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Pabaltijį užgriuvo naujo 
fašizmo slogutis

NORVEGŲ RAŠYTOJAS APIE PABALTIJO KRAŠTŲ KANČIAS

Vokietijos problemą pajudinus

Garsus ndrvegų poetas ArnilĮf Overland, 
vokiečių kalintas Sachsenhausen© koncen- 

, Racijos stovykloje, važinėja po Skandinaviją, 
skaitydamas paskaitas šiaurės kraštams ak
tualiais politiniais klausimais. Pats būdamas 
socialistas, anksčiau gana raudonas, dabar 
nesigaili aštrių teisybės-žodžių Sovietų Rusi
jai už jos daromas neteisybes ir visokias 
pavojingas aspiracijas. Š. m? vasario 28 d. 
poetas skaitė Gbteborge paskaitą tema 
„Demokratija ir diktatūra“. „Mane visi smar
kiai puola ir kritikuoja, kad aš darau para
leles tarp Hitlerio Vokietijos ir Stalino Rusi
jos, bet toji kritika prašauna pro šalį, nes 
ne aš stovėjau Raudonojoj aikštėje Mas
kvoje ir, grojant „Horst Wessel**, priėmiau 
Ribbentropą“, tarė prelegentas. Pagal pre
legentą turi būti klaida visoje sovietų siste
moje, jei paprastas darbininkas ten turi 
dirbti viršvalandžius, kad kartą, per savaitę 
galėtų sočiau pavalgyti; jei ten streikai už
drausti; jei darbininkas baudžiamas už pu
sės valandos pavėlavimą ,į darbą; jei pats 
darbininkas negali nė žodžio pasakyti nei 
apie darbą, nei apie darbo sąlygas; jei dar
bininkas negauna tokio darbo, kokio jis. nori, 
o turi leisti save kitiems diriguoti. „Ar tai 
socializmas, ar nacionalsocializmas?' klausia 
prelegentas.

Š. m. kovo 3 d. Overland skaitė paskaitą 
Stockholme tema „Šiaurės kraštai tarp rytų 
ir vakarų“. Mitingas buvo suruoštas organi
zacijos, vardu „Kovojanti demokratija“. Mi
tingą atidarė „Kovojančios demokratijos' 
pirmininkas rektorius Gillis Hammar, tas 
pats, kuris užpernai suruošė didžiulį protesto 
mitingą Stockholme, kai švedų vyriausybės 
buvo sovietams išduodami internuotieji pa- 
baltiečiai kariai. Trumpame įžangos žody 
pirmininkas priminė, kad kiekvienas žmo
gus, kiekviena organizacija turi laisvę ir teisę 
kritikuoti, net jei toji kritika būtų nukreipta 
ir prieš galiūną, kad jis tą teisę pažeidžia, 
nes žmogus, nustojęs laisvės, nustoja ir savo 
vertės. j

Prelegentas pradėjo savo kalbą aštria sa
tyra, polemizuodamas su jam padarytais prie
kaištais praeitų metų lapkričio 30 d., kada 
visi šiaurės rašytojai Stockholm© rotušės 
salėje buvo susirinkę savo kongreso užbaigti. 
Kai Suomijos atstovas prie vaišingo stalo 
išdrožė kalbą Stalinui, tada Overland neiš
kentė ir savo kalboje pasakė tiesos žodį apie 
padėtį Suomijoje. Ir dabartinėje paskaitoje 
jis ne maža vietos ąjcyrė Suomijos padėčiai 
pavaizduoti. „Šiandien* vyksta dalykai, kurie 
mums visiems turi intimiausiai rūpėti. Poli
tikų interesas turi būti, kad šiaurės kraštai 
susijungtų, o ne mažėtų, kaip kad dabar 
pradeda vykti. Kas darosi su Suomija? Ji 
statoma prie sienos ir ekonomiškai gali būti 
taip suspausta, kad pati „savu noru“, jei 
pavartoti tą gražų posakį, prašysis įjungti į
Sov. S-gą. Bet tai, žinoma, juk melas sovietų 
akimis žiūrint, nes Suomija dabar pakely į 
didžiausią vidaus laisvę.“

Ir čia prelegentas aštriai kritikavo neseniai 
Stockholme viešėjusį Suomijos ministerį Vir- 
tanen, kurs savo kalboje buvo sakęs, kad 
Suomija žengia i tokia vidaus laisvę^ kurios 
ten dar-nebuvo.

„Taip, toji laisvė pasireiškia tęn žodžio 
cenzūra, Viešų bibliotekų valymu nuo drau
gišką valstybę^,,pažeidžiančių“ raštų, o prezi
dentas Paasikivi savo kalboje, pasirašant 
taikos sutartį su Rusija, pasakė, kad Suomija 
kariaus sovietų pusėje, jei kas per Suomiją 
užpuls Sov. S-gą.“

Visa tai, anot prelegento, jau rodyte rodo, 
kad Suomija atsidūrė už šiaurės ribų, ji 
pasistūmėjo į rytus. Jei jau Suomija patai
kauja Stalinui, tai ji dingus kaip šiaurės 
valstybė.

Apie sovietų raidą prelegentas taip pa
sakė: „Revoliucija Rusijoje iš proletariato 
diktatūros išsivystė į partijos diktatūrą, pas
kui į valdininkų diktatūrą ir pagaliau į as
mens diktatūrą*. Po to Overland priminė 
Pabaltijo valstybes.

Maskvos konferencija — pleištas į senas pa- 
Y. Tlmet“

Be tiesioginių keturių ministerių pasitari
mų, Maskvoje, kaip atrodo, sovietų vyriau
sybė mėgina ruošti dirvą būsimajai Europos 
taikai įr su pavieniais ministeriais. Praeitą 
savaitę Stalinas priėmė Prancūzijos ,min. 
pirm. Bidault, po to turėjo ilgesnį pasitarimą 
su Bevinu.

Ar įvyks Stalino pasimatymas su Marshal- 
liu, dar neaišku. -AP telegramų agentūra pa
žymi, kad dar JAV-bės galutinai nenusistatė, 
ar lauks, kol Stalinas pakvies Marshall) pa
sitarimams, ar Marshallis kreipsis į Staliną, 
prašydamas audiencijos.

Paskutiniuose posėdžiuose Maskvoje išryš
kėjo dėl Vokietijos busimosios santvarkos ir 
struktūros keturios nuomonės. JAV-bių, Ang
lijos ir Sov. S-gos nuomonės yra truputį vie
nodesnės: traktuoti Vokietiją kaip vienalytį 
ekonominį vienetą. Tuo tarpu Prancūzijos 
nusistatymas yra griežtai priešingas ir išsi
skiria iš kitų trijų partnerių pažiūrų. Pran
cūzija nori matyti decentralizuotą Vokietiją 
tiek ekonominėje, tiek politinėje'srityje. Ne
žiūrint optimistiškesnių korespondentų prane- 

i Šimų, vis dėlto atrodo, kad dar teks nugalėti 
į daug sunkumų norint surasti bendrą kalbą.
Sunkiausias reikalas yra su Sov. S-gos reika
lavimu 10 milijardų dolerių reparacijų iš po
karinės Vokietijos produkcijos. Sį reikalavi
mą patiekė Molotovas pažymėdamas, kad taip 
buvo numatyta Jaltoje, slaptame susitarime. 
Šį Molotovo reikalavimą JAV-bių užs. reik, 
mm. Marshallis atmetė, nurodydamas, kad 
Jaltos susitarimai yra anuliuoti vėlesnių Pots
damo susitarimu, pagal kurį iš Vokietijos bė- 

i gamosios produkcijos reparacijų reikalauti 
negalima. Kaip žinome, JAV-bių spaudoje 

(prieš Jaltos ir Teherano susitarimus buvo 
pradėta aštri kampanija nurodanti, kad pa
starieji neturį jokios reikšmės, kol jq neps-

„Prie Baltijos jūros yra trys maži kraštai: 
Estija, Latvija ir Lietuva. Nieko iš ten ne
girdėti. Arba nieko ten nevyksta, o jeigu 
jau ten kas ir vyksta, tai tie kraštai tokie 
maži, jog jie nieko nereiškia — greičiausiai! 
Arba ten vyksta dalykai, apie kuriuos pa
sauliui nevalia žinoti* Kalbėti apie nepato
gius dalykus, nepatogiose vietose ir nepa
togiu laiku dabar vengiama, o aš kaip tik 
dėl to apie juos ir kalbėsiu. Didžiosios de
mokratijos pardavė Pabaltijį Rusijai už jos 
įnašą. O dabar kas ten dedasi? Moterų ir 
vaikų deportacijos, koncentracijos stovyklos 
ir kitos panašios „demokratinės“ apraiškos 
vyksta ten kasdien. Ir visa tai, atrodo, 
priklauso pačios „socialistinės“ Rusijos išgal- 
votom teisėm... To negalima pavadinti so
cializmu. Visa, kas Pabaltyje vyksta, yra ne 
kelias į socializmą, tai yra naujas fašizmo 
iškilimas”

