
To pat laikraščio skiltyse atspausdino atsišauki
mą j Islandijos rašytojus, kuriame priminė, 
jog visų laikų ir tautų rašytojai gindavo savo 
bei kitų pavergtų tautų teises. Savo atsišau
kimą autorius baigė klausimu: kaip dabartis 
būtų įvertinusi Baironą, jei jis prieš šimtą 
metų būtų rėmęs ne pavergtuosius graikus, 
bet jų pavergėjus turkus? Į šį T. Bieliackino 
straipsni atsiliepė komunistiški „rašeivos“, 
kurie, kaip paprastai, neturėdami jokių ar
gumentų nuneigti savo „darbdavių“ nežmo
nišką elgesj okupuotuose kraštuose, su įtūži
mu savo „raudonąsias plunksnas“ nukreipė 
I straipsnio autorių, reikalaudami jj ištremti 
iš Islandijos . . . Į „kovos sūkurį“ įsitraukė 
beveik visi žymiausieji Reykjaviko laikraš
čiai bei plunksnos žmonės. Lietuvos bylos 
ginti išėjo jau minėtas konservatorių „Mor- 
gunbladid“ ir „Visir“, socialdemokratų „Alt 
pydubladid“, liberalų „Timinu“ ir kiti, kurie, 
sutartinai gindami pavergtas tautas, griežtai 
pasmerkė raudonosios diktatūros terorą ir 
'gynė sąžinės ir spaudos laisvę. Apie tos po
lemikos eigą T. Bieliackinas laiške rašo:

„Komunistams buvo priminta, jog neseniai 
dar jie patys visur naudojosi prieglaudos 
teise, ir gėda esą reikalauti Ištremti žmogų

Amerikos lietuvių wikia Mais metais vis 
dėlto labai pagyvėjusi. Apie tai galima kad 
ir iš Vasario 16 minėjimų spręsti.

Philadelphljoj Vasario 16 buvo atšvęsta 
vieningai vienoje vietoje — Lietuvių Muzi- 
kalįnio Namo salėje BALF-o ir LMND-jos 
parengime. Programą išpildė „Dainos“ chore
lis, sudainuodamas himnus ir keletą dainų, 
parapijos vaikai su gyvuoju paveikslu ir 
mergaitės, pašokusios tris taut, šokius. Prieš 
programą seniausias kolonijos kunigas atkal
bėjo invokaciją-tnaldą. Kalbėtojais buvo ex- 
prezid. Dr. K. Grinius ir kun. J. Cekavičius. 
Paskutinysis labai įdomiai atpasakojo per
gyventą bolševikmetį. Tarp kalbų ir pro
gramos buvo pardavinėjami tautiniai ženkle
liai, o kun. Martišiūnas savo originaliu būdu 
nuolat ragino aukoti Lietuvos žmonių reika
lams. Minėjiman susirinkusių buvo apie 12 
šimtų žmonių; pinigų su aukomis, pajamomis 
iš baro ir ženklelių pardavinėjimo surinkta 
1966 dolerių. Išvietintas DP

Keturių lietuvių grafikų paroda Freiburge
(atkelta U 3 psl)

slos. Valiau* medžiai, dangus yra tarsi kur
tūs llūdininkai ir palydovai neapsakomos 
žmogaus tragiko® žemėje. Ir saulė, kuri lieja 
virpuliuojančios šviesos versmes ant rimtos, 
lėtos Velykų ryto procesijos, ir vėjas, supą* 
išneštas vėliavas ir skambančių varpų virves, 
jie tėra šalutiniai (nors ir neatskiriami) veiks
niai, tik dalys didžiulė* saulėto ryto rimties, 
kalbančios mum* Dievo prisikėlimą. Valiaus 
gamta negyvena savaimingo gyvenimo jo 
kūriniuose, kaip pav. pas V. Petravičių; ji 
tik išryškina, palydi, sutirština žmogaus iš
gyvenimą. Žmogus stovi Valiaus kūrybinio 
pasaulio centre. Ir gamta todėl dailininko 
apgalvotai ir ramiai pašaukiama i kūrinį. 
Kiekvienas akmuo kiekviena šaka ir kiek
vienas spindulys čia nesudaro įspūdžio, lyg jis 
būtų galėjęs atsirasti kūrybinės ekstazės va
landą, tartum, atsitiktinai. Tok) (spūdį mes 
dažnai galėtume susidaryti, žiūrėdami Petra
vičiaus rėžinius.

Štai virš keturių simboliškai palūžusių 
„Bado“ žmonių statulų, keroja didelis, juodas 
ir nuogas medis, tarytumei paties bado sim
bolis. Tolimam horizonte jis dar kelis kart 
atkartojamas. Arba „Pajūrio tragedijos", už 
sustingusių laukiančiųjų moterų, virš neper
matomos jūros gelmės liepsnoja klaikiu ne
rimu dangaus skliautas, tarsi išsakydamas 
moterų širdyse tūnanti siaubą ir nerimą.

Jeigu Petravičių — ir dalinai Aujų — 

iš demokratinio krašto už tai, kad jis senai* 
bučiuoti diktatoriaus botago“ . . .

Polemikos metu, kuri trūko keletą dienų 
ir buvo islandų sostinės gyventojų dėmesio 
centre, T. Bieliackinas patiekė keletą straipsnių 
aiškinančių Pabaltijo kraštų ir tautų istorija 
bei kultūros savitumus, kurie Jas išskiria S 
alavų tautų tarpo.

Si įdomi polemika, kuri, kaip vėlHn su
žinota, su įdomumu buvo sekama ne vienų 
islandiečių, bet ir už šios salos ribų, plačias - 
išgarsino Lietuvos ir kitas pavergta* Pabal- 
tijo tautas. Polemika sudomino ir išjudina 
ne vieną žymų islandų politiką, visuomenininką 
ir kultūrininką, ir daugumas jų pasidarė wo 
širdžiais Pabaltijo tautų bičiukai*.

„Pabaltijo kraštais dabar labai susidomėjo 
vienas iš žymiausių islandų rašytojų, Gud- 
mundur Gislason Hagalin“, — rašo T. Bie
liackinas viename savo laiške. „Jo veikalai 
verčiami i visas skandinavų ir kitas kalbas. 
Jis svajoja apie Balto-Skandinę Sąjungą ir 
mano, kad po įvykių, kurių, iš visako spren
džiant, neilgai teksią laukti, tokią sąjungą 
pasiseksią sudaryti, arba bent kultūrinis 
bendradarbiavimas būsiąs daug gyvesnis, ne
gu anksčiau buvo. Gudmundur Hagalin yra 
taip pat žymus socialdemokratų veikėjas Įr 
vienas iš tų, kurie jau seniai numatė pavojų 
iš Rytų. Komunistai jo labai nemėgsta“ . . .

Toliau T. Bieliackinas rašo, jog minėta* 
islandų rašytojas dažnai skaitąs paskaitas 
islandų radiofone apie kitų tautų literatūrą 
ir labai norėtų susižinoti su Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų rašytojais, dabar esančiai* 
tremtyje. Kitame laiške apie Gudmundur 
Hagalino tolimesniu* sumanymus vėl raito
ma:

„P. Gudmundur Hagalin irgi rengiasi ši ta 
parašyti apie bendradarbiavimą . . . Beje, jis 
dabar mėgina susipažinti su visų trijų Pabal
tijo tautų literatūra ir nori skaityti apie tai 
per radiją, kaip kad neseniai jis skaitė pa
skaitų ciklą apie naujausią norvegų literatū
rą. Bloga tik, kad labai maža medžiagos jam 
prieinamomis kalbomis. Jis moka visas skan
dinavų (išskiriant suomių) kalbas, be to, dar 
anglų ir vokiečių. Šiomis kalbomis galima 
jam rašyti. Jei kas parašytų lietuviškai,- 
mielu noru jam išversčiau.

G. G. Hagalin perskaitė turiningą lietuvių 
literatūros apžvalgą švedų kalba, kurią pa
rašė p. J. Lingis. Tačiau ten kalbama tik apie 
Nepriklausomybės laikų literatūrą, be to, jam 
nepakanka vienos apžvalgos. Jis norėtų fr 
pavyzdžių, o jų kaip tik sunku gauti.

Yra čia ir kitų žmonių kurie labai domisi 
mūsų kraštais. Visi islandai, išskiriant ko
munistus, mums palankūs.“

Mūsų rašytojai ir kultūrininkai, manome, 
turėtų susidomėti T., Bieliackino ir Gųdmųit- 
dur Gislason Hagalin sumanymais bei juo* • 
paremti reikiama medžiaga. Vienas norą 
mūsų literatūros žinovų turėtų paruošti mūsų 
literatūros istorinę apžvalgą ir parinkti ka
rinių pavyzdžių. Kad išvengus nekviestų 
grafomanų „veržimosi pagarsėti užsieniuos“, 
šios rūšies informacinė medžiaga turėtų eifį 
per Lietuvių Rašytojų Tremtinių Sąjungą, 
kuri, esant reikalui, pasirūpintų vertimais į 
anglų, vokiečių ar kurią nors skandinavų 
kalbą. Mūsų visų pareiga padėti visienjs, 
kurie savanoriškai ir be jokio materialinio 
išskaičiavimo, nuoširdžiai garsina mūsų bran
gios Tėvynės vardą ir aktyviai prisideda prie 
jos bylos gynimo.

Baigdamas ši rašinėlį apie Lietuve* bičiu
lius Islandijoje, maloniai pranešu, jog T. Bie
liackinas yra islandų kalba parašęs romaną 
Iš Lietuvos priešistorinių laikų, šiuo metu 
rašo straipsnių ciklą apie Islandiją, jos 
gamtą, žmones ir kultūrą — mūsų spaudai.

Gerb. Teodorui Bielladdnui, gražiai ir sėk
mingai atstovaujančiam Lietuvą simpatingoje 
Islandų žemėje ir drąsiai ginančiam savo -Tė
vynės garbę bei jos Laisvės bylą, linkima 
geriausio pasiseklmol

Vytanta* Kęsgailą

tai Telesforą Valių tektų vadinti grafiku-dra- 
matiku.

Skambančion formon įlieja Valius savų kū
rinių niūrų tragizmą. Skriejančių ir srūvan
čių Petravičiau* gamtovaizdžių pas Valių ne
sutinkame. Jo intensyvu* ir gilus išgyveni
mas, įlietas aiškion formon, primena skaidraus 
ledo sukaustytas gilias neramias upes: mes 
matome pro tvrą formos kevalą visą neri
mastį ir siautimą, bet nesame jėga ir staigiai 
iplėšlaml i visą vyksmą, kaip V. Petravičiaus 
rėžiniuose. Į Valiaus rėžinius mes giliai ir 
ramiai įsigyvename, pasineriame t juo* kaip 
I vandenų sietuvas ir ilgai negalime jų už
miršti: kiekvienas rėžlnys išlieka mumyse, lyg 
atskiras, išbaigtas tvariny*, arba slaptažodis, 
surastas žmogaus išgyvenimui.

Valiaus kūriniai tiktai ilgai išnešioti meni
ninko širdy praregi dienos šviesą. Gal būt, 
todėl jie kupini tokios simbolinės jėgos. Pav. 
„Pajūrio tragedijos" paskutinis palydėjimas, 
kur įsmeigti pirmam plane didžiuliai kastuvai 
ir plačiai pravirusi duobė, mumyse išlieka, lyg 
godžios žemės nasrų simbolis, negailestingai 
palaidojantis savy kartą po kartos. Arba mil
žiniškasis karstas ant keturių vyrų pečių— 
neišvengiamo žmogaus likimo, amžinos mir
ties grėsmės simbolis!

Prabėgomis paminėjome kiekvieną šitoj 
parodoj dalyvaujantį grafiką. Žinoma, tai 
tėra nuotrupa to, ką būtų galima apie jų kū
rybą pasakyti. Ir mums džiugu, kad tai ga
lime konstatuoti: tai kalba apie jų kūrybinių 
pasaulių dydi ir jėgą, apie jų kūrybos vert^
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Iš spausdinamo romano „Pilkieji namai"
Išsprukęs iš smulkių nuotykių Edvardas 

vaikščiojo vieno Vokietijos kaimo gatve. Jis 
jau lengviau kvėpavo, o, jo veidas švietė, 
kaip saulė. Nebereikės daugiau matyti pra
keiktų Paškevičiaus ir Paškevičienės veidų. 
Aldona . . . trauk ją šimtai ir Aldoną. Arba 
tas nedakepęs kvailys Viktoras. „Žiūrėjo t 
mane, kaip į vaiduoklį rodos, kad aš jam 
būčiau visą gyvenimą sugriovęs", murmėjo 
Edvardas.

Nemalonus, iš tikro nemalonus dalykas, kad 
ten Schwerhofene pagaliau išaiškino, kad jis 
joks studentas, o tiktai paprastas svieto perė
jūnas. Būtų galima dar koki mėnesį ten pa
gyventi. Gyvenimas ten buvo neperblogiau- 
sias. Pakankamai šokių ir gražių mergaičių, 
tik vienas dalykas, tai tokių vyrų, kaip jis, 
trūkumas. Dar nemalonesnis įvykis, tur būt 
pirmas toks įvykis Edvardo gyvenime atsitiko 
toje Schwerhofeno stovykloje. Pirmą kartą 
jam teko sprukti iš ten, kaip kokiam nusikal
tėliui. Jis negarbingai pabėgo, kada visuomet 
būdavo išlydimas iš panašių vietovių su 
ašaromis, karštais rankų paspaudimais ir pa
bučiavimais. Pirmą kartą toks nemalonumas.

— Koks biaurus tas universiteto miestas, 
— garsiai ištarė sau pasižiūrėjęs į kreivą 
gatvę ir nusijuokęs Edvardas. — Bet vistiek 
visi žino, į kokį universitetą aš išvažiavau. 
Dabar tur būt niekas nė netikės, kad aš kada 
nors buvau studentas.

O iš tikrųjų buvo tokie laikai, kada Ed
vardas buvo studentas^ Ir tame nedideliame 
miestelyje jis atrodė labai studentiškai. Ten 
nebuvo nė vieno taip apsirengusio žmogaus.

Tos vietos negalima pavadinti net miesteliu 
Žmonės taip vadindavo gal dėl to, kadangi 
vieta buvo visai netoli didelio miesto. Iš ten 
į miestą buvo galima nueiti per nepilną va
landą. O šiaip, tai buvo tik nedidelis kaimas. 
Jei arti nebūtų miesto, to kaimo žmonės 
tikrai nustebtų dėl taip puikiai apsirengusio 
Edvardo. •>

Jis buvo atvažiavęs čia pas tokią merginą, 
Liuciją Braziulytę. Vieną kartą apie ją Ed
vardas buvo pasakojęs Paškevičiūtei. Pabai
goje jis jai sumelavo, kad ta mergina dingo 
be žinios. Meluoti tada reikėjo būtinai ir gal 
net truputį daugiau, atrodo, net daug dau
giau Tiesa, ją buvo išvežę vokiečiai, bet Ed
vardas puikiai žinojo, kur ji gyvena ir ką 
veikia.

Gyveno Braziulytė tame mažame, ne visai 
švariai atrodančiame kaime. Jeigu ji mėgo 
miestą, j ten labai lengva) buvo galima nu

Mes pamatėme puikųjį lietuvių tautos lobi
Rašo Heinrich T h o

•į š. m. vasario 12—17 d. Seligenstadto 
lietuvių stovyklos darbo ir tautodailės 
parodos atidarymą ir Lietuvių Tautinio 
Ansamblio pasirodymą be kitų, buvo 
pakviesti ir vokiečių spaudos atstovai, 
kurių vieno, Heinrich Thol. atsiliepimą 
čia ir spausdiname.

Prie Seligenstadto geležinkelio stoties, tarp 
Schweinfurto ir Wiirzburgo, yra UNRRA-os 
išlaikoma DP asmenų stovykla, kurioje gy
vena vien tik lietuviai, iš viso per 1.000 as
menų. Tos stovyklos vadovybė š. m. vasario 
12 d. pasikvietė karinės valdžios, UNRRA-os 
pareigūnus bei spaudos 'atstovus į paren
gimus, kuriais stovykla pasirodė viešumai, 
tuo būdu visiškai nuplėšdama iki šiol ją den
gusią uždangą. Buvo pateikti pagrįsti statistikos 
duomenys, iš kurių matyti, kad visi stovyk
los gyventojai dirba:'didelė vyrų dalis ka
rinės valdžios Kitzingeno auto parke, o kiti 
— pačioje stovykloje. Kas jų yra atlikta, 
tikrai verčia stebėtis.

Stovyklos gyvenimas yar tiksliai sutvarky
tas. Joje veikia pradžios mokykla įr gim
nazija. Mergaitėms (mokinėms) rankdarbiai 
yra privalomas dalykas. Gimnazijoje, šalia 
lietuvių kalbos, dėstomos ir 3 svetimosios 
kalbos: vokiečių, anglų ir lotynų. Apie 20 
šios stovyklos jaunuolių lanko vokiečių uni
versitetus. Stovykloje esąs kunigas rūpinasi 
dvasiniais reikalais, kitas gi dėsto tikybą 
mokyklose, Stovykla turi Ir savo ligoninę. 
Bažnyčia, ligoninė, mokyklos ir teatras — 
viskas sutalpinta barakuose. Kunigai, gydy
tojai ir mokytojai taip pat yra lietuviai 
karo pabėgėliai.

Didokas parodos barakas įvairiuose savo 
skyriuose parodė tautodailės pavyzdžius ir 
tikrai aukšto lygio amatininkų darbą. Žiūro
vai gavo stebėtis tautinių drabužių, kilimų, 
namų apyvokos ir šiaipjau kasdieninio var
tojimo daiktų įvairumu. Buvo parodyti be
veik visų amatų darbai. Visame kame buvo 
matyti, kaip naudingumas suderintas su 
praktiškumu, o tatai dar padailinta pagra
žinimais'. Atskiruose skyreliuose parodyti 
Lietuvos ordenai, pinigai ir pašto ženklai.

Stovyklos dailininkai parodė savo grafiką, 
aliejinę bei akvarelinę tapybą. Ypatingo dė
mesio susilaukė dail. L. Vilimas (Vienos 
prof. Gregoro buv. mokinys). Sis dailininkas 
su savo žmona labai mielai teikė ir apie 
parodą paaiškinimų. Jis parodė mums ir 
lietuviškų pašto ženklų, kurie buvo atspaus
dinti pagal jo piešinius.

Apžiūrėjus parodą, stovyklos teatro salėje 
(barake) įvyko Lietuvių Tautinio Ansamblio 
koncertas ir .Joninių“ pastatymas. Tiek pir
moji, tiek ir antroj! vakaro dalis parodė 

vykti. O ten taip pat, kaip ir visur tuo metu 
Vokietijoj, gyveno klek nors lietuvių.

Seniau ir ji gyveno stovykloje, bet nors ir 
buvo vokiečių išvežta, valymo komisija šaltai 
ir abejingai išmetė ją iš stovyklos. Ji gyveno 
dabar tame kaimelyje. Jos gyvenimas turėjo 
būti labai sunkus. Edvardas galvojo pagy
venti ten keletą mėnesiu užmegzti ryšius su 
mieste gyvenančiais lietuviais, pasistengti 
pasipelnyti. Iš tikrųjų jis buvo visai neturtin
gas, teturėjo vos keliasdešimt markių. Bet 
drabužiai, drabužiai . . . Daug, labai daug 
padaro drabužiai!

Jis puikiai žinojo tą namą, kuriame gyveno 
Braziulytė ir nuėjo tiesiai į ten. Po daugelio 
mėnesių Edvardas vėl beldėsi į tas pačias 
duris, stovėjo storo vokiečio ūkininko kam- 
karyje ir laukė, kada ji pakvies jį į savo 
kambarį. Siek tiek nejaukiau, negu kad 
anksčiau būdavo.

Jis gi buvo priverstas grįžti čia! Pagaliau 
po truputį išsibaigė visos, kaip iš dangaus 
krintančios vietos, visos galimybės. Prakeiki
mas! Viena dar, kas išgelbėtų, buvo tai, kad 
ji nesupras, ko jis atvažiavo. Gal ji vėl pa
galvos, kad jis vieną kartą apsisprendė ir 
sutinka. Gal . . .

Po kelių minučių Edvardas jau ėjo į Bra- 
ziulytės kambarį Ten stovėjo suaugusi, pilna 
moteris sočiu ir patenkintu veidu, šypsančio
mis ir mokančiomis meluoti akimis. Dieve 
mano! Savo laiku ji tebuvo tik maža mer
gaitė, kuri verkė tamsiose Vilniaus gatvėse 
nebegalėdama surasti savo tetos. Dabar 
neatrodė, kad ji lengvai sutiktų su ašaromis, 
nors ir gyveno tame niūriame mažo kaimo 
name.

Vis dėlto ji tada Vilniuje buvo daug gra
žesnė ir patrauklesnė. Vis dėlto ji tada savyje 
slėpė daug brangaus. Keičiasi, net perdaug 
greitai keičiasi žmonės tuose kiekvienu laiku 
greitai bėgančiuose metuose. Edvardas ne
galvojo apie tai, bet to įkyraus, jam pačiam 
nežinomo jausmo taip lengvai jau negalėjo 
atsikratyti. O didžiausias jo nustebimas buvo 
tai, kad kambarys atrodė tikrai puošnus. 
Tame blauriame name jis buvo radęs ją 
alkstančią ir vargstančią. O štai prieš jį sto
vėjo gražiai apsirengusi, nusidažiusi moteris, 
kuriai, atrodė, nieko netrūko gyvenime.

— Labą vakarą, — pasisveikino jis linksmai, 
kaip paprastai.

Jau temo. Liucija stovėjo prieš jį truputį 
nustebinta tuo netikėtu atvykimu. Valandėlę 
ji patylėjo. Tiesa, jos lūpose buvo mandagi 
ir miela šypsena, akys švitėjo draugiškai, bet 
ji jau nepuolė, kaip kad visuomet darydavo.

L
puikų meną, kurį yra tekę matyti ir poniai 
E. Rooseveltienei, kai ji lankėsi Vokietijoje. 
Koncerto dirigentas buvo Stp. Sodeika, tikrai 
įkvėptas muzikas. Pakaitomis su mišriuoju 
choru dainavo Lietuvos valst. operos tenoras 
A. Sprindys. Po moterų choro A. Sprindys 
su p-le St. Klimaite (sopranas) dainavo 
duetą „Kas tuokė mus?“ iš J. Strausso „Či
gonų Barono". 15 gražiausių dainų, romansų 
ir arijų sudarė turtingą koncerto programą, 
iš kurios labiau žinomi dalykai buvo: Capua 
— „Tu, mano saule!“ ir J. Strausso valsas 
„Gyvenimas toks gražus“. Mišrusis choras 
su savo meisteriškuoju dirigentu kiekvie
name didmiestyje galėtų susilaukti garbės.

Vaidinime buvo pateikta liaudies dainų ir 
tautinių špkių: visi dalyviai vilkėjo tauti
niais drabužiais. Vaidinimui pasibaigus vietos 
UNRRA-os direktorė p-lė Harrison anglų 
kalba tarė keletą nuoširdžių žodžių apie di
dįjį JAV prezidentą A. Lincolną. Josios kalbą 
pakartojo UNRRA-os sekretorius, išvertęs 
ją lietuvių kalbon. Si diena (vasario 12-oji) 
ne atsitiktinai buvo parinkta, nes tai juk A. 
Lincolno — „vergų išlaisvintojo" diena.

Paroda, koncertas ir vaidinimas davė pro
gos pamatyti puikųjį lietuvių tautos lobį. 
Dalyviai galėjo stebėti nors dalį tos kultūros, 
papročių ir būdo, o taip pat darbštumą bei 
darbo meilę šitos savarankiškos ir mažos 
tautos. Svečiai gavo pasiklausyti dar ir da
bar Lietuvoje tebędainuojamų liaudies dainų, 
kurios sudaro tokį didžiulį dvasinį turtą.

Per visus parengimus buvo aiškiai matyti, 
kad iš visų Pabaltijo tautų lietuviai labiau
siai orientuojasi į Vakarus. Šios stovyklos 
gyventojai yra tikri karo pabėgėliai tik
riausia šio žodžio prasme. Savo tėvynę jie 
turėjo palikti, nes negalėjo sutikti su valsty
binio savarankiškumo netekimu. Ir šitie 
žmonės turi teisę į žemę ir tėvynę, su kuria 
jie, kad Ir svetimoje šalyje, dvasiniai tebėra 
sujungti. Ne veltui užtat parodoje buvo iš
statyta ir puošni dėžutė su tėviškės žeme!...

Š. m. vasario 12-oji diena turėtų būti toji, 
kuri suartino lietuvius su vokiečiais. Kas 
iš nežinojimo yra galvojęs, kad stovyklų 
gyventojai yra neišauklėtų ir nesudrausmintų 
žmonių minia, tas gavo patirti priešingų 
dalykų. Lietuviai sudaro kultūringą, išpru
sintą ir tradicingą mažą tautą, iš kurios karo 
pabėgėliai jokiu būdu nėra blogieji atstovai.

Pirmasis žingsnis tarpusaviam tautų- ben
dravimui būtų atliktas, jei šitiems žmonėms 
būtų parodoma daugiau meilės, teisingumo 
ir užuojautos. Abiejoms pusėms tikrai būtų 
daug naudos, jei dingtų abuojumas ir ne
pasitikėjimas. Lygiai kaip 1933—45 metais 
daugelis pačių tauriausių vokiečių turėjo gy
venti svetur, lygiai tokia dalia, deja, yra ir 
tų, kurie šiandie yra DP stovyklų gyventojai. 

jam ant kaklo ir nepasvvtkino vis karštesSuals 
pabučiavimais. Laikas, nieko nepadarysi, 
laikas.

— -Sveikas, Edvardai! Kur gi tu dabar
keliauju kad atsiradai tame blauriame 
kaime? ,

Ji paklausė „kur“! Ji nepaklausė „iš kur“, 
bet paklausė „kuri"!

— Kaip tu manau kur? Atvažiavau pas 
tave pažiūrėti, kaip tu gyveni. Gal trukdysiu? 
— Jis norėjo pasakyti truputį kitaip, bet 
kažkas jau buvo ne tat Jis norėjo taip pa
sakyti:

— Pagaliau atvažiavau pas tave. Jau seniai 
apie tai galvojau, bet dabar galutinai aspi- 
sprendžiau. Dabar viskas tvarkoj. Kvailas 
buvau anksčiau, bet dabar jau nesiskirsime.

Jis būtų tikrai tai pasakęs, bet žmonės 
vistiek negali visuomet pasakyti ta ką jie 
kartais ir labai nori pasakyti.

— Puiku, kad dar neužmiršai manęs. Kur 
tu gyvenai dabar?

— Hamburge, — atsakė jis negalvodamas. 
Braziulytė jau buvo jį pasodinusi, nuvilkusi 
paltą, o lagaminėlį pastačiusi į kampą.

— Na, nepatiko anglų zonoj? Atvažiavai 
pas mus? Tiesa, kur tu dabar važiuoji?

Jis kažko norėjo keltis nuo kėdės, bet vėl 
atsisėdo, geriau pasakyti, sudribo. Buvo labai 
aišku visa kas. Kitaip nebuvo galima nieko 
įsivaizduoti. Liucija jo nelaukė. Ten jis jau 
nebuvo reikalingas.

— Ką? — dar kartą viliojančiai šypsoda
masi paklausė Liucija.

Dar, dar jis norėjo pasakyti: „Žinoma, pas 
tave. Kur, tu manai, aš važiuosiu? Dabar mes 
jau nesiskirsime." Kadangi labai greitai rei
kėjo rinktis ir nebuvo laiko galvoti, jis pa
sakė:

— Į Mūncheną.
Jeigu ji būtų klausiusi ko, jis jau buvo 

paruošęs, atsakymą, kad pas pusseserę, nes 
anglų zonoj sunku su maistu Bet ji visai 
nesidomėjo, kur ir pas ką jis važiuoja.

— Tf tų tiek iš keiio išsukai, kad pas mane 
užvažiuoti! Puiku, iš tavo pusės labai puiku 
Na, dabar porą dienų aš tavęs neišleisiu 
Turėsi pasisvečiuoti čia!

Jis galvojo vėliau ką nors pakalbėti. Nors 
ir nebuvo laukiamas, jis tačiau neprarado 
vilties savo visagalinčiais žodžiais padaryti 
taip, kad viskas pasikeistų jo naudai.

Ji sėdėjo šalia jo, juokėsi ir pasakojo įvai
rias smulkmenėles, o jis vis dar tebetylėjo 
toje pat padėtyje sugniužęs kėdėje. Keletą 
kartų jau buvo beprasižiojąs kalbėti, bet 
jautė, kad žodžiai išeis netinkami. Tai ga
lėjo būti ir kelionės nuovargis ir ta priežastis, 
kad jis buvo alkanas ir neišsimiegojęs, ka
dangi jo žodžiai skambėjo greičiau kaip 
seno, pavargusio, jau kitų pagelbos reika
lingo žmogaus, o ne kaip pilno energijos 
ir jėgų, galinčio pagal savo norą ir pasaulį 
pakreipti, jaunuolio. Todėl jis galvojo kokį 
pusvalandį pailsėti toje kėdėje, o paskui jau 
imti kalbėti.

Bet ir po gero pusvalandžio jis visai ne
buvo pailsėjęs. Svarbiausia, jis norėjo valgyti, 
o ji, matyt, neseniai prieš jam ateinant buvo 
pavalgiusi, kad nė vienu žodžiu apie tai ne
prisiminė. Viskas, ką jis buvo įsidėjęs iš 
Schwerhofeno, buvo jau suvalgyta. Jis dar 
turėjo šiek tiek pinigų, bet tuo metu pa
valgyti nebuvo jokios galimybės.

Jie kalbėjo vis mažiau tarp savęs, baigėsi 
juokeliai. Paskui jie sulošė vieną partiją kor
tomis, ėmė net augti kažkoks nejaukumas ir 
nuobodulys.