Paskaitos pabaigoje Overland orimi ne pa
vojų šiaurės kraštams, išeinant iš šių dienų 
pasaulinės situacijos. Nesigailėjo aštrių žo
džių ir savo krašto, Norvegijos, valstybės 
vyrams dėl Špicbergeno. Anot prelegento — 
Rusijoje auga naujas fašizmas, Arktika 
stiprinama, kapitalistinės valstybės, nors ir 
daug gamina, bet jų tiekimo aparatas šlu
buoja ir silpnėja. Ateinantis karas šiaurės 
kraštams bus tarpusavio karas, nes dabartinė 
tendencija dalyti pasaulį į vakarų Ąir rytų 
blokus palies šiaurę, kurios teritorija, lyg 
kokia „no mans land“, yra tų blokų vidury. 
Prasidės lenktynės. Todėl tie visi dalykai, 
kurie šiandien darosi aplink, turi šiaurės 
kraštams itin rūpėti.

Po paskaitos prelegentui buvo įteikti' du 
gėlių bukietai, iš kurių vienas buvo, papuoštas 
lietuvišku tautinių spalvų kaspinu. ELTA

Išškrynfngnoliejl 
nepraranda DP slaluso
OSFET G-5 Viršininko pulk. Frost š. m. 

kovo mėn. 3 d. rašte yra sakoma, kad „faktas, 
jog kuris DP yra rastas negalįs būti toliau 
šelpiamas, nebus aiškinamas ta prasme, kad 
jis būtinai turi prarasti DP teises. Lygiai 
taip pat šio veiksmo pasėkoje jis nebus ver
čiamas grįžti į tėvynę“.

Šiuo metu Stabas studijuoja būdą užregis
truoti ir aprūpinti dokumentais . DP, gyve
nančius už stovyklos ribų. * Kai bus įkurta 
tam speciali įstaiga, tai ji galės sutvarkyti 
dokumentus ir išscreeninguotųjų. LTB

Visi spėliojimai, kad Maskvos konferencija 
turės narplioti pačius didžiausius sunkumus 
ir derinti beveik nesuderinamas didžiųjų są
jungininkų nuomones, pasitvirtino jau pir
mąją konferęncijos savaitę Nežiūrint numa
tytų didelių sunkumų Vokietijos klausimo 
esmėje, Molotovas pasistengė Maskvos kon
ferencijos darbus išplėsti ir apsunkinti nau
jais klausimais. Jis pasiūlė pasikalbėti Kini
jos reikalu ir sutvarkyti tremtinių problemą.

Sovietai dažnai pademonstruoja, pabrėž
dami Rumunijos, Bulgarijos, Jugoslavijos 
suverenumą, • neprisidėdami prie anglų ir 
amerikiečių patarimų, aiškindamiesi, kad jie 
negali kištis į suvereninių valstybių vidaus 
reikalus. Bet gi Kinijos atžvilgiu sovietai pa
miršo, kad Kinija suvereninė valstybė ir kad 
kitiems į jos reikalus kištis nedera. Vakariniai 
sąjungininkai atsisakė kalbėtis Kinijos rei
kalu, jei pati Kinija to neprašo ir pasitari
muose nedalyvauja. Kinija pareiškė, kad ji 
nemato jokio reikalo kreiptis į keturių di
džiųjų valstybių užsienių reikalų ministerius. 
Tokį Molotovo pasiūlymą pasipiktinęs Kinijos 
užs. reik. min. Koo oavadino „keistu ir ste
binančiu*'.

Kitas klausimas, Kurį Molotovas primyg
tinai iškėlė ir ministerial jau svarstė, bet 
nieko konkretaus nesutarė tai DP reikalai. So
vietų Sąjunga reikalavo, kad tremtiniai būtų 
jėga verčiami grįžti į savo kilmės kraštus. DP 
buvimas grasinąs Austrijos saugumui. Pran
cūzijos užsienių reikalų ministeris Bidault šį 
klausimą išplėtė ta prasme, kad jis daugiau 
kalbėjo ne apie tremtinius, kiek apie Vokie
tijos perpildvmą žmonėmis. Bidault pabrėžė 
faktą, kad dabar Vokietijoj gyventojų esą. 
22. procentais daugiau, negu prieš karą, o grą
žinus belaisvius gyventojų tirštumas dar ge
rokai padidėsiąs. Iš buvusių Vokietijos sričių, 
kurios dabar atkirstos nuo Vokietijos, dabar- 
tinėn Vokietijon atsikraustė apie 7 mil. 
vokiečių. Bidault nuomone, perpildyta Vokie
tija sudarysianti naują pavojų taikai. Kad to 
išvengus, Bidault pasiūlė Vokietijon daugiau 
vokiečių nebegabenti, išskyrus tuos, dėl kurių 
perkėlimo buvo susitarta Potsdame; tartis su 
Lenkijos, Čekoslovakijos ir kitų kraštų vy
riausybėmis, kad jos likusius vokiečius pasi
liktų jų kraštuose; pagreitinti DP išgabenimą 
iš Vokietijos ir palengvinti vokiečių emigra
ciją į kitus kraštus. Marshallis Bidault pa
siūlymu pareiškė susidomėjimą, primindamas, 
kad nevokiečiais tremtiniais, rūpinsis Tarp
tautinė Pabėgėlių Organizacija. Bevinas iš
reiškė nuomonę, kad tiksliausia būtų, jer 
tremtiniai grįžtų namo, bet britų vyriausybė 
iš principo esati nusistačiusi prieš grąžinimą 
prievarta. Lenkai ir Pabaltijo valstybių pilie
čiai grįžti atsisako. Višinskis nusiskundė, kad 
vakarinėse Vokietijos zonose tarp nevokiečių 
DP esanti varoma fašistinė propaganda, ir 
siūlė sudaryti keturių didžiųjų valstybių ko
misiją,' kuri DP stovyklas patikrintų.

Jokio vieningumo nepasiekta ir jokio nuta
rime nepadaryta. Londono radijo komentato
rius dar tą patį vakarą išvedžiojo, kad DP 
klausimu Maskvoje susitarimo netenka 
laukti, nes sovietų pasiūlymai anglosaksams 

tvirtins JAV-bių kongresas. 
Paskutinėmis žiniomis, Tehe
rano. Jaltos ir Potsdamo susi
tarimai išvelkami dienos švie
son ir bus paskelbti viešai. 
Anglai išleidžia taip vadinamą 

baltąją knygą apie Potsdamo, o JAV-bės — 
apie Jaltos ir Teherano susitarimus.

Iš kai kurių slaptų susitarimų matyti, kad 
Vokietijos karo belaisviai. įeina reparacijų 
sąskaiton kaipo darbo jėga, o iš Austrijos 
buvo numatyta iš viso jokių reparacijų ne
reikalauti. Bet, kaip prisimename, Sov. S-ga 
iš Austrijos išgabeno ne tik fabrikų įrengi
mus, bet ir telefono aparatus. Kaip atrodo, 
atidengimas šių slaptų susitarimų kai ku
riuos iš Jaltos, Teherano ir Potsdamo dalyvių 
labai nemaloniai nuteikė.

Be vykstančių Maskvoje pasitarimų, su ne
mažesniu susidomėjimu visas pasaulis stebi 
prasidėjusias viešas diskusijas JAV-bių se
nate ir kongrese dėl suteikimo ekonominės 
pagalbos Graikijai ir Turkijai. Šiuose deba
tuose JAV-bių užs. reik. min. pavaduotojas 
Acheson perskaitė eilę slaptų pranešimų, gau
tų JAV-bių stebėtojų Graikijoje, kuriuose 
konstatuojama, kad anglų kariuomenės buvi
mas Graikijoje pastarąją apsaugojo nuo Bul
garijos, Jugoslavijos ir Albanijos agresijos. 
Dabartinės gi anglų karinės pajėgos Grai
kijoje esančios per mažos apsaugoti Graikijos 
suverenitetą, nes ginkluotos komunistų gau
jos, kurias sudaro apie 13.000 asmenų, dėl 
Graikijos kariuomenės silpnumo, tiesioginiai 
graso visos Graikijos laisvei.