Jis vis norėjo valgyti, bet negalėjo tiesiog 
to jai pasakyti, tai į gyvenimą jau su viskuo 
išėjusiai Braziulytei, kuri jam kažkada buvo 
prirašiusi tiek laiškų. Užsispyręs jis nutarė 
sugriauti tą sieną, kuri jau juos skyrė.

— Atsimenu dar tą Vilniaus gatvelę. Tamsu 
ir nejauku, o prie vieno namo stovi nuvar
gusi, išsigandusi . . .

Ji koketiškos moters judesiu užėmė jam 
burną, kad jis toliau negalėtų kalbėti ir 
juokdamasi pasakė:

— Kaip ilgai tu atsimeni , . .
Tada jis paėmė ją už rankos ir galvojo 

laikyti. Pasilikti gyventi ten jau praktiškai 
nebebuvo vilties, bet jis norėjo tęsti žaidimą 
jau bent dėl galimumo pavalgyti.

Bet ji paprastai nuėjo sau prie kėdės. Jie 
ir toliau sėdėjo kiekvienas sau atskirai dau
giau tylėdami, negu kalbėdami. Laikas nuo 
laiko truputį ir pakalbėdavo, bet tai buvo 
daugiau Liucijos juokai ir pastangos. Ed
vardui, žinoma, ir labiausiai norint nebuvo 
apie ką kalbėti. Visai ne vietoj būtų buvęs 
klausimas:

— Argi tu manęs nelaukei?
Ji nebūtų pasakiusi „ne“, ji nebūtų, galvojo 

Edvardas. Jis pažino ją geriau už kitus, bet 
toks klausimas . . . Cha, cha . . .

Artėjo vakaras. Yyač Edvardui tai buvo 
neramus vakaras. Jis tik vieno bijojo, kad Į 
reikės išeiti į tą sutemusį lauką, eiti ne
svetinga vokiška getre, važiuoti traukiniu ir j

Vytautas Tarvainis

žabai ta g r iš o...
Motul, papuoštame žiedais grįčias, 
visi laivai sugrįžta, 
matau jau tolumoj bure* 
kaip baltą upių ižą .. .

Apdėtame skobnius gėrimai*. 
takus smėliu išbertam.
Greičiau, motul, sakyk ko rymai? 
Gana gonkely verkti . . .

Motul, jau mūs laivai sugrįžę, 
visi laivai tušti . . .
Neparvežė man šilko dryžo, 
nei broliai, nei kiti , ..

nežinoti kur. Ne, ne. Jis pasiryžo būtinai 
pasilikti pa* Liuciją. Jis netikėjo, kad Liucija 
jį išvarytų.

„Gal tik ši* vakaras mane taip neramina? 
Esu pavargęs iš kelionės“, galvojo jis sau 
vienu tyliu protarpiu. „Už kelių dienų mano 
padėtis bus aiškesnė, viskas susitvarkys ir 
aš puikiausiai žinosiu, ką toliau daryti.“

Tačiau tokios mintys nekliudė jam jausti, 
kad vistiek viskas eina atgal. Niekuomet jis 
nebūdavo pavargę* kelionėse, niekuomet jis 
nepritrukdavo jėgų. Tai būtų juokinga: tas 
gražuolis, nenuvarginamas sportininkas . . ..

Ir tuojau jis skaudžiai pajuto vieną karta 
priėjęs galą. Jau nebebuvo jokio noro eiti 
pirmyn. Ne, tiesa, ne noro, greičiau jėgų. Bet 
taip pat ir noro . . .

Jis jau ėjo atgal. Gaila tik, jau nebebuvo 
vietos. Bet jis užsispyrusiai laukė, sukaupęs 
visas savo jėgas kovoti iki galo prieš kiek
vieną atsitiktinumą, kuris būtų pasitaikęs, 
kad jį iš ten išgyvendintų.

— Tu visai neblogai įsitaisiusi čia. Iš kur 
tau visa tai pavyko? — paklausė jis.

— Kodėl? Paprastai. Kombinuoju, kaip ir 
vist O kad tu matytum, kaip aš anksčiau 
gyvenau, kol šiaip taip padoriau įsitaisiau.

Jai nebuvo jokio reikalo meluoti. Ji nė 
kiek nepriklausė nuo Edvardo ir galėjo gy
venti kaip sau nori, bet vistiek ji jam melavo. 
Taip dažniausiai daro visos moterys.

Pagaliau buvo atėjęs laikas vieną kartą 
išsiaiškinti. Jei ne tas nenumatytas įvykis. 
Edvardas tikrai būtų jai pasakęs:

— Liucija, tu manai, aš važiuoju į Mūn
cheną dabar? Ne. Tik aš nenorėjau iš karto 
to tau sakyti. Atvažiavau pa* tave. Aš niekur 
iš čia jau nebevažiuosiu.

Deja, jam nebuvo lemta to pasakyti. Dar 
tebegalvojant, kad vistiek reikia tai pasakyti, 
prie jų namo sustojo mašina. Į vidų tuojau 
įėjo aukštas, patenkinto veido karininkas. 
Net pamatęs kambaryje svetimą vyrą jie 
pasistengė nepakeisti savo veido išraiškos ir 
vienodai mandagiai pasisveikino su Liucija 
ir su Edvardu.

Iš tikrųjų jie ten ir gražiai ‘ atrodė tarnai 
nors ne labai puošniame, bet jauktame, gra
žiai apstatytame kambaryje. Graži, moderni 
mergina, patenkinto veido kerininkas ir tur
tingai apsirengęs civilis ponas. Jei tai būtų 
atvirutė, po tokia tikriausiai stovėtų užrašas 
apie gyvenimo malonumus ir laimę. Be to ji . 
tiktų įvairioms reklamoms.

Dabar buvo aišku jau, iš kur Liucija taip 
įsikūrė. Prie tokių sąlygų ji tuėtų būti dar 
turtingesnė.

— Na, aš eisiu jau, — pakilo Edvardas.
— Traukinys išeis tik už dviejų valandų, o 

į miestą tu nueisi greičiau, kaip per valandą. 
Pasėdėk dar truputį.

Jis puikiai žinojo, ką reiškia tokie žodžiai,- 
nes daug jau tokių atsitikimų buvo matęs. 
Tiktai pirmą kartą pasitaikė, kad tie žodžiai 
būtų taikyti jam.

— Ačiū, Liucija, bet aš vistiek turiu eiti. 
Būtų didelė rizika man pavėluoti į traukinį, 
o čia keliai man nežinomi. Matai, lauke 
temsta, — iki galo mandagiai jis tęsė savo 
atsisveikinimą.
" — Aš galėčiau truputį palydėti tave, bet 
matai ... — ji parodė akimis i savo svečią.

— Taip. Aš suprantu.
Karininkas sėdėjo ir toliau taip pat man

dagiai lyg leisdamas Edvardui pasigėrėti savo 
nauja, geltona uniforma, bet net išeinant 
Edvardui pro duris jis nepasakė nė vieno 
žodžio. Žinoma, jis nemokėjo lietuviškai.

Edvardas išėjo atsisveikinęs su Liucija, bet 
jie nieko nepakalbėjo apie praeitį, ar apie 
savo draugystę, ar apie būsimąsias galimybes. 
Jie nieko nepakalbėjo, nieko neišsiaiškina 
Iš antros pusės, viskas buvo labai aišku. 
Mirusieji dalykai retai tėra keliami aikštėn.

Atsiųsta paminėti
Mūsų kalendorius 1947 metanu. Redagavę ’ 

A. Merkelis. „Mūsų kelio“ leidinys. Dillingen 
a. d. Donau, 1947 m. 224 pust kaina nepažy
mėta.

Tai pirmasis tremtyje toks didelis ir įvairų* 
savo apimtimi kalendorius. Turinyje, šalia, 
kalendariumo, paduodama gana išsami minė
tinų Lietuvos istorijos įvykių chronologija. 
Talpinama eilė apžvalginių tremtinių gyveni
mo straipsnių, paminima lietuviškosios kny
gos 400 m. sukaktis, Pateikiami mūsų rašytojų 
Putino, Vydūno, Jurgio Baltrušaičio (iš ne
spausdinto rinkinio „Aukuro dūmai“), Fausto 
Kiršos, J. Aisčio, M. Vaitkaus, A. Vaičiulai
čio, L. Dovydėno kūrybos pluoštai. Išspaus
dinta J. Aisčio studija apie Jurgį Baltrušaitį. 
Yra ir mokslo popularizacijos straipsnių. 
Skyrelyje „Lietuva tėvynė mūsų“ paduodama 
žinių iš Lietuvos geografijos. Gale įdėtas pla
tus tremtiniams žinotinų adresų sąrašas, api
mąs Lietuvos pasiuntinybių ir konsulatų, vi
suomeninių lietuvių organizacijų bei svarbes
nių lietuvių laikraščių JAV, Britanijoje, Ka
nadoje ir kt. adresus.

Kalendorius kruopščiai suredaguotas ir rū
pestingai išleistas
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Tarp kita ko Paryžius be laikraščių
Prieš Maskvos Konferenciją kordas Beve- 

ridge apje Vokietiją šit kaip rašė („Obser
ver“): „Vokietija tenka vertinti ne kaip kri- ‘ 
minalinis, bet kaip klinikinis atvejis: jai, 1 
kaimynų ir jos pačios gerovei, reikalinga fi- Į 
zinė ir moralinė sveikata, jai, kad Vokietija * 
turi 4 tarpusavyje nesutariančius gydytojus, i 
reikalo -nepalengvino. Vienas bet kuria kaina ’ 
ir be užmarinimo nori atlikti marksistinę; 
operaciją (šioje srityje jis specialistas). Antra
sis nori ko ilgiau ją laikyti narkozėje Tre- j
tysis gyvena toli Amerikoje, o ketvirtasis ir 
pats nepergeriausia jaučiasi D. Britanijoje. 
Gydytojai pravilo būti atsargūs ir apdairūs, 
nes patys gali apsikrėsti totalizmu ir rasine 
arogancija.“

Kur ta blogybių blogybė? Vienas Rytų ir 
Vidurio Europos žinovas Romos ..Zycie Ty- 
godnia“ skiltyse rašo, kad anapus geležinės 
uždangos, ypač Lenkijoje, visų blogybių blo
gybė yra ne skurdas, ne baisus benamių skai
čius, ne į akis krintantis režimo žmonėms 
privilegijų suteikimas, ne milicijos bandi
tizmas, bet provokacijos klimatas Tame kli
mate išsivysto neribotos galimybės provo
kacijai. Normaliais laikais to ir būti negalėjo, 
bet šiandien, kada tauta ligota, išbadėjusi, be 
teisių ir užuita, provokacijų sistema klestėte 
klesti. Ar žinote, kad pulk. Konar. Radkie- 1

| Paryžiaus spaustuvininkai nutarė streiką 
tęsti. Spaustuvės visiškai nedirba. Laikraščių 
redakcijos, norėdamos aptarnauti visuomenę, 
į gatves pasiuntė automobilius su garsiakal- 
oiais, kuriais perdavinėjamos paskutinės ži
nios. Šiek tiek laikraščių prancūzų kalba 
Paryžiun atgabenama iš kaimyninių valstybių 
— Belgijos ir Šveicarijos.

Anksčiau Paryžių be laikraščių buvo sunku 
įsivaizduoti; todėl dabar įdomu stebėti, kaip 
yra pasikeitęs išorinis veidas. Vienas užsienio 
korespondentas, šiomis dienomis lankęsis Pa
ryžiuje, rašo:

„Autobusuose ir požeminiuose traukinė
liuose keleiviai sėdi, neturėdami ką veikti ir 
nerasdami temos pasikalbėti su kaimynais, 
tylėdami stebi bendrakeleivius. Gatvių triukš- 

! rne ypač ankstyvomis popietinėmis valando-

Kaip žaidė SS vaikai? Lenkijoje Katovi- 
cuose atidaryta paroda daiktų, kurie buvo 
rasti NSDAP ir SS. narių butuose. Ir taip, 
greta armotėlių lankučių, šautuvėlių, kar
delių ir kt. smulkmenėlių, matoma miniatiū
rinės kartuvės ir karstai. Į karstus, kaip Var
šuvos radijas praneša, vokiečių pirmūnų vai
kai dėliojo lėles, kurios vaizdavo... žydus.

..Nežinomi piktadariai“. „Gazeta Ludowa" 
pranešimu, Grudžiądzė antrą kartą buvo pa
dėta bomba po „raudonosios armijos kariams 
padėkos paminklu“. Paminklas žymiai nenu
kentėjo, z be’ apylinkiniuose namuose išbyrė
jo langai

Ką sako statistika? Gallupo instituto pra
nešimu, tik 8% vokiečių moterų tenori iš- __  _  ____ _____ ______
tekėti iš meilės. 65% moterų yra pasiryžę Į,mis trūksta laikraščių "pardavėjų riksmo.

—«.—-------- ... .. — matyti vos po pora senų .maga
zinų. Kiti visai- tušti. Užsienio laikraščiai —

ir belgiški — pardavinėjami daug

ma pasakyti, kad, trūkstant laikraščių, gando
nešiai būtų radę dėkingesnę dirvą gandams. 
Paryžiaus visuomenė, apie kurią būdavo atsi
liepiama kaip apie ypač nervingą ir jautrią, 
dabar pasidarė pavyzdingai rami ir šaltakrau
jiška. „Atsitikdavo dar blogesnių dalykų", — 
sako jie, „o porą dienų be laikraščių paken
tėti — galima“. ,

Korespondento žodžiais, plačiose visuome
nės masėse streikas visai nesąs populiarus. 
Tokių pėdsakų prancūzams paliko karas ir 
okupacijos . . . •

tetekėti ..ant maisto pagrindo“, jos ilgisi pirk
lių ir kepyklų ar restoranų savininkų.

Tuo tarpu, IP pranešimu, Lenkijoje kita 
būkle ir kiti pomėgiai. Ir taip, 1946 m. Var
šuvoje 50 lenkių ištekėjo už svetimšaliu, visų 
pirma už amerikiečių. Antroj eilėj eina ang
lai, trečioj prancūzai. O radonosios armijos 
kovotojai? — dėja nejna į apyvartą, per me
tus vos 2 lenkės teištekėjo.

Gerti ar negerti? „Zycie Tygodnia" pra

Kioskuose

šveicariški _
siauresniu masfti, negu galima buvo laukti. 
Laikraščių pakaitalu — važinėjančiais redak
cijų automobiliais su garsiakalbiais — mažai 
tesidomima. Paryžiečiai gana greit apsiprato 
su įvykusiu faktu ir nekantriai laukia, kada 
vėl vieną rytą laikraščiai pasirodys. Negali-

, . . , . . ■ neša, kad Vakaru alijantai savo kariams,wicziaus saugumo ministro) pavaduotojas, ,:urie e-na rvšininku su sovietais pareigas, 
davė griežtas instrukcijas kaip pobūviuose 
gerti degtinę. Instrukcijoje pabrėžta: kb dau
giau valgyti riebalų! „Collier’s" korespon- 
detas Gladwin Hill,- sugrįžęs iš kelionės po 
sovietų zoną, pastebėjo, kad rusai karinin
kai banketų metu, lyg smulkią užkandą, čia 
pat su mažyčiu duonos gabaliuku suvalgo 
pusę svaro sviesto. „Tai jų ištvermingumo 
paslaptis“. Bet kokteilių metu, kai „užkan
dama“ migdolais ir 
„kapituliuoja“.

O šit IP praneša, 
bažnyčios taryba i

yra specialistas provokacijoms ir sayo dispo
zicijoje turi 60 milij. zlotų biudžetą? Ar ži
note, kad „Czytelnik“ knygų leidyklos, (dvi 
Varšuvoj, viena Lodzėj ir viena Gdynėj) 
spausdina provokacinius spaudinius? _Ar ži
note, kad Lodzėj dirbanti spaustuvė parū- 
pina asmens pažymėjimus, generolo Andersą 
armijos- liudijimus, suklastotus tos pačios ar
mijos įsakymus 
Toje spaustuvėje 
lenkų vos 30.

ir karinius slaptaraščius? 
dirba 300 tarnautoju, iš įu kitokiais riešutėliais, jie

rūpesčiai. „Hamashkif“Lenkijos žydų
rašo: „Ir po išvadavimo (suk jį ir pakratai 
tokį išvadavimą — galime pridurti mūsų, liau
dies nuomonę) daugelis lenkų verčiasi preky
ba. Sostinėje yra žmonių, kurie visko per
tekę, kai tuo tarpu daugumas kenčia badą ir 
nepriteklius. Restoranuose galima gauti žąsie
nos, antienos, grietinės ir vyno, o tuo tarpu ! 
alkanos, skudurais apsidangstę moters šiukš- ‘ 
lių dėžėse ieško ko nors valgomo. Žydų, kurie 
iki šiol buvo už viską kalti, jau nebėra . . . 
Tenka stebėtis, kuo būdu lenkai darbininkai 
be žydų pagalbos pramoko prekybos valiuta. 
Tai faktas, kad dabartinėje Lenkijoje žydai 
valiuta nebeprekiauja. Jie dirba vasfybinėse 
įstaigose, iš to kilo antisemitinis posakis: 
„Žydai visur lenda“.

2 „Haboker" pastebi: Lenkų kariuomenės i

Kilimo veriejas pasakoja
Netrukus vokiečių denacifikacijos teisme 

bus teisiamas Paul O. Schmidt. Dvidešimtį 
metų jis buvo asmeninis Hitlerio vertėjas. Jis 
dalyvaudavo ne tik visuose fūhrerio, bet ir 
Geringo, Ribbentropo ir kitų aukštųjų nacių 
režimo valdininkų pasikalbėjimuose su užsie
nio politikais.

Schmidto pareiškimu, Hitleriui nepavykda
vo paveikti sugestija užsienio lankytojų. Jo 
balso ir žvilgsnio „magnetinė jėga“, kuri pa
veikė milijonus vokiečių, čia nustodavo ga
lios. Tik vienas Mussolinis Hitlerio akivaiz- 

,Hitleris Mussolinį laikė 
„aš 

visada stebėdavausi, ypač po to, kai teko 
daugiau pasikalbėti su italų delegacijų na
riais, kokią nepaprastą įtaką savo ruožtu Mus
solinis turėjo savo pavaldiniams. Tačiau, vos 
tik Dučė susitikdavo su Hitleriu, visas jo ple
pumas pranykdavo. Kartą, kai Hitleris iš 
Mussolinio pareikalavo pradėti karinę ofen
zyvą, italų delegacijos nariai atvyko pas mane 
ir prašė paveikti, kad ofenzyva nebūtų pra
dėta. Italai man pareiškė, kad nei italų tauta 
nei Mussolinis ofenzyvos pradėti nenorįs. Aš 
atsakiau, kad Hitlerio paveikti negaliu, ir pa
aiškinau, kad pats Mussolinis sušitikimo metu 
nepritartų planui, prisižadėdamas Mussolinio 
žodžius kuo tiksliausiai išversti. Kai kitą 
dieną Mussolinis vėl susitiko su Hitleriu, jis 
nė vieno žodžio nepasakė prieš Hitlerio pla
ną.“

Paklaustas dėl savo asmeninių santykių su 
j; „Mes nesipyko-

Recenfas — hepejo nuomininttas
Buv. Vengrijos regentas, adm. Horthy, su' 

savo žmona ir kitais šeimos nariais dabar gy
vena Weilheime, Bavarijoje. 1944 m. Hitleris 
jį buvo internavęs, nes jis buvo bandęs su 
sąjungininkais pradėti taikos derybas. Ame
rikiečiams užėmus Bavariją, jis apsigyveno 
vieno Weilheimo kepėjo namuose, kuriam, 
kaip jis pats sakosi, turįs mokėti nuomą.

Du kartu į mėnesį Horthy turi registruotis 
vietinėje karinės valdžios įstaigoje. Vienam 
amerikiečių korespondentui Horthy pareiškė: 
„Nuo to meto, kai Hitleris mane internavo, 
su Vengrija neturiu jokio ryšio. Aš nekartą 
rašiau laiškų, bet negavau jokio atsakymo? 
Į klausimą, ar tiesa, kad Horthy Vengrijoje 
norįs atstatyti savo režimą, jis atsakė: „Ne-, 
sąmonė“. Anksčiau jis buvo UNRRA-os šel
piamas, bet dabar gauna vokiškas korteles. 
Buvusio admirolo -piniginiai reikalai, atrodo, 
taip pat nelabai koki. Jis amerikiečiui pa
rodė nuplyšusią sofą ir pasakė: „Neturiu pi
nigų šioms skylėms užlopyti.“

1945 m. Horthy keletą mėnesių buvo laiko
mas Nūmbergo kalėjime, nes buvo’numatyta 
jį apklausti karo nusikaltėlių .byloje. ’ Tačiau, 
vėliau amerikiečių vyr. prokuroras Robert
Jackson jį iš kalėjimo paleido. (APJ

kad Amerikos metodistų ___ _____ ___  ________ __________
v..v.. , JTO naT'-us kreipėsi 'su doje netekdavo žado. „Hitleris Mussolinį

atsišaukimu, kad jie nevartotų svai^ųjų gė-■ visiškai pažabojęs", pasakoja Schmidt. 
rri i „ A o A 41-4 , 1- į : . , . ■ • , . - , •rimų, ypač degtinės. Atsišaukime pabrėžia- į 

ma: Jei yra nusikaltimas, k- ' girtas vairuoja 
automobilį, tai kokia žmogžudystė panašiu, 
protu vairuoti tautų likimą'

Ta pati vertybė Rytuos ir Vakaruos. Pary
žiaus „L’aube“ paduoda palyginamąją tabelę, • 
iš kurios matyti kainos ir atlyginimas už 
darbą T.-.-. bų Są;-:’.“o - ir p. .-įcuzijoie. Pa- | 
grindan imama 48 valandų darbo savaitė ir 
gana didelis mėnesinis atlyginimas, net 900 
rublių. Čia matome' tą pačią vertybę darbo ■ 
minutėmis: 1 kg duonos Prancūzijoje 19 dar- i 
bo minučių. Tarybų Sąjungoje — 64 darbo j 
minutės, 1 kg cukraus Prancūcijojė 42 darbo f 

... : minutės, TSRS — 192 darbo minutės, 1 kg’
teatras Lodzėje buvo pradėjęs vaidinti „Vely- ^esto Prancūzijoįe 389 darbo minutės, TSRS' 
kas , kur pavaizduojama Varšuvos ghetto , _ 962 darbo minutės, ir t. t. ,
didvyriškumas. Veikalas teko išimti is reper- Į 
tuaro, nes publika boikotuota. Tąsią pat Vakarai juokiasi. 1. Maskvos dienraštyje į _____ _ __  ___ __ ______ __ __ ___ _
vyksta ir . Krokuvoje, kur .žiūrovai rėkia., ir ? rašoma: Angliakasys Nikita už savo, panko-', Hitleriu, Schmidtas pareiškė; 
kojomis trypia. Teatro vadovybė tačiau ne- mir.iskasimą 304)90 -tonų anglies vra. atžymė- me, nes mūsų santykiai buvo grynai techninio 
kreipia dėmesio ir vaidinimai, nors de f i eiti- i Jas ordenu, paskelbta^ TSRS .didvyriu.,ir sta- pobūdžio. Mane pašaukdavo tik ką nors iš- 

‘ .............. ' tomas pavydžiu visai apylinkei. versti. Hitleris- niekad, su manim -nedisku-
1 Londono dienraštis praneša: Angliakasys : tuodavo politinių arba karinių problemų, o aš 
John nuo karo pradžios iškasė 35.000 tonų 
anglies. Iš savo uždarbio jis nusipirko vilą, 
automobilį ir kiekvieną weekend praleidžia 
golfą belošdamas.

Įdomu, kuris iš šių požemio žmonių yra 
labiau patenkinta?? 

2. "

niai, vyksta toliau.
3. Tas pats „Haboker“ praneša: Žydas ooe- ' 

tas Roman Brands^adter (terašė lenkiškai) 1 
Romoje priėmė krikštą ir vedė kardinolo Pu- 
zyhos dukterėčią. Poetas ilgą metą gyveno 
Vilniuje, bet karui prasidėjus, išvyko i Pale
stiną. kur „žydų visuomenės buvo sutiktas 
atviru glėbiu, tačiau jis nuo žydų draugystės 
pasišalino ir susibičiuliavo su lenkais emi
grantais“.

niekad jo panašių dalykų neklausinėjau.“ 
Schmidto žodžiais, Hitleriui su Franco nelabai 
sekėsi, nes, kai jis iš Ispanijos valdovo pa
reikalavo. kad tas praleistų jo kariuomenę 
užpulti Gibraltarą, Franco pareikalavo raštu 
jam pažadėti prancūzų kolonijas. Hitleriui 

Kas tai yra taika? Ogi iliuzija prieš atsisakius tai garantuoti, Franco vienu „ne“ 
naują mūšį... Br. Lukša 1 atmetė Hitlerio reikalavimus. (UP)

NACIAI BANDĖ SLAPTĄJĮ GINKLĄ?
Vienas Himmlerio patikėtinis, Dr. Felix 

Kersten, šiomis dienomis New Yorke išėju
sioje knygoje aprašinėja kodėl Himmleris taip 
tvirtai tikėjęs vokiečių pergale. Dr. Kersten, 
suomis, prieš pat Hitlerio žlugimą pabėgo į 
Stockholmą.

Knygoje rašoma: „1945 m. kovo mėn. Himm
leris buvo optimistiškesnis, negu kada nors 
anksčiau. Vieno pasikalbėjimo metu jis man 
pasakė, jog daugumas žmonių galvoja, kad 
mes jau esame karą pralaimėję. Tačiau mės 
dar nepanaudojom slaptųjų ginklų. Slapti 
ginklai, kuriuos dar gaminame, turi tokią ga
lią, kad jos negalima įsivaizduoti. Vienas 
arba du šūviai nušluotų nuo žemės paviršiaus 
New Yorką arba Londoną." Į Kersteno pa
stabą, kad rusai jau pasiekė Mark-Branden- 
burgą, Himmleris tik nusišypsojo ir tarėi 
„Ginklai’bus greit panaudoti.“

Dr. Kersten toliau rašo, kad vienas krimi
nalinės policijos valdininkas, Obersturmfūh- 
reris Goring, „patikimas vyras“, jam pasa
kojęs smulkmenų apie nacių slaptąją bombą. 
Jo žodžiais, savu laiku prie Auschwitzo buvęs 
pastatytas bandymų kaimas, kuriame buvę 
apgyvendinta 20.000 žydų. Į šį kaimą buvęs 
paleistas vienų vienas šūvis. Nuo atsiradusio* 
6000 laipasnių kaitros visi 'kaimo trobesiai su 
žmonėmis ir gyvuliais sudegė. „Kaip .dabar 
man pagalvojus atrado“, rašo Dr. Kersten, 
„vokiečių bomba buvo beveik baigta. Jie buvo 
jau beveik pasiruošę ją pradėti naudoti tuo 
metu, kai Berlynas buvo visiškai apsuptas/*

• Nėra padėties
• (Tęsinys)

* Su panašiai galvojančiais stinga mums kal
bos, nes apmaudas tuojau pasmaugia norėtą 
pasakyti mintį.

Keli lietuviai, prievarta vokiečių paimti į 
pagelbinius dalinius, turi Soldbuchus. Tačiau 
ir jiems labai sunku paaiškinti kariuomenėje 
atsiradimo priežastį.

Ir, tardymui užsibaigus, dėl savo ateities 
liekame visiškoje nežinioje.

Dabar priklausome įvairiausiii tautybių be
laisvių grupei, kuri atskirai nuo vokiečių 
tvarkosi ir palaiko tiesioginį ryši su apsaugos 
administracija.

Maistą gauname pakenčiamą, ber jeigu kas 
mums jo daugiau duotų, suėstumėm trigubai ! 
didesnį kiekį. Vokiečiam perėmus stovyklos į 
maitinimą, staiga maistas pablogėja ir prasi-! 
deda bado dienos. Visų pasikalbėjimų mė- • 
giamiausia ir e aktualiausiu tema lieka — ; 
maistas. Tačiau tokios kalbos nevisuomet 
gerai baigdavosi Ypač vakarais, jei kuris 
užsimindavo maistą ir pradėdavo malti vieną 
ir tą patį, apie Lietuvoje valgytus bulvinius 
blynus, dešras bei skilandį, gaudavo iš 
tamsoje neatspėjamo draugo su batu bei kitu 
kokiu kietu daiktu per sprandą ir turėdavo 
nudlti arba „pakeisdavo plokštelę“.

Tačiau gulame ir keliame svajodami apie 
duoną. Už didesnį gabalėlį duonos, rodos, 
paskutinius savo skarmalus atiduotum ir ne
žinia ką padarytum — taip jau psichologiniai 
badas žmogų paveikia.

Senų prisiekusiųjų pypkorių teigimas, kad 
rūkančiam svarbiau tabakas už maistą, čia 
nepasitvirtino, nes ir atkakliausias pypkorius 
Čia, kur nugriebęs kokią cigaretę, tuojau kei
čia ją į mažiausį gabalėlį duonos.
. Prasideda įvairiausios kombinacijos badui 
numalšinti. Slankioj ame «apie virtuves ir kar
tais pasiseka kur nugriebti kokią' bulvę ar 
morką. Bet iš tų pačių belaisvių paskirtieji, 
geriu m iihn^mi ir lazdom:» ginkluoti, vir
tuvių sargai nesnaudžia, ir dažnai, tenka pa
ragauti jų lazdų.