Kalbant apie Turkijos padėtį, tie patys šal
tiniai nurodo, kad Sov. S-ga pastarosios 
atžvilgiu vedanti nervų karą, norėdama už
grobti Dardanelus ir prisijungti kai kurias 
Turkijos sritis prie Sov. S-gos. Kaip iš dis
kusijų eigos matyti, Turkijai iš Sov. S-gos 
pusės gresia tiesioginis pavojus. Dėl tebe
vykstančių diskusijų Sov. S-ga kol kas nieko, 
nepasisako ir tyli.

Lygiai taip pat kol kas neneaguojama į 
prez. Trumano iileietą įaakymą, pagal kurt

esą visiškai nepriimtini ir VaKarų valstybės 
niekada nenusileisiančios. Žmogaus teisės tūri 
būti pagerbtos

Tie patys sunkumai reiškiasi ir tiesiogi
niuose Vokietijos problemos reikaluose. 
Svarstant Vokietijos ūkinius reikalus ir re
paracijas, vakarinių valstybių ministerial Mo
lotovui paaiškino, kad Vokietijos bylos ne
galima spręsti atskiroVnis dalimis, bet reikia 
viską imti kartu Bevinas priminė’ kad jo 
vyriausybė negalės sutikti su jokia politika, 
kuri Vokietijos išlaikvmo naštą uždėtų britų 
žmonėms. Jis priminė, kad Potsdame pada
rytas Vokietijos ūkinis susitarimas yra per- 
žiūrėtinas, nes, naikįnant Vokietijos karinį po
tencialą, negalima sunaikinti Vokietijos pragy
venimo minimumo. Siūlė parengti naują Vo
kietijos ūkio planą. Britų ir amerikiečių zo
nos ūkiniai bus sujungtos.

Marshallis tikino reikalą įgyvendinti ūkinę 
Vokietijos vienybę ir smarkiai gynė ameri
kiečių ir anglų zonų ūkinio sujungimo reika
lingumą. Marshallis priminė, kad sovietinėj 
zonoj dalis pramonės dirba sovietams, kas 
priešingą susitarimams.

Molotovas savo ilgoje kalboje puolė visas 
tris vakarines valstybes. Anglus puolė už tai, 
kad jie vieni kontroliuoja Ruhro srities pra
monę, prancūzus dėl Saaro krašto atjungimo 
nuo Vokietijos, o amerikiečius už tai, kad jie 
savo zoną sujungė su britų zona. Esą, sulau
žytas Potsdamo susitarimas. Stalinas Pots
dame reikalavęs sudaryti centrinę Vokietijos 
vyriausybę, bet tas neišpildyta ne dėl Sovietų 
Sąjungos kaltės. Sovietų Sąjunga reikalau
janti iš Vokietijos 10 milijardų dolerių re
paracijų. Ji taip pat reikalauja, kad anglų ir 
amerikiečių zonų sujungimas būtų panaikin
tas, o Ruhro pramonė būtų pavesta visų ketu
rių didžiųjų vastybių kontrolei.

Iš ministerių pasisakymų paaiškėjo, kad jie 
sutaria tik vienu klausimu: Vokietija toliau 
kariškai neturi būti pajėgi. Bet šio klausimo 
įgyvendinimui pasiekti ministerial neranda 
bendro kelio ir visi jį savaip interpretuoja. 
Ameriečiai ir ariglai, siekdami sulaužyti Vo
kietijos karinį pajėgumą, nesiekia, kad būtų 
sužlugdytas ir Vokietijos ūkinis gyvenimas, 
tariant, ūkiniam Vokietijos gyvenimui anglo
saksai turi teigiamą plana. Sovietai Vokie
tijos atžvilgiu turi negatyvinį planą. Jie nori į 
Vokietiją ne tik kariškai padaryti nepajėgią^' 
bet ir ūkiškai. sužlugdyti, ir tuo Vokie
tiją padaryti neramumų židiniu. Reikalau
dami (^džiausiu reparacijų, sovietai nori 
nuskurdinti vokiečių tautą, o iš vokiečių 
gaunamomis prekėmis didinti savo pajėgumą. 
Sovietai mato čia naudos. Vokietijos gami
niais jie stiprės, o skurstančioj Vokietijoj 
komunizmas ras palankiausias sąlygas.

Prancūzija Vokietijos atžvilgiu jokio aiš
kaus plano neturi. Ji vadovaujasi baimės 
jausmu. Žinodama, kad vokiečių prieauglis 
toli pralenkia prancūzų prieauglį, Prahcūzi- 
ja, siekdama Vokietijos gyventojų skaičių 
sumažinti, siūlo palengvinti vokiečių išvažia
vimą į kitus kraštus ir neperpildyti Vokie
tijos iš kitur atkeliamais vokiečiais, nes jot 
žmonių gausumas Prancūzijai pavojingas. SLD.

iš valdžios įstaigų turi būti eliminuotas dik
tatūrinis, komunistinis ir kitoks destruktyvus 
elementas. Sis prez. Trumano įsakymas, kaip 
radijo komentatoriai pažymi, pirmon eilėn pa
lies krašto apsaugos ir užs. reik, ministerijas.

Turint galvoje visus šiuos JAV-bių pasi
ruošimus, atrodo, kad įmamasi konkrečių , 
žygių įgyvendinti visoms toms idėjoms, kurios 
yra išreikštos Atlanto ir JAV ehąrto**e. Visa 
JAV-bių spauda pritaria prez. Trumano pa
darytiems nutarimams, nurodydama, kad 
JAV-bės turi pasiimti vadovybę, atstatant 
pasaulyje pastovią ir teisingą taiką.

Šiomis taip aktualiomis problemomis yra 
labai charakteringas anglu santūrumas. Anglų 
spauda pažymi, kad. ryškėjant dideliems skir
tumams tarp JAV-bių ir Sov. S-gos, Anglija 
turinti užimti tarpininko vaidmenį, nes, anot 
„Observer4, hors Anglija materialiai ir esanti 
silpnesnė, tačiau dvasiniai ji galinti ir turinti 
pasiimti Europos vadovavimą. Iš žymiųjų 
anglų politikos vyrų tik vienas Winstonas 
Churchillis pasisakė dėl Trumano padarytų 
pranešimų Graikijos ir Turkijos atžvilgiu. Jis 
pareiškė, kad tai esą neįkainojamos vertės 
pareiškimai. Jeigu dar prieš šį karą JAV- 
bės būtų taip aiškiai ir kietai užsiangažavu
sios, tai iš viso šio karo nebūtų buvę.

Anglų darbo partijos organas „Daily He
rald“ nurodo, kad šitoks kietas JAV-bių už
siangažavimas galįs privesti prie Sov. S-gos 
ir JAV-bių kivirčo. Kartu politiniai radijo ' 
komentatoriai nurodo, kad dabartinis JAV- 
bių užsiangažavimas tjjrės nemaža įtakos 
Maskvos konferencijai,' kuri gali pakrypti 
visai nelaukta kryptimi. Prisiminę padarytus 
išvykstenčių j konferenciją užs. reik, minis
terių pareiškimus, kuriuose buvo nurodyta, 
kad Maskvos konferencija pasaulio taikos at- į 
statyme bus lemiama, turime sutikti su Pran
cūzijos min. pirm. Bidault pareiškimu, kad 
Vakaru valstybės viską padarė, kas nuo jų 
priklauso, kad būtų- įgyvendinta taika. O 
jeigu tai neįvyks, — tai jau ne dėl jų kai-
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Laisvei pasiryžę
Tik laisvo*, gyvendamos savo nepriklauso

mose valstybėse, tautos gali būti laimingos, 
daryti nuolatinę pažangą, kurti savas kul
tūrines vertybes. Tik laisvos tautos savoje 
nepriklausomoje valstybėje gali žengti švie
sos ir visokeriopos gerovės keliu.

Tautos, kurios neturi savo nepriklausomų 
valstybių, kurios yra svetimųjų pavergtos, 
pasmerktos žūti Tą mūsų teigimą patvirtina 
daugybė istorinių faktų. Pagaliau mūsų tautos 
praeitis yra gyvas įrodj'mas, kokios milžiniš
kos reikšmės tautai turi laisvė ir sava ne
priklausoma valstybė.

Būdama laisva, mūsų tauta buvo sukūrusi 
didžiulę valstybę nuo Baltijos ligi Juodųjų 
jūrų. Ji turėjo įtakos ir reikšmės visam Euro
pos gyvenimui. Kai neteko nepriklausomos 
valstybės, Lietuva prarado savo galybę, jos 
gyventojai buvo pasmerkti vergijai. Kadaise 
buvusi didelė ir galinga lietuvių tauta su
menko ir jai grėsė didelis pavojus visai 
išnykti iš gyvųjų tautų tarpa

Ir mūsų tauta būtų sunykusi, dingusi iš 
gyvųjų tautų tarpo, jeigu joje nebūtų buvęs 
visą laiką gyvas laisvės ir nepriklausomo 
gyvenimo ilgesys ir troškimas. Svetimųjų 
naikinama, slogią okupantų priespaudą kęs
dama, lietuvių tauta ilgėjos laisvės, siekė tos 
laisvės, dėl jos kovojo ir kentėjo.