Juozas M. — Šilainls

be išeities...
Kartą mūsų virtuvės virėjas, augalotas, pe

tingas, jaučiasprandis prancūzas, pastebėjęs,; 
kaip vienas lietuvis, stovėdamas eilėje sriubai 
gauti, įsidėjo į kišenę kelias žemėje besime- I 
tančias bulves, tvoja jam sriubai maišyti į 
mente per nugarą. Išsekęs vyrukas neišlaiko [ 
smūgio-ir išsitiesia žemėje. Pritrenktojo drau- ! 
gas aukštaitis J., iš pažiūros ne taip jau 
stiprus vyriokas, atsirevanšuodamas už draugo J 
sumušimą, pasišokėjęs iš užpakalio kad vož- ! 
teli kumščia prancūzui per sprandą, kad ir 
tas, kaip pelų maišas, drimba ant žemės. Pran- j 
cūzui atsikėlus nuo žemės, aukštaitis jau buvo , 
dingęs. Prancūzas permeta akimis visus prie 
virtuvės stovėjusius, sumenkusius kaulėtais , 
veidais belaisvius ir abejoja, ar iš jų kuris ; 
gali turėti tokią smagią ranką, jį taip lengvai 
patiesusią ant žemės. Jis tiktai siūlė bet ku
riam belaisviui už nurodymą tos rankos sa
vininko duoti 4 porcijas sriubos Ir keliolika 
bulvių. Tačiau tokio „išdaviko“ jis mūsų tarpe 
nesurado. O prancūzui, pasiutusiai niežtėjo 
nagus persiimti su tokiu lietuviu, kuris išdrį- ' 
so prieš jį pakelti ranką, duodamas tokį per
kūnišką smūgį. . . |

Tarpe belaisvių muštynes stovykloje dažnas 
reiškinys. Dažniausiai pliekdavusi išbadėję 
belaisviai su' virtuvių sargais. Žiūrėk, keli 
sargai jau vejasi nuo virtuvės ką nors pačiu
pusį belaisvį. O tas dumia kiek kojos išne
ša. stengdamasis įsimaišyti belaisvių tarpan 
ar pasislėpti bet kurioje palapinėje. Tokiam 
bėgikui kiti belaisviai visuomet padėdavo, 
pradėdami kėli bėgioti į risas puses. Sargams 
susipainiodavo tikrasis kaltininkas ir jie 
nieko nepešdąvo. Bet jeigu bėganti pačiup
davo, įkrėsdavo jam gerokai diržais į sėdi
mąją. Dažnai mušamąjį užstodavo kiti be
laisviai ir neapsieidavo be’ didesnių peštynių, 
kurias laikydavome vietinio pobūdžio pešty- > 
nėmis, nes kartais pasitaikydavo ir rimtesnių i 
įvykių kurie, dažniausiai baigdavosi kelių i 
dienų be maisto praleidimu komendantūros I 
„alyvų darželyje“. Amerikiečiai saugodavo 
tik išorines stovyklos spygliuotas tvotas, kad . 
kas iš belaisvių nebandytų pro jas landžioti, I

o į vidaus reikalus mažai kišdavosi, todėl Ir 
pasitaikydavo visokiausių velniavų.

Didžiausias visokiausių galimumų kombi
natorius Kazys iš kanalo prigraibo sraigių, 
kurias iš kiautų išlukštenęs apie porą valandų 
verda. Paskum bandome valgyti. Pradžioje 
sunku nuryti, bet greit priprantame, ir virtos 
sraigės netrukus lieka mūsų skanėstu. Pasi
taiko kartais iš kanalo ir kokią žuvį išgriebti. 
Tada jau būna ypatingas pokylis. Sunkesnė
mis bado dienomis valgome šutintas bulvių 
lupenas, dėl kurių prie virtuvių nuolat vyksta 
karas.

Dėl nuolatiųio nedavalgymo visi jaučiame 
bendrą nusilpimą: svaigsta galva, kiek paėjė
jus trūksta kvapo. Ištisas dienas ir naktis 
gulint, valgyti ne taip jau labai norisi, bet 
atsikėlęs jautiesi kaip pusmeti išgulėjęs sun
kios ligos patale.

Vieną naktį kaimyninės palapinės gyven
tojai iš kažkur atsigabena kelis maišus bulvių. 
Ir jie mums nurodo tą vietą, iš kurios ir mes 
galėtumėm parsinešti. Tiktai reikia pasisau
goti lazdomis ginkluotų sargų. Trise pasiima- 
tne maišus ir drožiame į nurodytą vietą, 
kurioje prieš kelias dienas apsistojo naujai 
atvykusi vokiečių belaisvių grupė, atsigabe
nusi porą sunkvežimių bulvių Dėl visa ko 
pasiimame ir lazdas . . .

Didoką bulvių krūvą greit surandame. Gre
ta jos palapinė, o joje girdisi miegančio sargo 
knarkimas. Tegu ji$ sau sveikas knarkia ir 
Dieve saugok, kad tik nepabustų, nes kiltų 
toks triukšmas, kad mes su tuščiais maišais 
tuojau atsidurtumam komendantūros „alyvų 
darželyje“

Maišai jau pilni, kad tik pajėgtumėm pa
nešti. Vilkdami juos žeme, kiek atsitoliname 
nuo sargo palapinės ir prisiplojame prie že
mės, norėdami kiek atsikvėpti.

Išorinės stovyklos sargybos lyg tyčia atsuka 
i mus kontrolinius prožektorius. Šviesu, nors 
pasiusk iš apmaudo! Negalime ir iš vietos 
pajudėti, nes gerai žinome, kad. nakties metu 
bet koks judėjimas stovyklos ribose griežtai 
draudžiamas. Prožektorių šviesos palengva 
nuslysta .ir apsistoja ties virtuvių ir sandėlių 
barakais.

Pakylame, užsidedame maišus ant pečių ir j 
— į kojas. Laimingai pasiekiame savo pa
lapinę, o sekančią dieną jau esame sotūs ir, 
viskuo patenkinti, kaitinamės prifeš saulę.

Kartais bandome griebtis įvairiausių gudry- i

bių, įsimaišydami į maistą gabenančių dar
bininkų tarpą. Tokioje daugybėje žmonių ne 
taip jau lengvai vienas kitą atpažįsta. Ne
šioji bulvių maišus iš sunkvežimio į sandėlį ir, 
pasisaugodamas sargų, per juosmenį leidi jas 
(bulves) i kelnės. Jeigu kelnės plačios ir ge
rai apačioje parištos, kartais pasiseka parsi
nešti kokį puscentnerį, o jeigu pastebi sargas, 

Į ręikalas prastai baigiasi, nes kojos būna per 
I daug apsunkintos, o bulves iš parištų kelnių 
j ne taip jau greit pabersi. Susipainiojį 
. parklumpi ir gauni lazdų.

j Mėnesio laikotarpyje mūsų stovyklą peri
ma britai. Jie išorines sargybas pakeičia iš 

i belaisvių sudarytais sargais, o patys tik viduje 
! palaiko tvarką ir paruošia paleidžiamiems iš 
I stovyklos belaisviams atleidimo dokumentus. 
■ Ypatingai žiūri švaros ir mes per ištisas die
nas turime rajone rankioti besimėtančius po
piergalius ir šiukšles.

| įvedame lietuviai pas save vakarinį patikri
nimą, kurio metu giedame Himną ir „Marija, 
Marija“. Lenkai, susižavėję mūsų vakarinio 

‘ patikrinimo apeigomis ir giesmėmis, vakarais 
susirikiavę taip pat traukia savo’„Bože cos

1 Polskę“.
Pradedame gauti pirmuosius pokapitulia- 

cinius vokiškus laikraščius, iš kurių sekame 
pasaulio politinius įvykius. Bet jie mūsų šir
džių nedžiūgina. Nugalėtojai Pabaltijo vardo 
nemini, ir veltui jo laikraščių skiltyse ieško
me. Nejaugi ,mūsų kraštą ir mus visi jau 
užmiršo ir niekados nebeprisimins! Nekantriai 
laukiame, ką mums atneš rytojus.

Stovykloje vokiečių skaičius mažėja. Belgai, 
prancūzai, olandai ir luksemhurgiečiai 
ruošiasi grįžti į savo kraštus. Jie taip pat ne 
savo noru kariavo vokiečių pusėje ij, dabar 
gali grįžti į namus. O mes? . . Netrukus 
beliekame tik tie, kurių kraštai rusų okupuoti, 
ir kažkaip „nejauku darosi Kur mus dės — 
mums niekas nepasako.

Kartą laikraštyje randame žinutę, kad pagal 
alijantų. susitarimą rusų srities siena Vokie
tijoje kai kuriose vietose net pusantro šimto 
kilometrų nukeliama į vakarus. Prie žinutės 
pridėtas situacinis žemėlapis rodo, kad mūsų 
stovykla atitenka sovietų sričiai. Bet gal gi 
mus iš čia britai išgabens, o gal. paliks sovie
tams? Vėl naujas rūpestis, nervinimasis, spė
liojimai, garjdai. (B. d.)
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įkurta Pabaltiečių Moterų Taryba
Kovo 6 ir 9 d. d. Esslingene latvių • moterų 

Iniciatyva buvo sušauktas pabaltiečių moterų 
suvažiavimas, tikslu išrinkti Pabaltiečių Mo
terų Tarybą, kuri sustiprintų visų trijų tau
tybių bendradarbiavimą ir palengvintų išken
tėti išeivijos sunkumus. Suvažiavime daly
vavo 77 delegatės — 17 esčių. 23 latvės ir 37 
lietuvės.

Susirinkusias moteris pasveikino amerikie
čių bažnyčios kunigas, iškeldamas moters 
reikšmę gyvenime. Katalikų kunigas perdavė 
Sv. Sosto delegato kan. F. Kapočiaus sveikini
mus. Sugiedoti visi trys Pabaltijo tautų him
nai.

Po trumpų lietuvių, esčių ir latvių atstovių 
įžanginių kalbų išrinkta Pabaltiečių Moterų 
Taryba. I Tarybą įėjo po 8 atstoves nuo kiek
vienos tautybės. Iš lietuvių pusės išrinktos: 
Dr. Marija Žilinskienė (Nurtingen), Dr. Ras- 
lavičienė (Kassel), Augustinavičienė (Mem
mingen). Jasaitienė (Tubingen), Tugaudienė 
(Hanau), Garbuzaitė (Mūnchen), Milvidaitė 
(Wurzburg). Taryba savo ruožtu išrinko Val
dybą, po 3 atstoves nuo kiekvienos tautybės. 
Valdybos prezidiumas sudarytas iš .pirminin
kės ir dviejų vicepirmininkių. Pirmąja pre
zidiumo pirmininke išrinkta Dr. Marija Ži
linskienė, kuri buvo širdingiausiai latvių, 
esčių ir lietuvių moterų sveikinama.

Statuto svarstymas iššaukė trumpus ginčus. 
Priimti kai kurie papildymai bei patobulini
mai. Į Kontrolės Komisiją iš lietuvių pusės 
išrinktos Reklaitienė ir Kodaitienė.

Sudarytos penkios sekcijos. Lietuvių sek
cijoms vadovauti sutiko: socialinių reikalų — 
Dr. Raslavičienė, jaunimo — Augustinavičie
nė, darbo — Saulaitienė, kultūros — Vaslliū- 
nienė. Administracijos ir teisių sekcijos va
dovė galutino sutikimo dar nedavė.

Pabaltiečių Moterų Taryba yra užsibrėžusi

LIET. ŽURNALISTU S-GOS NARIŲ ŽINIAI
Liet. Zurn. S-gos nariai, dar nesumokėję 

nario mokesčio (25 HM.) už pr. metus, pra
šomi sumokėti ligi š. m. kovo 31 d.

Pinigus siųsti „T. G.“ redakcijos adresu, 
pažymint ■ ,L» Z. S-gos iždininkui“.

L. Ž. S-gos Iždininkas

Administracijos pranešimas
1. Platintojai ir atskiri prenumeratoriai, ku

rie dar nėra galutinai atsiskaitę už gautą 
laikrašti privalo pilnai atsiskaityti iki š. m. 
kovo mėn. 31 d. Visiems, ligi to laiko neat- 
siskaičiusiems, laikraščio siuntinėjimas bus 
nutrauktas.

2. Nuo šio nr. visi platintojai, gavę iš mūsų 
laikrašti, kiekvieną kartą privalo atsiskaityti 
už kiekvieną nr. ir pinigus pasiųsti nevėliau, 
kaip per 3 dienas nuo laikraščio gavimo die
nos. Ligšiolinė tvarka, atsiskaityti už du ar 
kelis Išplatintus numerius, negalioja. Smul
kesnieji platintojai, jeigu jiems nepatogu ma
žas sumas siuntinėti už kiekvieną nr., surinkę 
Iš skaitytojų pinigus, pasiunčia juos pradžioje 
mėnesio (ne vėliau 10 d.) pirmyn už visą mė
nesi

3. Pavieniai prenumeratoriai už kiekvieną 
rautą numeri atsiskaito po 1 HM. už egz. ir 
pinigus pasiunčia už 3 mėn. pirmyn.

4. Platintojams, kurie ne laiku ar netvar
kingai atsiskaitys, laikraščio siuntinėjimas 
bus sustabdytas ir padidintas toms stovyk
loms, kurios tvarkingai atsiskaito ir prašo 
siuntinėti didesnį egz. kieki

5. Pavieniai laikraštį prenumeruoti gali tik 
gyvenantieji už stovyklų ribų.

6. Siunčiant pinigus, būtinai žymėti, už kurį 
numerj ir kiek egz. pinigai siunčiami.

1. 10% nuolaida duodama tik tiems pla- 
tfntpjams, kurie gauna daugiau negu 10 egz.

Šia tvarka atsiskaityti mus verčia pasikei
tusios ir pasunkėjusios spaudos darbo sąly
gos. Todėl „T. G.“ skaitytojai stovyklose, ne
gaudami laikraščio, turi išsiaiškinti su savo 
platintoju arba kreiptis į komitetą dėl reika
lingų patvarkymų.

Šios tvarkos „T. G.“ Administracija nuo 
IM griežtai laikysią.

„T. G.“ Administracija

Padėka
Lietuvių Bibliografinis Archyvas Bernse, 

Šveicarijoje, susilaukė nuoširdžių talkininkų 
bei rėmėjų.

P. adv. L. Šmulkštys, gyv. Tūbingene pa
aukojo Bibliografiniam Archyvui vertingų 
knygų, o taip pat parūpino periodinių lei
dinių.

P. A. Ružancovas, gyv. Memmingen, Ba
varijoje, perleido Bibliografiniam Archyvui 
Tremtinių Bibliografijos įstaigos (Memmin- 
gene) leidinių rinkinį.

Taip pat Bibliografiniam Archyvui savo 
Surinktą leidinių rinkini perleido p. V. Skir- 
•muntas, gyv. Oberkasselyje (ties Bonn).

Gerto. „Tėviškės Garso“, „Mūsų Kelio“, 
„Žiburių“ ir „Minties" Redakcijos Archyvui 
Siunčia nemokamai savo laikraščius.

Bibliografinis Archyvas taria gerbiamiems 
aukotojams viešą padėką.

L. B. Archyvas

Atllalsj mal
„T. G.“ 60 nr., minint literatūros šventę Tū

bingene, „Brazdžionio Žodyje“ įsivėlė pora 
nemalonių korektūros klaidų, iškreipiančių 
autoriaus minti: eilutėje prieš strofą „O Ra- 
palionib" vietoj „mūsų“ turi būti „visų“, ir 8 
eilutėje nuo pabaigos vietoj „į dvi šaH“ turi 
būti „Į dvi dali".

„T. G.“ 61 Nr. korespondencijoje „Įspū
dingas religinės muzikos“ koncertas įsibro
vusi nemaloni klaida: šis Lietuvių Tautinio 
Ansamblio koncertą® buvo ne 235-tasis, bet 
MO-taaiė B eO&k

TĖVIŠKĖS GABIA*

užmegstl ryšius su pasaulio moterų organiza
cijomis, atkreipiant jų dėmesį l pabaltiečių 
sunkią padėtį. Taryba stengsis praktiškai 
paruošti moteris profesiniam darbui. Siam 
tikslui sudaryta darbo centralė Ypač didelis 
dėmesys bus kreipiamas i jaunimo auklėjimą. 
Taryba nuolat rūpinsis socialiniais reikalais:, 
motinos ir vaiko, senelių, ligonių pagalbos Ir 
mitybos.

Suvažiavimas buvo paįvairintas koncertais.
T. K.

Kirchheimo skautai minėjo 
• Šv. Kazimierą

Kovo 3 d. Kirchheim-Teck skautai suruošė 
šv. Kazimiero minėjimą — laužą. Programą 
išpildė Kirchheimo, Nūrtingeno, Weilheimo ir 
Oberleningeno skautai bei svečiai Kirchheimo 
latviai.

Minėjimas pradėtas malda į šv. Kazimierą. 
Prof. kun. Gutauskas skaitė paskaitą, o 
Kirchheimo skautų vietininkijos vietininkas 
vyr. skili Balsas iškėlė minėjimo reikšmę. 
Jauniesiems skautams įteikta, kaip relikvija, 
lietuviškos žemės žiupsnelis. Uždegus skilčių 
žiburėlius, minėjimas baigtas „Marija, Ma
rija“. Minėjime dalyvavo per 200 skautų ir 
svečių.

Minėjimo-laužo programa buvo tikrai įdo
mi, gyva ;r nuotaikinga. Nūrtingeno skautai 
pasirodė su „Gedimino sapnu“. Buvo išpil
dyta lietuviškų ir skautiškų dainelių birby- 
nėlėmis. Kirchheimo j. sk. Danilevičiūtė pa
šoko „Raudonkepuraitę“. Nūrtingeno „Radijo 
žinios“ buvo įdomios savo aktualumu ir paro- 
daksalumu. Gražiai pašoko a tautinį šokį 
„Žiogeliai“ Oberleningeno j. skautai Kirch
heimo j. skautai puikiai inscenizavo miško 
žvėrelių susirinkimą. Weilhemo skautai pra
lenkė kitus savo skambiomis dainomis ir įdo
miomis išdaigomis. Kirchheimo latvių skautai 
padainavo latviškai.

Dvi valandas trukęs minėjimas visiems pa
liko malonų įspūdį ir praskaidrino nuotaikas. 
Laužui vadovavo Kirchheimo sk. vietininkas 
vyr. skill P. Balsas. J. K.

Vasiliūnas Kirchheime
Kovo 7 d. Kirchheime lietuvių bendruome

nei davė koncertą smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas. įprastu meistriškumu jis atliko 
Hendelio — Sonate E-dur, Mendelssono — 
Smuiko koncertą, Sinding — Sultą, Čai
kovskio — Melancholiškąją serenadą, Račiūno 
„Iš tėviškės“, ir Saint-Seans — Introdukciją 
ir Rondo capriccioso. Fortepijonu palydėjo 
Horta Wieser. J. K.

Sportas
PASAULIO LEDO RITULIO PIRMENYBES

Prahoje pasibaigė pasaulio ledo ritulio pir
menybės. Jei ankstesnėse panašiose pirme
nybėse paprastai pirmaudavo Kanada, tai šie
met kanadiečiai į Prahą neatvyko ir pirmeny
bės buvo daugiau europinio pobūdžio. ‘ Juo 
labiau, kad ir kitas, taip pat stiprus varžovas 
iš užjūrio, Jungtinės Amerikos Valstybės, at
siuntė palyginti menką atskirą komandą, kuri 
pačių amerikiečių nuomone, jų krašto atsto
vauti negalėjo. Nedalyvavo nė Europos ledo 
ritulio galiūnai — anglai. Tuo būdu, išsijun
gus keliems itin stipriems ledo ritulio kraš
tams, pirmenybės buvo kuklesnės, nors gana 
įdomios, nes europiečiai savo tarpe užkūrė 
tikrai ambicingų kovų.

Naujuoju pasaulio meisteriu šiemet tapo 
Čekoslovakija. Cekoslovakai savo pergale 
nebuvo tikri, nes pralaimėjo prieš Švediją 
1—2. Pats Dr. Benešąs stebėjo rungtynes ir 
čekoslovakai po šios nesėkmės buvo gerokai 
susirūpinę. Vis dėlto čia šeimininkams atėjo 
t pagalbą kaimynai austrai, kurie netikėtai 
laimėjo prieš tuos pačius švedus taip pat 2—1 
ir čekoslovakams atidarė vartus i meistrystę. 
Čekoslovakija netruko tuo pasinaudoti ir ap
sivainikavo nauju titulu. Įdomu kad Čeko
slovakija savo .talkininkams austrams dar 
prieš tai pasistengė gerokai įkrėsti. Be to, 
naujieji meisteriai laimėjo prieš Šveicariją 
6—1, atskaitė lenkams 12—0 ir amerikiečiams 
įpylė 6—1.

Antrą vietą užėmė Švedija, toliau: Austrija, 
Šveicarija, JAV, Lenkija, Rumunija, Belgija. 
Austrai, patalkinę čekoslovakams iškopti l 
nugalėtojus, buvo tikri Prahos numylėtiniai. 
Jie gavo aibes dovanų, jų tarpe ir praktiškų, 
kaip batų, o saldumynais ir rūkalais buvo 
verste užversti.

Pažymėtina, kad Čekoslovakijoj ledo rituils 
labai populiarus ir jau iš seno čekoslovakai 
yra vieni iš stipriųjų Europos kontinente. Vien 
tik Čekijoj (be Slovakijos) ledo ritulį prak
tikuoja 800 klubų su 20.000 nąrlų. Čekų ledo 
ritulio rinktinės pažiba yra Drobny, be to, 
žinomas kaip vienas geriausių lauko tenisi
ninkų Europoje, praeitą sezoną kartu su pran
cūzų milžinu Petra laikomas geriaušluoju 
žaidiku. Dabar Drobny nuraškė dar vieną 
pasaulinę pergalę — jo komanda ledo ritulio 
pasaulio meisteris! Ck.

SPORTAS SCHWEINFURTE
Kovo mėn. pradžioje SK „Garsas“ baigė 

stalo teniso turnyrus. Vyrų grupėje pirmą 
vietą išsikovojo V. Dainius, užpakaly savęs 
palikęs Pr. Dovidaitį (IIv.) ir V. Skeivį (IIIv.). 
Moterų grupėje pirmąsias dvi vietas laimėjo 
seserys Stanevičiūtės.

Kovo mėn. 9 d. įvyko Schweinfurt© miesto 
bokso pirmenybės. Dėl miesto meisterio vardo 
kovojo Lettenbauer, kelis kartus buvęs Ba
varijos meisteris, ir lietuvis Klumbokaitis. 
Rungtynes taškų persvara laimėjo Letten
bauer, tačiau Klumbokaitis sudarė jam visiš
kai rimtą priešininką. Klumbokaitis yra dar 

fauno llelnvio solisto 
koncertas Sluligarie

Stuttgarte, Schubert salėj suruoštas jauno 
operos solisto Pauliaus Rūtenio (pastaruoju 
metu jis dirbo Innsbrucko operoj) viešas dai
nų ir arijų rečitalis sutraukė ne tik Stutt
garte gyvenančius lietuvius, bet ir gausų būrj 
kitataučių, kurių tarpe buvo daug muzikos ir 
meno pasaulio žmonių.

Solistas lietuvių, italų, prancūzų ir vokiečių 
kalbomis atliko per 20 lietuvių ir pasaulinių 
kompozitorių — SI Šimkaus, Al. Kačanausko, 
Tallat-Kelpšos, Schubert, Handel Gounod, 
Verdi Wagner ir kt — kūrinių.

Koncertais praėjo dideliu pasisekimu. So
listas karštais plojimais buvo verčiamas kar
toti Tai buvo graži lietuviškos dainos re
prezentacija. Apie šį koncertą „Stuttgarter 
Nachrichten“ 10 nr„ muzikalinio gyvenimo 
apžvalgoj, kritikas Hey rašo: „Malonus susi
pažinimas su lietuviu baritonu Paulium Rū- 
teniu įvyko jo suruoštame koncerte. Skonin
gai, šiitai, gerai pastatytu modoliuotu balsu 
jis padainavo. arijų ir ypač įdomių lietuvių 
kompozitorių bei liaudies dainų. Įprastas 
ritminis laisvumas priminė itališką dainavimo 
manierą. Prie rojalio: Scharlotte Berikoven.“

Sol Paulius Rūtenis yra dainavęs per Stutt- 
garto radiją ir įvairiomis progomis lietuvių 
kolonijose. Artimiausiu laiku jis numato su
ruošti eilę koncertų lietuviams. J. K.

Dinkelsbiihlieciai pagerbė
L. K. Sv. Kazimierą

Dinkelsbuhl (Bavaria). Šioje stovykloje 
gyveną apie 250 lietuvių š. m. kovo 4 d. 
šventė L. K Šv Kazimiero minėjimą, kuris 
buvo pradėtas 11 vaL intencinėmis pamal
domis, kurias atlaikė ir pritaikintą gražų 
pamokslą pasakė viet. parap. kleb. kun. 
Leščinskas.

16 vai., viet. salėje, įvyko akademinis L, 
K. šv. Kazimiero minėjimas, kurį atidarė 
įžangine kalba šviet. vad. — pr. m-los ved. 
mok. Mineika, plačiai nušviesdamas šv. Ka
zimiero vaidmenį mūsų tremties gyvenime 
ir patiekdamas svarbių istorinių faktų. Iš
samią paskaitą tema: „Valstybinis ir reli
ginis herojizmas mūsų istorijoje“ skaitė mok. 
Giedraitis. Be to, moksl Žemaitis padekla
mavo porą, momentui pritaikinti), eilėraš
čių: Aug. — Vaičiūnienės „Kazimiero Var
das“ ir B. Brazdžionio „Benamių Daina“.

Minėjimą užbaigė savo žodžiu mok. 
Mineika ir buvo sugiedotas Tautos Himnas. 
Akademinis L. K. Šv. Kazimiero minėjimas, 
dalyvaujant gausiai visuomenei, praėjo la
bai darnioje nuotaikoje ir gyventojų tarpe 
paliko gilaus įspūdžio. A.

jaunas boksininkas, bet imponuojančios jėgos 
ir teikiąs daug vilčių.

Kovo mėn. 11 d. šachmatų meisteris Ar
lauskas davė simultaną, kuriame dalyvavo 21 
stovyklos šachmatininkas. Meisteris laimėjo 
18H:2M’. gt

TRUMPAI IŠ VISUR
— Po savo dvigubos pergalės Europos ir 

pasaulio dailiojo čiuožimo pirmenybėse ka
nadietė Barbara Ann Scott gastroliavo dau
gyje Europos sostinių ir visur susilaukė di
delio pasisekimo. Paskiausiai Scott viešėjo 
Paryžiuj. Prancūzų spauda pažymi, kad 
Scott menas yra didesnis ir už neužmiršta
mosios Sonjos Henie. Taip pat labai aukš
tai vertinamas ir amerikietis Button, pasau
lio pirmenybėse užėmęs antrą vietą. Apie 
jį sakoma, kad jis geresnis ir už austrą Kari 
Schaferį. Kaip atrodo, užjūris galutinai iš
stums europiečius iš daliojo čiuožimo vir
šūnių.

— Jei dailiajam čiuožime dabar vyrauja 
užjūriečiai, tai slidžių sporte europiečiai dar 
nepralenkiami. Šių metų JAV slidžių pir
menybėse šuolius laimėjo norvegas Kongs- 
gaard, nušokęs 73 ir 70 m. Antrą vietą užėmė 
taip pat norvegas Baklid ir tik trečiuoju 
eina Parrault (JAV).

— 50 km slidžių maratoną Holmenkollene 
laimėjo švedas N. Karlsson. Laikas — 3:01.23 
vai. Antrą vietą užėmė švedas Herdin, to
liau du norvegai ir tik šeštuoju atskubėjo 
pirmasis suomis.

— Europos boksininkų stovykloje dabar 
pirmauja anglai (mėgėjų klasėj) ir prancūzai 
(profesionalų kl.).

— Visais laikais geriausi futbolo vartinin
kai Europoje, pagal Paryžiaus sporto lai
krašti „Club“, yra: trys austrai (Hlden, Pe- 
kama, Platzer), trys prancūzai (Chayrigues, 
di Lorto, da Rui), du vokiečiai (Stuhlfauth, 
Jakob), du italai (Combi, Olivieri), čekas 
Planieka, vengras Csak, ir nepralenkiamasis 
ispanas Zamora. Anglijoj bene žymiausias 
vartininkas bus Hibbs.

— Anglijoj, Švedijoj, Šveicarijoj ir Itali
joj labai populiarūs futbolo rungtynių spė
liojimai ir kartu įdomi proga pasipinigauti, 
dabar įvesti ir Belgijoj.

— Kiekvienais metais JAV yra nubalsuo-
jamas geriausias krašto sportininkas. 1946 m. 
geriausiuoju pripažintas kalifomietis Davis. 
Jis žaidžia rugby armijos komandoje, ir ši 
komanda praeitais metais nepralaimėjo nė 
vienerlų rungtynių. Davis gavo 23 balsus 
(balsavo žymieji sporto žurnalistai). Toliau 
bokso meisteris Louis (16 balsų), ir golfo 
žaidikas Hogan. Seka beisbolo, rugby ir 
krepšinio įžymybės. Vidutinio sv. pasaulio 
bokso meisteris Žale užima dešimtą vietą.

— Buv. pasaulio šuolio su kartimi meiste
ris Hoff (Norvegija) neseniai nuteistas 9 me
tus priverstinų darbų. Vokiečių okupacijos 
metu Hoff vadovavo Norvegijos sporto gy
venimui
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Augsburgo Lietuvių Choro 
koncertas Ingolstadte

S. m. kovo 2 d. Ingolstadte, Go-Devil sa
lėje įvyko Ingolstadto „Šešupės“ skautų 
tunto suruoštas Augsburgo lietuvių Choro 
koncertas.