Pavergtos mūsų tautos kelias J laisvę, į 
nepriklausomos valstybės atstatymą buvo 
ilgas ir dygliuotas. Ryžtingai ir drąsiai tuo 
keliu žengdama, mūsų tauta ant savo laisvės 
aukuro sudėjo daug brangių aukų. Tačiau jos 
veltui nežuvo: jomis ląuvo išpirkta mūsų tau
tos laisvė.

Žiauraus likimo buvo lemta, kad mes ir vėl 
netekome laisvės ir nepriklausomos valstybės. 
Mūsų tauta žiauraus okupanto išblaškyta ir 
naikinama. Jei dar ilgesnį laiką mūsų tautai 
nesušvis laisvės saulutė, ji baisiausiose kan
čiose žus.

Kas mūsų tautai buvo laisvė, kiek daug mes 
pasiekėme ir kokią milžinišką pažangą mes 
padarėme, gyvendami nepriklausomoje Lie
tuvoje, šiandien mes žinome visi, kurie tos 
laisvės ir nepriklausomos valstybės netekome. 
Šiandien mes labiau, negu bet kada, supran
tame, kokia didelė laimė yra toji laisvė. Jei 
mūsų tautai laisvės saulutė sušvistų, mes, 
svetur vargstą, į ją keliais paršliaužtume. •

Iš mūsų tautos laisvė išplėšta, bet mes tu
rime nenuginčijamą teisę ją atgauti. Ir mes 
esame pasiryžę savo tautos laisvę atgauti ir 
nepriklausomą valstybę atstatyti. Mūsų pu
sėje teisė ir teisingumas, ir todėl mes savo 
laisvės byloje esame ne vieni. Su mumis visas 
laisyasis, kultūringasis ir pažangusis pa
saulis.

Šiandien mes dar tos išsiilgtosios laisvės ne
turime, nes pasaulyje dar tebeviešpatauja 
vergija, smurtas ir agresija. Bet ji amžinai 
juk neviešpataus. Kaip saulės šviesa nugali 
nakties tamsą, kaip pavasario saulutė sutirpdo 
žiemos ledus ir upės išvaduoja iš jų varžtų, 
taip ir teisė bei teisingumas nugalės smurtą 
ir agresiją, laisvė — vergiją. Tuo mes šven
tai tikime ir taip, o ne kitaip ir turės būti.

Laisvė reikalinga aukų, ir mes esąpoe pa
siryžę savo tautos laisvei sudėti tokias aukas, 
kokios tik iš mūsų bus pareikalautos. Mes 
trokštame laisvės, mes ilgimės laisvės, mes 
esame pasiryžę laisvei . . .

S. m. kovo 10 d. Maskvoje prasidėjusioje 
didžiųjų valstybių konferencijoje, besvarstant 
Vokietijos rytines sienas, gali iškilti ir mūsų 
tautos likiminls klausimas. Mes savo mitin
gais ir vienos dienos badavimu priminėme 
pasauliui, kad mes siekiame laisvės, kad mes 
niekad neišsižadėsime savo tėvų žemės, kuri 
šiandien okupanto naikinama. Vienos dienos 
badavimas — tai mūsų simboliškas pareiški
mas savo nepalaužiamo pasiryžimo siekti 
laisvės. Tai mūsų pirmoji mažytė auka savo 
tautos laisvei.

Visas kultūringas laisvę mylįs pasaulis žino 
mūsų didįjį laisvės troškimą. Jis tol mumyse 
liepsnos, kol jis mūsų tautoje nesušvis 
didžiąją laisvės saulė.

Mums laisvė yra tiek pat būtina, kaip oras, 
kuriuo mes kvėpuojame, kaip duona kasdie
ninė, kuria mes stiprlnamės.

HNslunas keksas
Kovo 30 d. sueina šešeri metai nuo mums 

žinomo liaudies poeto ir visuomeninko Kris
tupo Lekšo mirties. Kadangi jis mirė vokie
čių okupacijos metu, iki šiol nebuvo progos 
prisiminti mums mielo ir brangaus tautiečio.

K. Lekšas gimė 1872 m. rugp. 31 d. Strilių 
kaime, ūkininko šeimoje. Vos sulaukęs 16 m. 
amžiaus, pradėjo lankytis lietuvių susirinki
muose; juos labai pamėgo ir ėmė įvairiomis 
progomis rašyti eiles. Kada K Lekšo eilė
raščiai pradėjo pasirodyti „Lietuviškoje Cei- 
tungoje“, jo vardas pagarsėjo. Kristupas pa
sidarė laukiamas svečias vestuvėse, kur suei
liuodavo pritaikintas vestuvininkams daine
les. Dalis jo dainelių buvo atspausdinta „Rūtų 
Vainikėlyje“, kuris pasirodė 1919 m. Jo tiky
binio turinio eilėraščiai buvo atspausdinti 
„Ziono Varpelyje“; tačiau daugumas jų tilp
davo lietuviškuose laikraščiuose, ypač „Lie
tuvos Keleivyje".

Jau prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą Lekšas 
aktyviai dalyvauja lietuvių judėjime. Ram- 
byno šventėje skaitomi jo specialiai parengti 
eilėraščiai, kaip įvadas į šventę. Štai vienas:

Kur kalnas Rambyno, mus sveikindamas, 
moja, 

kur mūsų sens Nemuns per lankas 
banguoja, 

kur mūsų bočiai gyveno tada, 
ten mūsų tėvynė, graži Lietuvai

Jau'tuo metu Lekšas įsijuiigia į politinį gy
venimą. Jis važinėja su kandidatais į Prū
sijos seimą — Steputaičių, Smalakiu — po 
kraštą, agituodamas už lietuvių sąrašus. Ten 
jis turėjo progos susipažinti su žymiais mūsų 
tautos žadintojais — Vydūnu, Sauerweinu- 
Girėnu, Dr. Gaigalaičiu, Stiklioriu, Vanagaičht, 
M. Gailium ir kt Kai, karui pasibaigus, su
sitvėrė Mažosios Lietuvos Tautinė Taryba, 
Lekšas buvo išrinktas jos pirmininku, o po 
Klaipėdos Krašto susijungimo su 
tuva, buvo pakviestas į Klaipėdos 
rektoriją.

Kada krašto gyvenimas Įėjo į 
vėžes, Kr. Lekšas buvo išrinktas 
ūkininkų atstovu į krašto seimelį, 
vavo savo luomui beveik iki pat 
plėšimo nuo Lietuvos. Pirmą kartą išrinktas 
į krašto seimelį kartu su Veveriškių Brazai
čiu, seimelyje naudojo tik lietuvių kalbą. Tas 
vokiečius labai pykino. Dvarininkas Konrad, 
dvarininkų atstovas ir žymus vokiečių šulas, 
pasiūlęs Lekšui 100.000 markių, kad jie kal
bėtų seimelyje vokiškai, bet Lekšo nebuvo 
eilėje tųjų, kuriuos galima pirkti už pinigus. 
Savo aiškų nusistatymą jis išlaikė iki pat 
paskutinio laiko. Tik j paskutinį seimelį

Didž. Lie-
Krašto di-

normalias 
smulkiųjų 
kur atsto- 
krašto at-

Moterys rusų nelaisvėje
Pasiremdama penkių iš rusų nelaisvės grį

žusių Wehrmachto talkininkių pranešimais, 
Bažnyčios vadovybė Vakarų Vokietijoje pas
kelbė komunikatą, kuriame nurodoma, kad 
belaisvių stovyklose Rusijoje tebevargsta kaip 
„darbo vergės“ dar 20.000 sergančių ir mir
štančių moterų. Penkios grįžusios talkininkės 
pasakoja, kad ten nuo ligų ir nusimaitinimo 
žūsta šimtai moterų, kurios turi dirbti sovietų 
kasyklose. Kaip, ir vyrai belaisviai, moterys 
turi dirbti prie metalo lydymo krosnių, kol
chozuose ir kasyklose — kartais net iki kelių 
stovėdamos šaltame vandenyje. Sugrįžusios 
taip pat pasakoja, kad iš vokiečių nelaisvės 
paleistieji rusai „už bausmę, kad pasidavė 
nelaisvėn“, dirba drauge su vokiečiais belais
viais, saugomi rusų sargybinių.