Jeronimo Kačinsko diriguojamas choras 
išpildė lietuvių kompozitorių SI Šimkaus, J. 
S trobos, J. Žilevičiaus, H. Jakubėno, J. Gruo
džio, J. Kačinsko, J. Gaubo ir C. Sasnausko 
kūrinius. Programoje viso 12 dainų ir 2 iš
traukos iš SI Šimkaus operos „Pagirėnai“ — 
himnas saulei „Saulė motina pakilo“ iš I # 
veiksmo ir choras iš III veiksmo. Ištraukoma ' 
iš operos akomponavo estė p. Linda Šioks. 
Ypač šilto publikos pritarimo susilaukė J. 
Žilevičiaus „Anoj pusėj ežero“ ir SI Šimkaus 
„Apynėlis“. Abi dainas, sužavėtų klausytojų 
priverstas, choras turėjo pakartoti. Koncerto 
pabaigoje skautai dirigentui p. J. Kačinskui 
įteikė gėlių ir adresą. Trumpai, koncertas 
labai pavyko ir, kaip teisingai buvo išsireikš
ta skautų ir skaučių padėkos adrese, suteikė 
porą valandų tikrai tyro džiaugsmo. (AZ)

KOVO 4 d. INGOLSTADTE
Go-Devil teatro salėje įvyko iškilminga 

„Šešupės“ ir „Rambyno“ tuntų sueiga ir šv. 
Kazimiero garbei akademija. Po vyr. sktn. 
O. Zailskienės žodžio, iškilmingosios dalies 
metu visi skautai ir skautės gražiai dekoruo
toje salėje atnaujino savo įžodi P° to naujai 
pakeltieji į paskautininko laipsnį davė skau
tininko įžodį.

Šv. Kazimiero garbei akademijos mdtu žodį 
tarė psktn. J. Vilimas. Savo įdomioje kal
boje jis pabrėžė svarbesniuosius šv. Kazimie
ro, kaipo Lietuvos karalaičio ir šventojo, gy
venimo bruožus ir pateikė įdomių žinių i? je 
trumpo gyvenimo.

Meninės dalies programą sudarė skautų 
deklamacijos, oktetas ir gražus gyvasis pa
veikslas. Be to, savo kūrybą skaitė sk. V. 
Stankevičius Ir vyr. skltn. D. Remys. Aka
demija baigta malda i šv. Kazimierą. (AŽ)

Iš Tolko stovyklos gyvenimo
— Maža Tolko stovykla lietuviškos spau

dos atžvilgiu aprūpinama gerai. Praeitais 
metais stovykloje išplatinta apie 16.000 egz. 
periodinių leidinių ir apie 900 egz. buvo gauta 
neperiodinių leidinių, kurių dalis Išplatinta 
ir kitose gretimose stovyklose.

— Tolko stovykloje sportinis gyvenimas 
gyvas. Turi ypač stiprias krepšinio ir stalo 
teniso komandas, kurios šiame krašte rung- 
tynlaudamos ir su kitų tautų komandomis 
iškovojo gražių laimėjimų. Neseniai stovyk
loje buvo Įvykęs stalo teniso turnyras tarp 
vietos sportininkų. Iš 250 stovyklos gyven
tojų turnyre dalyvavo apie 20 žaidėjų, kurių 
tarpe buvo jaunamečių, neužsileidusių suau
gusiems. Stovykloje ypač stipri teniso pajėga 
E. Jalinskas, daug rungtynių laimėjęs ir pas
kutiniu metu iš Lūbecko surengto UNRRA-os , 
stalo teniso turnyro parsivežęs dvi pirmąsias 
vietas, laimėjęs prieš kitų tautų žaidėjus.

SKELBIMAS
Kas turi senų „Žiburėlio“ numerių, ku

riuose yra atspausta A. Gustaičio „Katinų 
puota“ ir „Lokys Siūrys" — prašoma pasko
linti nusirašyti. Siųsti: P. Osmolskis, (14*) 
Klrchheim/Teck, Wehrstr. 36.

TEISMO SKELBIMAS
LTB Gunzenhausen’© Apylinkės Teismas 

skelbia, kad savo 1947 vasario 19 d. už akių 
sprendimu LTB Gunzenhausen’o Apylinkės 
narį Petrą Gavėną už Karolio Balio šmei
žimą, pasisavinus visuomenės turtą, nubaudė 
viešu papeikimu, paskelbiant jį lietuvių 
tremtinių spaudoj, su perspėjimu, kad pa
sikartojus jis bus pašalintas iš LTB-nės 
narių tarpo. Apylinkės Teismas

Paieškojimai
Birutei Andrius, anksčiau gyv. Wdrzburg, 

Mergentheimer StraEe 62, yra gautas iš S. 
Andrius, Toronto (Canada) laiškas. Atsiimti 
„Tėviškės Garso“ Redakcijoj..

Ieškoma Birutė Bertašytė, gimusi, berods, 
1921 m., mokiusiai Kaimo IV gimnazijoje, 
1938-9 m būvyje gyvenusi Kaune. Molėtų 7, 
vėliau persikėlusi gyventi Vilniun. Prašoma 
skubiai atsiliepti.

„Tėviškės Garso“ Redakcija
Juozas Tumša, 2700 Roosevelt St., Detroit 

16, Mich., U.S A. ieško brolio Mykolo Turn- 
šos, kilusio iš Panevėžio apskr., Miežinskių 
vlsč., Steponiškių vienkiemio ir pusbrolių 
Jurgio Juškos. Simono Juškos, Adomo Juš
kos, kilusių iš Panevėžio apskr., Miežinskių 
vlsč., Nainiškių, kaimo. Prašo atsiliepti, 
aukščiau minėtu arba sekančiu adresu: Miss 
M. Arlauskas, 6642, Third Ave.. Rosemount, 
Montreal 36, Que., Canada.

Jonas Baltrušaitis, gyv. Kassel-Oberzweh- 
ren Mattenberg lagery, paieško savo tėvo 
Juozo Baltrušaičio iš Virbalio m.

Juozapas Klimavičius, gyvenąs JAV, ieško 
savo brolio Petro Klimavičiaus, gyvenančio 
Vokietijoje; Jam yra laiškas, kuri galima at
siimti šiuo adresu; Br. Ketarauskas. (23) See- 
dorf uber Zeven, Kreis Bremervorde, Baltic 
Camp.
UNRRA-os Paieškojimų Įstaiga, Arolsen prie 

Kasselio, ieško sekančių asmenų:
Demerackas Leopoldas, 17 metų;
Dldrikas Gustavas, 57 metų, gyv. Kybartai; 
Didrikas Richardas, 32 metų, gyv. Kybartai; 
Dirvolis Jurgis, gyv. Vilkaviškis;
Dambrauskas Juozas, 37 metų, gyv Prussia: 
Domeika Jonas, 25 metų, gyv. Prussia; 
Dovydaitis Pranas, 31 metų;
Drakshiene Domicela, 55 metų;
Drazys Matas, 52 metų, gyv. Vilkaviškis;

, Drecerienė Marijona, 44 metų, gyv. Smorotiat
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Karinio Gnhernalorians įsakymas liejiniams

Pabaltiečiu diena Gliickstadte

.Bambergo LTB Komitetas pirmojo JaV 
-prezidento Jurgio Vašingtono gimimo sukak

ties,' vasario 22-sios, proga Bambergo Ka
riniam Gubernatoriui pasiuntė sveikinimo 
telegramą, kurioje rašoma:

„J. A. V. tautos kilnus ryžtingam. <•. _*iri 
laisvu ir žmonišku gyvenimu įrodė visam pa
sauliui kokią palaimą neša žmonėms Demo
kratijos idealų įkūnijimas. Todėl J. A. V. 
tautos pavyzdys rado atgarsį visame Eu
ropos kontinente. Tačiau, jei XIX amž. demo
kratinis sąjūdis rado savo pašokėjus paskirose 
tautose, tai šiuo metu demokratija peraugo 
nacionalinius rėmus ir neša laimingo gyveninio 
idealus visoms ♦automs ir visiem* žmonėms 
pasaulyje.

Tų idėjų vedina, kurias pradėjo' Įgyven
dinti George Washington savo tautoje, šian- 

. dieną J. A. V. Tauta atsistojo viso pasaulio 
priešakyje, ir mes šventai likime, kad tie 
idealai, nugalėję pasaulyje smurtą ir tironijas.

> atneš pavergtoms tautoms laisve, n žmonėms \ 
laimingą gyvenimą.

Šiuo laimėjimu mes lietuviai, šventai tikime 
ir esame savo ir savo tautos likimą surišę su 
Demokratijos pergale visame pasaulyje.

Teikitės, Pone, Jūsų asmenyje priimti mūsų ’ 
gilią pagarbą TISĄ tautai ir jos demokratijos 
idealams/' .

Į tai Karinis gubernatorius, pik. ’tn. James 
C. Barnett atsakė šio turinio raštu:

„1. Aš, kaip Jungtinių Valstybių ir Tautos 
atstovas Bamberge, šiuo reiškiu Jums savo 
nuoširdžią padėką už pareikštus Jūsų 1947 m. 1 
Vasario mėn. 22 dienos laiške linkėjimus. Tą I 
dieną mes turime pareigą ir džiaugsmo, švęsti 

■

— JAV aviacijos štabas praneša, kad tri
kampyje tarp Aliaskos, Grenlandijos ir Spitz- 
bsrgeno atliekami bandomieji skridimai lėk
tuvais ir drauge vvkdomi meteorologiniai ste
bėjimai.

— Atsistatydinus,. Kinijos min. piirn. T. S. 
Soong, Nankingo vyriausybės oremjero postą
pasiėmė pats Cankaišekas.

— Amerikiečių legiono vadas, Paul Griffith | 
pareiškė, kad rusai šaudę raketiniais sviedi- ; 
n tais per Švediją, norėdami nustatyti, ar tie 
sviediniai pasiektų JAV miestus: Čikagą, Cle- į 
vehhdą arba Detroitą, jei jie būtų šaudomi 
iš Spitzbergeno. Tais pačiais sumetimais ru- į 
sai siekia kontrolės Špitzbergene. kuris yra 
tik 5600 km atstu nuo JAV pramonės centrų. ; 
vo pavaduotoju Bulganin pasiskyrė marš. Va- Į

— Gen. N. Bulganin paskirtas ir sovietų 1 
ministrų tarybos pirmininko phvaduotoju. Sa- 
siieyski.

— Japonijoje po karo pabaigos nuo raupų 
ir šiltinės paskiepyta 78 mil. žmonių.

— Prasiveržusių Etnos ugniakalnių padaryti 
nuostoliai skaičiuojami 500.000 dol. Paskuti
niuoju metu lava pradėjo stingti ir tekėti 
daug lėčiau.

— Rsuteno pranešimu, Londone rpire pir
moji RAF lakūnė Pauline Gower.

— Britų sektoriuje Berlyne socialdemokratų 
partija išleido atsišaukimą, kuriame pasisa
koma prieš SĖD partijos totalizmą rusų zo
noje. Okupaciniai rusų organai šį atsišaukimą 
platinti rusų sektoriuje uždraudė.

— Iš Jugoslavijos pabėgo vienas žymiausių 
Jugoslavų advokatų, Dr Ivo Polites kuris sa
vo laiku gynė ark. Dr. Stepinac.

— Prancūzų karinės valdžios švietimo sky
riaus vedėjas gen. Schmittiein pranešė, kad 
vokiečiai gali gaut’ ».* Šveicarijos knvgų, 
eksportuodami medį.

— Iš Kairo pranešama Muharrako koptų 
vienuolyne prasidėjo sukilimas prieš abatą, 
kurį numalšinti turėjo policija. Sukilėliai 
reikalavo geresnių gyvenimo sąlygų.

— Graikijoje kovai su moskitais panaudota 
17 lėktuvų, kurie 80% viso Graikijos ploto 
apibarstė DDT milteliais. 6

— Tuo tarpu, kai visoje Europoje ši žiema 
buvo itin šalta. Islandijoje žmonės gatvėse 
vaikšto apsirengę vasariniais drabužiais; to
kia šilta žiema Islandijoje tėra buvusi tik 
prieš 50 metų.
— Paryžiaus laikraščiai rašo, kad Švai- 

carijoje areštuoti du spekuliantai kurie buvo 
pasistatę povandeninį laivelį, kuriuo per Lu
gano ežerą iš Šveicarijos nuplaukdavo į Ita
liją, gabendami spekuliacijai skirtą dešrą.

— Taip vadinamosios alijantinės markės, 
įvedus okupaciniams daliniams kitą piniginį 
vienetą, lieka įstatymais pripažinta mokėjimo 
priemonė civiliniams Vokietijos gyventojams.

„Temperamentingas loky*.“ „MineapoMs Star”

ne uk George A'ashingiono sukaktuves, bet 
ir jo idėjas, kurios tapo laisvės simboliu ir 
švyturiu, šviečiančiu visoms demokratinėms 
tautoms pasaulyje.

J 2. Jūsų tauta, kaip ir mano, suklestėjo nuo 
šios švyturio šviesos. Tad eikime drauge to- 

’ liau. iškėię aukštai zšį laisvės žiburį, kad visos 
per-'.klotos ir slegiamos tautos visame pa
sauly :e išvystų šią šviesą.

3. Amerikiečių tautos yra didžiausias noras, 
kad Jūsų kraštas ir Jūs asmeniškai netrukus 

Į vėl galėtumėt džiaugtis laisvės palaima ir su 
: džiaugsmu galėtumėt grįžti į Jūsų kraštą, kaip 

laisva ir suvienyta tauta
Lt. Col. JAMES C. BARNETT”

Atšaukiami pasiuntiniai
London. (INS), — sovietų Sąjungos pasiun

tinys Londone, *G. N. Zarubin, ir Sov. S-gos 
pasiuntinys Washingtone N. W. Novikow, 
kovo 12 d. atšaukti 4 Maskvą. Sovietų Są
jungos, vyriausybės pareiškimu, jų atšau
kimas turįs ryšio su Maskvoje vykstančia 
konferencija. Manoma, kad bus atšauktas ir 
sovietų pasiuntinys Paryžiuje. Alex. Bogo
molov.

7. protesto notos
London (Reuter). - Prancūzijos, JAV, 

Šveicarijos, D. Britanijos Italijos ir Švedijos 
dlpolmatai bei Vatikano Nuncijus kovo 11 d. 
Bulgarijos vyriausybei įteikė notas, kuriose 
protestuojama del bulgarų milicijos blogo el
gesio su diplomatinio korpo nariais.

Paris (Reuter). — Prancūzijos vyriausybė 
kovo 12 d. atšaukė savo pasiuntinį iš Bulga
rijos.

Washington (Reuter). — Baltųjų Rūmų 
kalbėtojas kovo 12 d pareiškė, kad Graikija 
gaus 250 mil. dol. paskolą. Prez. Tru manas 
senatui siūlė Graiki -u suteikti 400 mik dol. 
paskolą.

Kalbėtojo žodžiais, 150 mil. dol. paskola 
būsianti suteikta ir Turkijai

i* aslNk
Maskvos konferencija prasidėjo, 

atrodo, pirmieji posėdžiai bus pašvęsti proce
dūros klausimams “ 
Maskvą, ministerial davė 
dos atstovams. Marshallis 
esąs jo pirmas tiesioginis 
tauta. .Toliau jis nurodė, 
forencijose esama įvairių 
tikisi, kad šioji konferenci^ duosianti kon
krečių rezultatų. Panašų pareiškimą padarė ir 
Prancūzijos užs. reik. min. Bidault.