Viena iš grįžusių dirbo Doneco kasyklose 
drauge su vyrais. Kiekvienoje dešimties dar
bininkų grupėje buvo 4 moterys. „Tačiau 
mes neturėjome jokio apsirengimo apsisaugoti 
nuo šalčio ir drėgmės. Aš savo antrąja 
suknele dalinausi su kitom dviem mergino
mis. Viena ją dėvėdavo, kai kitos abi dirbdavo 
arba miegodavo.“ Iš 600 stovykloje biwuslu 
moterų, dešimt mirė nuo nusimaitinimo.
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Ms ponias ir ulsuooienininkas*
Lekšas nebepateko, nes naciai teroru ir ap
gaule sutrukdė lietuviams atlikti savo rin
kimų pareigą (nedavė lietuviams balsavimo 
lakštelių arba išėmė lietuvių kandidatus). K. 
Lekšas, įsigijęs didelės dalies savo apylinkės 
gyventojų simpatijas, kiekvieną kartą būdavo 
išrenkamas atstovu j Pagėgių apskrities sei
melį ir visą laiką buvo Katyčių parapijos 
bažnytinės tarybos narių.

Visą laiką judrus, visuomet optimistas ir, 
be to, geras ūkininkas. Jo ūkis Jakšteliuose 
buvo tikra pažiba ir jo svetingas namas buvo 
žinomas. Iš būdo buvo santūrus ir nuosaikus; 
gamta ji buvo apdovanojusi puikiu jumoru, 
kaip vokiečiai sako r— Mutterwitz. Kai kar
tais seimelyje pasidarydavo įtempta padėtis, 
K. Lekšas ją prablaivydavo kokiu nors nauju 
sumanymu ar prajuokindavo atstovus savo 
šposu. Už tat net vokiečiai'jį gerbė, nors 
kaip lietuvio neapkentė.

Lekšo populiarumas svarbiausia rėmėsi jo 
eilėraščiais, kuriuos spauda paduodavo įvairių 
švenčių proga. Lietuviškų laikraščių skai
tytojai reikalaute reikalaudavo jo eilėraščių.

Naciams atplėšus Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos, Lekšas liko savo ūkyje gyventi, 
Sunkūs 
katą, ir 
mu; po 
ir 1941 
laidotas

Kadangi tuo laiku jau buvo draudžiama 
bažnytines apeigas atlikti lietuvių kalba, jis 
pareiškė norą, kad, nacių galybei pasibaigus, 
prie jo kapo būtų atlaikytos lietuviškos pa
maldos. Gyvųjų pareiga tą velionies pasku
tinį norą išpildyti Tikėkime, kad ta\ diena 
nebetoli.

Už nuopelnus savo tautai ir valstybei Kr.( 
Lekšas buvo apdovanotas Gedimimo ordinų, 
Klaipėdos atvadavimo medaliu ir šaulių 
žvaigžde.

Tenka girdėti, kad velioni^ esąs parašęs ne
maža eilėraščių, kurie nebuvo paskelbti. Gal 
dar teks juos pamatyti, kai grįšime į laisvą 
Tėvynę.

Velionį prisimenant, tenka pasakyti, kad 
jis, atsižvelgiant į aplinkybes, savo pareigą 
.......................................... “ ?ai. Jo

J. Gt.

pergyvenimai buvo pakirtą jo svei- 
jis tuoj susirgo nugarkaulio uždegi- 
ilgos ligos buvo nuvežtas į ligonine 
m. kovo 30 d. mirė. Jis buvo pa- 
Laugalių kapinėse. Jo kapą puošia

Nors stiliaus atžvilgiu jie nebūdavo tobuli, bet I tautai ir valstybei atliko pavyzdingai, 
jų turinys patikdavo skaitytojams. | atminimas ilgai liks mūsų tarpe. J

Pasikeitusi Europa
Josephine Quirk karo metu ir karui pasi

baigus daug kartų lankėsi Europoje. Ji ten 
pamatė daug pasikeitimų, kurių nesitikėjo.

Ji „Extension“ žurnale rašo, kad pasikeitimai 
įvyko dėl rusų propagandos ir geležinės už
dangos cenzūros, kuri slepia rusų veiklą ir 
darbus. Karo metu į amerikiečius buvo žiū
rima kaip į Europos išgelbėtojus, o į JAV 
kaip į kraštą, kuris sukurs geresnį pasaulį

Bet pastarųjų atsilankymų Europoje metu 
Quirk rado neapykantą amerikiečiams ir 
kai kuriuose kraštuose įsitikinimą, kad Jung
tinės Amerikos 
Europoje teturi 
Autorė toliau pastebi, kad ji sutikusi žmonių, 
kurie tiki, jog Amerika leidžianti jiems ba
dauti, atsisakydama siųsti maistą, kurį paža
dėjo. „Tai rusų propagandos vaisius“, rašo 
J. Quirk. Ir jinai sutikusi ir kalbėjusi su 
žmonėmis, kurie gavo maisto, ir drabužių iš 
UNRRA-os. Jie sakę jai, kad tai dovana iš 
Rusijos. Kai J. Quirk nurodė UNRRA-os 
štampus ant daiktų kaip įrodymą, kad 
maistas ir drabužiai yra atėję iš JAV, jie atsakę 
jai, kad UNRRA ir USSR (Sovietų Rusija) 
reiškia tą pat. Taip jiems skelbia rusai. Tai 
yra jų nuodai, kuriais maitinami desperatiški 
žmonės. .

Valstybės badaujančioje 
savo gerovės interesus.

IR JIS TURĖJO BŪTI TEISIAMAS
Žurnalas „Destiny“ vasario mėn. laidoj 

įdėjo išsamų straipsnį apie dabartinę Lietuvę* 
padėtį ir apie jos žmonių kovas už savo tei
ses. Straipsnio autorius (pats žurnalu redak
torius) sako, kad jokiu būdu negalima tyluti, 
kai baisi sovietų priespauda paliečia daugybę 
bejėgių žmonių. Kai Didžioji Britanija ir 
Jungtinės Valstybės tebepataikauja Rusijai, 
tikėdamos ją numalšinti, reikalinga prote*- 
tuoti, nes tylėjimas daro dalyviais tų Visų 
kriminalinių darbų, kokius papildo Rusija.

„Kai mes patraukėme teismo atsakomybėn 
nacių lyderius“, rašo „Destiny" redaktorius, 
„ir juos nutaisėme mirties bausme už padarytas 
skriaudas bejėgiams žmonėms, mes užslspyru- 1 
šiai turėjom reikalauti, kad ir Stalinas būtų 
patrauktas tieson“. Šio žurnalo manymu, visi 
rusų lyderiai ir NKVD viršininkai, kurie ne 
tik karo metu žudė bejėgius žmones, bet juo* 
ir dabar tebežudo, turėtų būti patraukti tarp
tautinio teismo atsakomybėn.

„Destiny" pastebi, kad, atsižvelgiant į rusų 
žiaurumus, nereiktų eiti į jokius susitarimųjl 
su Rusija. Pirmiausia reiktų pareikalauti, kad 
Pabaltijo valstybės tuojau būtų išlalvlntos Ui
tos „šėtoniškos dominacijos“. („Draugas")

_ __ ____  italų, patekusių rusui
bęlą >vėn, grižo tik 1X512. (AP) |

MINIS APIE TĖVYNĘ
„Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus..." — 

šie dainos žodžiai, lyg malda, kyla iš trem
tinių širdžių gilumos. Vieno kitataučio tei
gimu, visi DP yra žmones su „tėvynės ilgesio 
spalvos“ veidais.

Rašytojas J. Conrad, ne vieno taifūno po 
tolimas marias gainiotas, ilgėjosi gimtosios 
padangės ir rašė:

„Mūsų, įgarsėjusių ir nežinomųjų, tūkstan
čiai klajojarae po pasaulį, prisitriūsdami kar
tais šlovę, kartais turtą, o kartais tik sausos 
duonos plutą; tačiau, kaip man dedasi, kiek
vienam iš mūsų sugrįžti tėvynėn yra lygu 
padaryti sąžinės apyskaitą. Grįžtame prisi
statyti savo viršininkams, giminėms, drau
gams, — tiesiems, kuriems esame ištikimi ir 
kuriuos mvlime; netgi ir tie žmonės, kurie 
neturi nieko, kurie yra visiškai patys vieni 
ir /vieniši, netekę bet kurių ryšių ir pareigų 
— netgi tie, kurių nelaukia mylimi veidai ir 
gerai pažįstami balsai — turi būti perimti 
nuotaikos, kuria yra persisunkęs kraštas, ku
rios pilna padangėje, ore, slėniuose ir atšlai
tėse, arimuose, vandenyse, medžiuose — turi 
susitikti su tuo nebyliu bičiuliu, teisėju ir 
įkvėptuoju patarėju... Kiekvienas žolytės 
želmenėlis turi savo vietą žemėje, iš kur se
miasi gyvybę ir jėgas, taipgi ir žmogus įau
gęs į gimtąjį kraštą, iš kurio gauna tikėjimą 
bei jėgas gyvenimui.“

Pasaulyje vyksta daug šiurpių ir nuosta
bių dalykų, iš lėto, bet nesulaikomai bręsta 
epochiniai veiksmai, — tokį rimtą ir didelį 
išvakarių momentą visų pirma būkime min
timis su Tėvyne, mūsų vienatiniu viešpačiu 
ir įkvėpėju. Manau, kad ne pro šalį bus 
įsiskaityti į šitokias pastabas (jų autorius 
lenkas A. Swiętochowski):

„Patriotizmas — šitai visų pirma yra meilė: 
savo gimtosios žemės, tautiečių, savo kalbos, 
istorijos, visos kultūros pamėgimas ir puo
selėjimas. Ta meilė ypač pasireiškia pas 
žmonės, iš kurių tėvynė išplėšta ar pavergta. 
Nedalia išblaškė daugelį mūsų po pasaulį. Iš 
visur tačiau eina garsas, kad tautybė yra tai 
jausmas, kuris, savo šaknis giliai įleidęs į 
širdį, pasižymi patvarumu ir beveik neįvei
kiamumu.

Žmogus pilną darbą ir kūrybą tegali iš
vystyti tada, kai naudojasi įgimtais gabumais 
visiškai laisvai. Jei būtum išauklėtas negrų 
ar eskimų bendruomyiėje, vistiek nebūsi į 
juos panašus nei fiziškai nei iš vidujės. Ga
lima išmokyti dramblį važinėti dviračiu, o 
šunį — šokti, tačiau ir dramblys po to jau 
nebe dramblys, ir šuo nebe šuo, cirko sąly
gose jų įgimti gabumai nebepasireikš. Taipgi 
ir su žmogumi, kuris atsiduria svetimoje ap
linkoje, — tai jau dresiruota būtybė; pamėg
džiojimo reikalas žaloja asmenybę. Kol pa
saulyje yra klimato ir kiti gamtos skirtumai, 
tol ir tarp žmonių bus kiltys, 'giminės, tau
tos: skirtingos žmonių rūšys. Mes tad klau
sykimės, ką mums diktuoja mūsų tautos 
valia!

Būkime sau — Įmonės ir tai ko tobullau-

J. Cicėnas
šia forma. Tai visokeriopa pareiga. Visų 
pirma tai įgimta vaiko pareiga savo motinos 
atžvilgiu, Tėvynė mus pagimdė, išauklėjo, 
suteikė mums viską, ką žmogus iš aplinkos 
tegauna. Jei savo sieloje turime kokį turtą, 
tai visa tas gauta iš jos. Ji mus išmokė 
galvoti, jausti, dirbti, gėrėtis grožiu, siekti 
idealų, aukotis iki didvyriškumo. Jei visa tai, 
ką esame gavę, sugrąžintume, būtume vi
siški elgetos, jei tai perleistume kitai tėvynei, 
būtume niekšai. Esame savo tautos veikalas. 
Jei savavališkai išsižadame tėvynės, nusi
kalstame prieš žmoniją ir apsivagiame pa
tys save.

Antra — meilės pareiga liepia mylėti visų 
pirma savo tėvynę. Nuo šitos pareigos ne
atpalaiduoja mūsų tai, kad kartais blogi vai
kai teršia nesuteptąjį tėvynės drabužį, kad 
jos didvyriškume kartais bando veistis šliu
žai. Į tėvynę žiūrėkime taip, kaip perlų ieš
kotojai žiūrį į jūrą, perlai juk dėl to, kad guli 
dumble, nepraranda savo vertės. Reikia 
atskirti ir išskirti visa tai, kas užteršia bran
genybes, 
krištolas _ 
blizgesiu, kokiu nešviečia niekas kitas pa
saulyje.

Trečioji patriotinė pareiga liečia mūsų san
tykius su likusia žmonijos dalimi. Iš tautos 
semiamės motyvus ir įkvėpimą, jei nesame 
Iškrypėliai ir Išsigimėliai, sudarome konkretų 
jėgos veiksnį. Žmogus nėra molio gabalas, 
iš kutio šiandie galima nulipdyti Kosciušką, 
o ryt Bismarcką. Jei tauta turi egzistuoti ir 
būti savita ir nepriklausoma, ji turi turėti 
savo sveiką veidą. Ji turi pasaulio simfonijoje 
turėti savo toną, būti skirtinga, originali, ne
priderinta prie svetimo kamertono. Tauta 
tik tada pilnutinė, kai jos nariai savistovūs 
ir nepriklausomi, laisvai gyvenantieji ir ku
riantieji . . .“

JAV publicistė D. Thompson „New York 
Post" skiltyse, rašydama apie būklę anapus 
geležinės uždangos, pastebi: „Laisvė nėra tai 
filosofinė abstrakcija, bet kažkas realaus, kaip 
duona kasdieninė. Patriotizmas — šitai ne 
vėliava, kuri iškeliama iškilmių metu, bet tai 
žmogaus vertybės simbolis ir mąstąs. Tautos 
gyvybingumas yra lyg elektra, kuri jaučia
ma atmosferoje. Kiekvienas žmogus, kokiose 
sąlygose jis beatsidurtų, sudaro savo tėvynės 
atmosferą."

DARBAS TĖVYNEI — PATI ŠVENTOJI 
PAREIGA

„DPiDZ“ į komunistų ir piktos valios žmo
nių teigimą, kad tarp tremtinių ir jų tėvynių, 
laikui slenkant, susidarys praraja, ir trem
tiniai, kurie pasilieka Vakaruos, bus lyg nu
džiūvusi tautos šaka, — taip atsako:

„Te niekas mums neplepa apie nesutarimą 
tarp Tėvynės ir tremtinių. Mes, čia ir ten, 
vieni apie antrus žinome, kas reikia žinoti, 
ir vieni antrus suprantame. Tai iš tikrųjų 
visai paprastas reikalas. Mes čia, tremtyje, 
žinome, kad kiekvienas tautietis, kuris ten, 
Tėvynėje, pasiliko, bet kurį darbą bedirbda-

Tarkime be perdėjimo, kad tautos 
yra gražus, kad jis šviečia tokiu

mas, yra ištvermingas ir besąlyginis savo bare 
kovotojas už tautos, kaip šeimininko savaitie 
krašte, teises. Priešams taikinėje tik viengtąi, 
viena kita atmata didelės ir švarios juros 
platybėse. O jie ten, Tėvynėje, žino, kad 
tremtiniai, kaip visuma, žinia, su menkutė
mis neišvengiamomis išimtimis, užsieniuose 
atlieka jiems patikėtos tautinės prievolės 
dalį, būtent — kovoja už savo Tėvynės vals
tybingumo vientisumą ir jos integralumą bei 
nepriklausomybę, apie kurią, Tėvynėje ne
galima buvo kalbėti vakar, vokiečiams val
dant, kaip lygiai ir šiandie . . . Tėvynė yra 
mūsų ilgesio ir įkvėpimo akstinas, ir tautie
čiai Tėvynėje daug vilčių sudeda į mūsų su
gebėjimus dirbti tautai plačiojo pasaulio fo
rume. Tremtiniai ir Tėvynė — tai viena valia, 
viena dvasia, vienas to paties žygio ryžtas!“

KOMPROMISAS AR KOVA UŽ SAVO 
TEISES?

Viename Londono savaitraštyje žurnalistas 
R. Wraga svarsto klausimą, ar anapus gele
žinės uždangos atsidūrusios tautos gali kom
promiso su komunizmu keliu apsaugoti šį tą 
iš tautos savybių, ir prieina išvadą, kad — 
ne! Nuolaidų metodas veda į dar greitesnį 
tautos substancijos sunaikinimą. Jo nuomone, 
vargas tautoms, kurios kapituliuoja prieš 
smurtą ir nueina su komunizmu; jos pačios 
sau užsiveria kartuvių kilpą. Laikas dirba 
tokių tautų nenaudai, iš tautų belieka liku
čiai, skudurai, išplėšiama istorija, dainos, 
grožio pamėgimas ir . . . ateitis. Geriau kova 
iki galo; jei krentama mūšio lauke, bent šlovė 
pasieks ateisimas kartas, o narsumas ir garbė 
gyvens legendose ir padavimuose.