Visa didžioji pasaulio spauda dėl Maskvos

Tuoj po atvjrkimo į 
pareiškimus spau- 
pareiškė, kad taf 

kontaktas su rusų 
kad visada kon- 
sunkumų, bet jis 

konferencijos nerodo per didelio optimizmo. 
Ypač dar įdomus pareiškimas Belgijos užs. 
reik. min. Špaako. Pastarasis, kalbėdamas dėl 
Čekoslovakijos ir Belgijos numatomos su
tarties. užsiminė ir apie Maskvos konferen
ciją. Jis pareiškė, kad pasaulyje negali būti 
pastovios taikos, jeigu ją norima sukurti kitų, 
vpač mažųjų valstybių, sąskaiton.

Panašu pareiškimą prieš porą savaičių 
buvo padaręs ir Kanados min. pirm. M. Kin
gas, tik daug griežtesne forma. Tada jis pa
reiškė, kad kariaujant nebuvo klausiama ar 
esi didelis ar mažas. Todėl tas pats turi būti 
laikoma, ir kuriant taiką pasaulyje. Priešingu 
atveju, iš tokios taikos nieko gero neišeisią.

Tuo tarpu valstybių vyrai kalba apie il
gametę sutartį tarp keturių didžiųjų, kuri 
apsaugosianti Europą nuo karų ir padėsianti 
pamatus pastoviai ir ilgai taikai. Tačiau 
Maskva siu reikalu tyli. Ne tik radijas, bet 
ir sovietų spauda, išeinanti rusų kalba, apie 
konferenciją nieko nerašo. Tačiau Sov. S-goje 
leidžiami laikraščiai anglų kalba iki pat j 
konferencijos pradžios nenutraukė puolimų i 
prieš anglosaksus, pastaruosius kaltindami už i 
Potsdamo susitarimų nevykdymą. Prie taip I 
vadinamosios „atmosferos” aiškinimo reikėtų ' 
pridėti dar du žymius praėjusios savaitės j 
įvykius, kurie taip pat turi nemaža 
įtakos Maskvos konferencijai. Kaip žinoma, 1 
anglosaksai įteikę Sov. S-gai notą dėl areš- j 
(avimo Vengrijos smulkiųjų ūkininkų par- ; 
tijos gen. sekretoriaus Kovacz. Šią notą so
vietai aštriais žodžiais atmetė, nurodydami, I 
kad bet koks suderintas SSSR, anglų ir JAV |

Į Glūckstadte prie Eibes. Hoisteino provinci
joje, yra nedidelė latvių ir lietuvių stovykla, 
priklausanti UNRRA Team 289 Itzehoe. Nors 
latviai čia, kaip gausesnė grupė, šiek tiek pir
mauja, bet sugyvenimas tarp abiejų broliš
kųjų tautų bendrai labai geras

Tam darniam sugyvenimui pabrėžti ir, svar
biausia, tikslu prisidėti prie kitų baltų ben- 

: druomenių pastangų praplėšti tą tylėjimo 
I uždangą, kuri gaubia mūsų tėvynių ir tautų 
i k‘.aušimą. buvo surengta kovo J ir 2 d. d. Baltų 

Diena su paroda, koncertu ir iškilmingomis 
pamaldomis katalikų ir evangelikų bažny
čiose. Į parengimus buvo kviesti UNRRAos, 
karines valdžios ir Gluckstadt© miesto vokie
čių įstaigų viršininkai. Deja, pati gamta išėjo 
prieš mus, ir lygiai tas abidvi dienas pasi
taikė biauriausias oras, kokio ši provincija 
nebepamena: šalta, sniegas ir nepaprasti pus
tymai. Ne tik keliai buvo užversti sniego 
pusnynais, bet pačiame stovyklos rajone teko 
kastuvais prasikasti iki parodos patalpų. Itze
hoe svečiai, pravažiavę 10 km, įklimpo ir tu
rėjo, net mašinas palikę, grįžti atgal. Taip pat 
negalėjo mūsų pasiekti Mil. Gov. svečiai iš 
Holstenbecko. Tačiau iš Glūckstadto karei
vinių apsilankė gražus būrelis karininkų 
anglų ir miesto vokiečių pareigūnų.

Paroda buvo surengta iš stovyklos gyven
tojų turimų ir čia pasigamintų audinių, mez
ginių, rankdarbių ir tautodailės. Be to, lie
tuvių skyrius turėjo beveik visos tremtyje 
išleistos spaudos kolekciją. Paprasta virtu
vės barako salikė buvo paversta įspūdingai

rraieji pasėdžiai Maskvoje ’
Kovo 10 d. „Lėktuvų pramonės namuose",; 

Maskvoje, prasidėjo nauja Keturių Didžiųjų j 
konferencija.

Pasikeitus sveikinimo kalbomis, prieita 
prie procedūros klausimų. Molotovas pasiūlė 
i dienotvarkę įnešti ir Kinijos klausimą. Po 
ilgesnių diskusijų nutarta ši klausimą Į die
notvarkę neįtraukti. »

Pradėjus svarstyti dienotvarkes punktus, 
Molotovas sovietams Įprastų būdu pradėjo 
pulti vakarų sąjungininkus, būk, šie nenori 
demilitarizuoti Vokietijos. Jo žodžiais, vien 
ilk sovietų zonoje demilitarizavimas vykstąs I 
pakankamu tempu, išmontuojant ir išgabe- j 
nmt ginklavimo pramonės fabrikus, o ame- Į 
rikiečių ir anglų zonoje, be to. dar esančios ! 
laikomos karinės ir pusiau karinės forma- 5 
•'įjos. Jis pareikalavo, visus nevokie^lų vie- į 
rietus ir DP stovyklas Vokietijoje iki 1947. 
VI. 1 likviduoti ir visus užsieniečius grąžinti. 
..Kaip aš būčiau laimingas, matydamas, kad I

kad 
uer-

veikimas šiuo reikalų būtų ki
šimasis į Vengrijos vidaus rei- I 
kalus. Kartu tai būtų Ven- Į 

> grijos teismo pažeminimas. Ir 
antrasis faktas, ui Gio- 
myko padarytas pareiškimas ; mės 

Kaip ! atomines energijos kontrolės komisijoje, kad j 
' Sov. S-ga nesutinka leisti šiai komisijai ti
krinti atominės energijos reikalų kitose val
stybėse, kadangi tai būtų kišimasis į svetimos 
valstybės vidaus reikalus. Kaip vienas ir 
Londono politinių radijo komentatorių pa
žymėjo, abu šie faktai, nežiūrint optimistiš
kesnių Marshallio ir Bidault pareiškimų dėl 
Maskvos konferencijos, rodo, kad tarp Rytų 
■ir Vakarų yra perbėgusi juoda katė, ir 
tai kaip tik ir neduoda optimistiškesnių 
spektyvų konferencijos eigai.

Kodėl sovietai nieko nerašo apie ši taip 
vadinamą 4-rių paktą, apie kurį Vakarų 
valtybės taip plačiai kalba? Šiek tiek aiškumo 
gali įnešti Sov. S-gos Vokietijos zonos su
šauktas įvairių partijų suvažiavimas ir pri
imti nutarimai. Šiame suvažiavime sovietų 
remama SĖD partija įnešė rezoliuciją, kuriai 
pritarė ir kitos partijos, kad Vokietija turi 
būti atstatyta tiek politiniu, tiek ekonominiu 
atžvilgiu stipri ir vienalytė valstybė.

Panašią nuomonę buvo pareiškęs ir-Molo
tovas praėjusių metų birželio mėn. Paryžiuje. 
Tuo tarpu anglosaksai stovi už federatyvinę, 
kitaip sakant, decentralizuotu. Vokietiją poli
tiniu atžvilgiu ir už vienalytę — ekonominiu 
atžvilgiu. Atrodo, susidaro lyg ir paradoksas. 
Sovietai, kurie visą laiką šaukia, kad anglo
saksai remia vokiečius, dabar patys pasisako 
už stiprią ir galingą Vokietiją, kuri kaip tik 
ateityje galėtų grėsti ir pačiai Sov. S-gai. 
Tuo tarpu anglosaksai, nori decentralizuotos 
politinės Vokietijos, kuri jau niekad nebe- 
grasintų Europos *aikai. Bet kagi bendro 
turi šis keturių paktas, kurį ruošiamasi 
svarstyti Maskvoje, su centralizuota ar de
centralizuota Vokietija? Sovietai, kaip kad 
jie visur pabrėžia, apsisaugojimui nuo Vo
kietijos agresijos, saugumo sumetimais, , pa
sidarė“ sau milžinišką lauką, į kurį įeina 
visi sovietų kaimynai su savo teritorijomis ir 
gyventojais ir sudaro taip vadinamąjį „bar
jerą“ nuo Vokietijos busimosios agresijos. 
Šios visos- sritys priklauso taip vadinamai 
„sovietų įtakos sferai“ su dešimtimis mili
jonų gyventojų. Su šiomis „sovietų įtakoje“ 

i gražia lietuvių-latvių seklyčia, kurios visi 
langai, durys ir sienos buvo išdekoiuotos gra
žiomis tautinėmis užuolaidomis ir kilimais. 
Paroda vyko dvi dienas, ir ją aplankė gausūs 
būriai vietinių ir svečių.

Koncertą atliko vieni latvių Rygos operos 
solistai: Lidija Blumentale ir Teodcrs Brilts 
ir pianistė Rita Šefere. Mūsų kviestieji ope
ros solistai, gaila, negalėjo atvykti ne dėlto, 
kad būtų pasibaidę blogo oro ir tolimos kelio
nės. bet dėlto, kad Detmolde tuo metu vyko 0 
lietuvių Operos pastatymai.

Pamaldose abiejose bažnyčiose dalyvavo 
abiejų tautų tremtiniai: altoriai buvo pauošti 
lietuvių ir latvių tautinėmis vėliavomis; buvo 
pritaikyti tai dienai atitinkami pamokslai, o 
po pamaldų sugiedoti abiejų tautų himnai. 
Ypatingai gražų pamokslą pasakė evangelikų 
bažnyčioje vokiečių kunigas, tos bažnyčios 
rektorius, pareikšdamas gilios užuojautos 
trims Pabaltijo našlaitėms tautoms ir jų trem
tiniams. kuriuos kvietė nesijausti esant čia 
kokiais nors nepageidaujamais perėjūnais, o 
bendrais visai Europai likimo draugais.

Dar primintina. kad Glūckstadto lietuvių 
bendruomenė gražiai atšventė Vasario 16 mi
nėjimą, kuriame dalyvavo UNRRAos ir latvių 
bei lenkų tautų atstovai. Per patį minėjimo 
aktą ir per surengtą svečiams kuklų užkandį, • 
buvo pasakyta eilė užuojautų ir linkėjimų 
lietuvių tautai'

Ta proga Buvo pasiųsti laiškai Šv. Tėvui, 
Poniai Rooseveltien'ei ir Žmogaus Teisių Ly
gai. Nereporterif 

jie grįžta namo", pareiškė jis diskusijų metu.
Jam atsakydamas Bevinas trečiadienio po

sėdyje energingai atmetė visus sovietų dele
gato užsipuolimus. Jis pareiškė, kad minų 
valymo darbams naudojami vokiečiai būsią 
paleisti, kai' tik darbas bus baigtas. O dėl 
nevokiečių — jau padaryta visa, kad jie grįž
tų' i tėvynės. Tačiau Britanija niekad ne
pritars priverstiniam repatrijavimui., Toliau 
Bevinas pareikalavo Sovietų vyriausybę Vo
kietijos demilitarizavimo klausimu suteikti 
žinių: 1) kiek dabar Rusijoje yra vokiečių 
karo belaisvių ir kokiu tempu jie yra atlei
džiami; 2) kas sovietų zonoje padarytą su vo
kiečių ginklavimo pramone — kiek fabrikų 
išmontuota ir kiek palikta; 3) ar Sov. S-ga _ 
nori laikytis Potsdamo susitarimo, liečianči* 
ūkini Vokietijos vieningumą, ar ne.

JAV delegatas George C. Marshall pa
reiškė, kad jo delegacija pritaria Revlnn kal
boje išdėstytiems punktams.

esančiomis valstybėmis sudaromos ekonomi- 
I nės sutartys palankiausiu principu, ir kitoms 
I valstybėms ten jau nėra ko ieškoti. Ang- 
' losaksai, siūlydami keturių valstybių paktą, 
' nori sovietus atpalaiduoti nuo agresijos bai- 

iš Vokietijos pusės, kartų nori leisti 
„įtakos sferose“ esančioms valstybėms lais
viau atsikvėpti, atitraukiant iš jų Sov. S-goi 
karines jėgas, kurios dabar ten stovi kaip 
okupacinė kariuomenė. Žodžių, anglosaksai 
yra nuomonės, kad JAV, Anglijos ir Pran
cūzijos garantijos sovietams turėtų būti daug 
vertingesnės prieš Vokietijos agresiją, negu 
eilė mažų ir karo nualintų valstybių, 
dabar sudaro vadinamąją „saugumo 
Čia ir susiduriama su tais sunkumais 
vos konferencijoje, apie kuriuo* kalba 
matai ir pasaulinė spauda.

kurios 
zoną“. 
Mask- 
diplo-

Dar prieš pat konferencijos pradžią prez. 
Trumanas, kalbėdamas apie JAV prekybos ir 
ekonominę politiką, aiškiai pabrėžė, kad už
sienių ir ekonominė politika nėra du skirtin
gi, vienas nuo kito nepriklausą faktoriai, o 
priešingai, vienas su kitu .tampriai susiję. 
Praėjęs karas, anto prez. Trumano, kilęs dėl eko
nominių varžybų, kurios tęsėsi 30 metų. Atei
tyje to negali būti. JAV esančios galingiausia 
valstybė pasaulyje ekonominiu atžvilgiu ir, 
kaip jos metusios visą svorį karui laimėti, 
taip jos dabar mesiančios visą savo galybę 
pastoviai taikai įgyvendinti ir išvesti pasaulį 
is ekonominio chaoso. Kartu jis prašė kon
greso paremti jo numatytą prekybos ir eko
nominę politiką. Šioji prez. Trumano pareng
toji kalba prieš pat Maskvos konferenciją su
kėlė gyvų diskusijų JAV Spaudoje. Labai yra 
įdomus komentaras N. Y. Herald Tribune — 
respublikonų organe, kuris pažymu kad šioji 
kalba yra priešinga respublikonų ekonomi
niams principams, kurie siekia laisvos ir ne
varžomos užsienių prekybos Bet. atsižvel
giant. į prez. Trumano siekiamu.* tikslus, 
kiekvienas amerikietis turi vi+ikti. kad šiuo 
atveju reikia pasiaukoti.

Kaip matome, šie visi JAV ūekimai gali 
būti įgyvendinti atpalaidavus visokias „įta
kos sferas“ ir garantavus pastovią taiką 
Europoje ir pasaulyje. Čia ir yra pirmas mė
ginimas pramušti „įtakų sferas” ir jas pa^ 
kęisti 4-rių paktu. Ar pavyks, tai . Maskvoje 
padaryti ir ar sutiks sovietai su anglosaksų 
siūlymais — parodys Maskvos konferencijos 
eiga. Ml.
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