Filosofas T. Terlecki teigia, kad laisvę Ir 
kultūrą 
klaikiai 
nebūti; 
įtempti 
ko plačiausį ir ko giliausi prisirišimą arba — 
pasiduoti srovei ir sudužti į skeveldras. Rim
ties valanda į mūsų protą, lyg į gongą, skelia 
tokį dūžį: privalu sumobilizuoti visą valią ir 
iš principo atmesti mintį apie galimybę pra
laimėti. Visi esame pašaukti ir visi esame 
išrinkti laisvei ir Vakarų kultūrai išpažinti ir 
puoselėti. Tai sunki ir baisiai atsakinga pri
vilegija, kurią žmonijos sąžinė diktuoja mūsų 
kartai.

Savaitraštis „OB“ rašo: Vadinamoji istorija 
mums nėra maloni, neturime su ja laimės. 
Kitoms kartoms teko patogesni laikai gy
venti. Tačiau nuo istorijos neatitrūksime, 
nebepabėgsime. Sį laikotarpį turime pergy
venti iš tikrųjų drąsiai ir su pakelta galva, 
žinodami, kas esame ir ko siekiame. Reaguo
kime į mūsų niūrios epochos iššaukimą. Tai 
vienintelė šlovinga priemonė iškęsti suirutės 
dienas ir, pagaliau, vėl įeiti į šeimą tų tautų, - 
kurioms be nuostolių pavyko išsaugoti laisvę.. 
Šiuo metu narsumas turi eiti kartu su protu, 
vadinasi, privalu būti.narsiu, pasiaukojančiu 
ir podraug turėti planą. Ką bedarytum ir kur 
bebūtum, atsimink:

— Tėvynė šaufcia ir laukia . . ."

išpažįstąs žmogus atsidūrė prie 
apčiuopiamo pasirinkimo: būti ar 

sutelkti visas savo gyvybines jėgas, 
visų vertybių dinamiką, sukelti jems
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Martynas Mažvydas, io raštai ir kalba lapkričio migloj
HENRIKAS NAGYS

(Pabaiga)
Karaliūnas „karaliaus sūnus, karalaitis“, 

(pvz. sakinyje: isch Marias gimė mums ka
rabinas; priesaga -ūnas tuomet dar tebe
buvo gyva patroniminei reikšmei žymėti, 
plg. Martynas Mažvydas Vaitkūnas, t. y. 
Vaitkaus sūnus), veldėti „valdyti“ (pvz. tu... 
įangu žeme weldi; dabar mes bepažįstame 
ak paveldėti „ererben“), apkersti, apkerdžiu, 
„apskelbti, pranešti“, (pvz. piktenibe mana 
apkerddziu; jeib apkerstu sione warda 
wieschpaties); šį veiksmažodį dar vartoja ir 
Daukša savo postilėje, jis toliau santykiauja 
su kirdo, kirsti „busti“, kardas „atgarsis“ ir 
kt, žaibytis „žaibuoti, švystelėti“ (pvz. weids 
ir rubs ijo skaists szaibese ligei taip kaip 
sziebai schwiesi), vaisčius „vaisius“ (pvz. sze- 
mes waiscziu sweika laikik; dėl darybos plg. 
knisčius „kur visur lenda" ir knisius t p.), 
šesuples, šešuolitis „šešėlis", tameitė „tar
naitė“ irvkt

Kaip zodyninių, taip pat nemaža galime 
rasti Mažvydo kalboje ir sintaksinių reteny
bių (vardinė tarinio dalis darąs čia yra susieta 
sangrąžine jungtimi nesižino); taip kuns musu 
ghrekais mėgsta (čia veiksmažodis mėgti dar 
senoviškai vartojamas su pagrindo įnaginin
ku); swiets pawirst rustš, galias (čia pavirsti 
dar senoviškai vartojamas su tarinio vardi
ninku); musu akis reg wandeni ant waika 
pilamąghi; angelas schwents piemenimus, 
Dėkų gąnantiemis ir per nakti budantemus 
(-burintiemus), skelb karalu gimus (t. y. 
skelbia, kad karalius gimė); siratoms tti duok 
pro Diewa (-dėl Dievo); pamumsdek (padėk 
mums) o Pone Jesu; liekariaus sweikims ne 
ėst reikia (čia reikia pažįstama ir dabartinėse 
tarmėse, yra „reikalas“, taigi, visas sakinys, 
liekariaus sveikimas ne ėst reika, reiškia: 
liekoriaus sveikimas nėra reikalas, t. y. nėra 
reikalingas) ir kt. -

Pagaliau Mažvydo kalboje dar sutinkame 
ir senoviškų slaviškų skolinių. Pvz. zatagamis 
(-zatagomis) „tuojau, veikiai“ yra perdirbtas 
iš zotag ar zotaga, kaip kad Daukša savo 
postilėje dažnai rašo, o šis savo keliu yra 
paskolintas iš dabar jau išnykusio gudų 
žodžio zatogo; svėtasis „sakramentas“ yra 
paskolintas ne iš lenkų kalbos, bet iš gudų 
svjatost; dekujem yra tiesiog paskolinta iš 
gudų djakujem, kuris vėliau pagal dėkavoti 
(seni gudų djakovati) buvo perdirbtas į dėka- 
vojame; ubagas dar yra ne daiktavardis, bet 
būdvardis, reiškiąs „grynas, plikas, nieko ne
turįs“ (pvz. gieidull ubaguiu ischlaikai, akis 
ijo ubagusius sauga ir kt.); ubagas „elgeta“ 
mūsų kalboj yra vėliau atsiradęs: Daukša su 
Girvydu lenkų ubogi dar dažnai verčia 
būdvardžiu grynas; zdročia „išgama“ yra 
paskolinta ne iš dabartinio lenkų zdrojca, bet 
iš senovinio zdraca; žėkas „bažnyčioje patar
naująs vaikas, klapčiukas“ yra per lenkų žak 
kilęs iš lot. diaconus Ir kt.

MAŽVYDO REIKŠME MŪSŲ KALBOS 
ISTORIJAI IR RAŠTIJAI

Nors vienas kitas, kaip minėta, ir kiek 
anksčiau negu Mažvydas yra pradėjęs lietu
viškai rašinėti, tačiaū niekas iš tų rašytojų 
nėra, prieš pasirodant Mažvydo katekizmui,

PROF. PR. SKARDŽIUS

išspausdinęs kokį nors savo darbą lietuvių 
kalba, bent apie tai lig šiol neturime jokių 
žinių. Priešingai ir Rapailionio ir Kulviečio 
ankstyvesni giesmių vertimai pasirodė ne kur 
kitur kaip tik vėlyvesniame, jau redaguotame 
Mažvydo giesmyne. Todėl pradininko vaid
muo mūsų spausdintosios knygos istorijoj 
tenka ne kam kitam, kaip tik Mažvydui: jis 
čia pats pirmasis yra pralaužę# visų storiau
sius ledus. Neturėdamas prieš save jokio pa
vyzdžio nei tradicijos, pats studijavęs sveti
mose mokyklose ir lietuviškam literatūriniam 
darbui kaip reikiant nepasiruošęs,' jis turėjo 
drįsti pasirodyti viešai su savo pirmuoju dar
bu. Ir jis pasirodė taip, kaip mokėjo ir su
gebėjo:* išspausdino savo katekizmą, dau
giausia verstą ir kompiliuotą iš lenkiškų ir 
kiek mažiau lotyniškų originalų, ir jo kalbai 
pagrindu pasirinko savo dar didžiai archaišką 
žemaičių tarmę. Tačiau šis darbas nepasili
ko be įtakos. Visų pirma, išspausdinus šį ka
tekizmą, tuojau pasirodė, kad jo žemaitiška 
kalba, kad ir kiek pramiešta aukštaitybėmis, 
netinka daugumui Maž. Lietuvos gyventojų, 
ir todėl kituose raštuose ji turėjo būti kiek 
pakeista, t. y. daugiau pritaikinta krašto gy
ventojų daugumos reikalavimams. Tuo būdu 
Mažvydas, kad ir iš pradžios ne visai pataikęs 
į tikrą kelią, yra pradėjęs (savo vieno inicia
tyva ar su kitų pagalba) pirmą Mažosios Lie
tuvos bendrinės rašomosios kalbos barą, kurį 
vėliau yra tęsę kiti rašytojai, visų pirma 
Jonas Rėza, 1625 m. išleisdamas perredaguotą 
J. Bretkūno psalmyną ir jame dar daugiau 
pasukdamas į aukštaičių tarmę, o Danielius 
Kleinas savo 1563 m. lotyniškai rašytoje lietu
vių kalbos gramatikoje tą kalbą jau visai 
stabilizavo, visiškai aiškiai apibrėždamas jos 
pagrindą ir formuluodamas nuolatines jos 
vartosenos taisykles.

Bet Mažydas pirmąją vagą yra išvaręs ne 
tik rašomosios kalbos, bet ir mūsų raštijos 
srityje. Čia ypač didelės įtakos vėliau yra 
turėjęs jo giesmynas. Visų pirma J. Bretkūnas 
didelę dalį giesmių savo 1589 m. giesmynui 
yra pasiėmęs iš Mažvydo, o jo tų pačių metų 
Kancionalo giesmės yra visos Mažvydo nuo
savybė. Taip pat ir L. Sengstockas savo 1612 
m. giesmynui daug kuo iš jo yra pasinaudojęs. 
Pagaliau net D. Kleinas^ir tas į savo 1666 m. 
„Naujas giesmių knygas“ yra apsčiai Mažvydo 
giesmių pasiėmęs, nors ir gerokai jų kalbą 
ištaisydamas.

Taigi 'Martynas Mažvydas iš tikrųjų yra 
pirmasis tiek mūsų rašomosios kalbos, tiek 
raštijos pijonierius. Jis yra pradėjęs vieną iš 
reikšmingiausių ir naudingiausių darbų, kuris 
per paskutiniuosius keturis šimtmečius ne 
nyko, bet nuolat vis didėjo, plito, ligi pagaliau 
mūsų tauta XIX amžiuje ėmė tautiškai atbusti 
ir atbudusi XX amžiuj buvo visai laisva pa
sidariusi.

Šiandien, žiūrint iš istorinės keturių amžių 
perspektyvos į Mažvydo veiklą, daugeliui iš 
mūsų jo vaizdas gal jau atrodys kiek išblu
kęs, nebeaktualus. Ypač mūsų grožinės litera
tūros atstovai pasiges jame dabar supranta
mos literatūrinės arba menifiės vertės. Bet 

kiekvienas, kuris domisi mūsų tautos eitai
siais keliais, jos nuolatiniu dvasinės raiškos 
vystymusi, ras čia nemaža gražių ir vertingų 
dalykų. Visų pirma lietuvių kalbos istorikui 
ir dialektologui Mažvydo raštai yra labai 
žymus šaltinis mūsų kalbos raidai pažinti. 
Taip pat lietuvių literatūros istorikui Mažvydo 
veikla parodo tas aplinkybes ir priežastis, dėl 
kurių yra prasidėjusi mūsų raštija ir su ja 
susijusi tolimesnė mūsų žodinė kultūra. Pa
galiau Mažvydas, kaip spausdintojo žodžio 
pradininkas, yra vertingas visiems, kurie dabar 
naudojamės spausdintu lietuvišku žodžiu. 
Todėl, šiemet minėdami keturių šimtmečių 
mūsų spaudos sukaktuves, mes turime tin
kamai prisiminti ir tą žmogų, kuriam buvo 
lemta pradėti šį, taip musų tautai naudingą, 
darbą.

ŠALTINIAI
Pirmiausias ir geriausias šaltinis M. Mažvy

dui, jo raštams ir kalbai pažinti yra Jurgio 
Gerulio spaudai paruošti jo visi žinomieji 
raštai, pirmą kartą su lietuviška prakalba 
Kaune 1922 m. išleisti Lietuvos Švietimo 
Ministerijos. Antrą kartą, jau su vokiška pra
kalba, išleisti 1923 m. Heidelbergo Carlo Win- 
terio leidyklos. Abu šje leidiniai yra fotogra- 
fuotiniu būdu išleisti ir todėl visai lengvai 
prieinami visiems tyrinėtojams. Vokiškasis 
leidinys dar dabar yra lengvai gaunamas Hei
delberge pas patį C. Winterį.

Kitas svarbus šaltinis M Mažvydo kate
kizmo kilmei ir kalbai pažinti yra norvego 
profesoriaus Chr. S. Stango disertacija „Die 
Sprache dės litauiscben Katechismus von 
Mažvydas“ Išspausdinta Oslo 1929 m. Šiame 
darbe autorius pirmasis yra vykusiai ištyręs 
šio katekizmo vertimo šaltinius ir gerai 
išnagrinėjęs jo kalbos fonetiką ir kaitybą 
(fleksiją); kitų didžiai įdomių dalykų (sin
taksės, žodyno, skolinių, katekizmo kalbos 
santykio su kitų Mažvydo raštų kalba, jo bend
rinės rašomosios kalbos užuomazgos ir kt) 
jis čia visai neliečia. Bet ir tau ką jis čia 
yra davęs, yra didžiai vertinga ir autentiška, 
nes visą medžiagą yra sėmęs iš pirmųjų šal
tinių; pvz. norėdamas geriau Mažvydo kalbos 
santykius su dabartinėmis lietuvių tarmėmis 
ištirti, jis yra po Lietuvą keliavęs net keturis 
kartus.

Daugiau prieinamų šaltinių Mažvydo veiklai 
nušviesti tuo tarpu nedaug ką tegalima nu
rodyti. Tam tikslui bene dar paminėtina 
1946 m. Tūbingene išspaudintas Vacį. Bir
žiškos „Lietuvių raštojų kalendorius“, kur duo
dama trumpa bendroji mūsų rašytojų apžvalga 
ir konspektyvinės žinios apie kiekvieną seno
vinį rašytoją skyrium, taip pat jo straipsniai 
apie • Abraomą Kulvietį 1946 m. Wiesbadene 
išleisto „Pėdsakų“ žurnalo pirmuose dviejuose 
numeriuose (daugiau tuo tarpu jų nėrė pasi
rodę) ir apie Jurgį Zablockį šiemet Tūbingene 
išleistame rašytojų almanache „Ištrėmimo 
metai“. Tame pat almanache bus išspausdin
tas ir Pr. Skardžiaus straipsnis „Lietuvių“ 
kalbą, jos susidarymas ir raida“, kur bendrais 
bruožais yra nušviečiami didieji mūsų kalbos 
istorijos laikotarpiai ir tuo būdu aiškiau 
apibrėžiama Mažvydo kalbos vieta visoje 
mūsų kalbos raidoje.

Nepalik manęs vieno. Rudens . 
paslaptingi laivai plaukia gatvėm. 
Kruvinų jų žibintų vienatvėj 
man šiurpu be žmogaus. O šalta

ir baisi tuštuma mus užtvinsta: 
skęsta medžiai, namai ir dangus. 
Skamba varpo balsas baugus 
kažin kur tolumoj. Musų žinsniai

šlama mirusių lapų pusnyse.
Taip praklaidžiosim dar vieną dieną 
mūs tuščios ir beprasmės jaunystės. 1

kol akis mums uždengs velėnos. 
Ir paskęs tada miestai ir upės 
j naktų amžinųjų rūką.

Naujieji leidiniai
J. Beržinskas, J. Beržinskas, V. Minkūnas 

Angliškai-lietuviškas-vokiškas žodynas, H da
lis: M-Z. Leidėjai — Juozas ir Jonas Beržins- 
kai, Mūnchen — Rosenheim. 1946 m. 705 pust 
Kaina nepažymėta.

A. Vilainis Aklasis muzikantas. Fulda, 1947 
m. 76 rotatoriumi spausdinti (in octavo) pus
lapiai. Tiražas 150 egz. Leidėjas ir kaina ne
pažymėta.

Maurice Rostand: Žmogus, kurį užmušiau. 
Trijų veiksmų drama su prologu. Vertė A. 
Landsbergis ir J. Mekas. „Giedra“ Kassel, 
1947 m. 33 rotatoriumi spausdinti pusi. Tiražas 
100 egz. Kaina nepažymėta.

Pranas Pauliukonis: Naujųjų amžių istorija 
I ir H dalis. Išleido „Giedra“, Kassel, 1948 m. 
Spausdinta rotatoriumi. 96 pusi. Kaina ne
pažymėta.

Viktoras Kamantauskas: Anglų kalbos gra
matika. Išleido „Atžalynas“ Weilheim-Teck, 
1947 m. 120 pusi. Kaina nepažymėta.

Medardas Bavarskas: Pilkieji namai. Roma
nas. Viršelis Stasio Montvido. Išleido Juozas 
Šlajus, Schweinfurt, 1947 m. 200 pusi. Tiražas 
3750 egz. Kaina nepažymėta.

Pėdsakai, lietuvių kultūros ir visuomenės 
neperiodinis leidinys Nr. 3—4 (1947 kovo- 
vasario mėn.) Redaktorius — Stasius Būdavas, 
Leidėjas — „Venta“, Wurzburg, 1947 m. 64 
pusi. Kaina penkios markės.

I
KALNAI JUROS DUGNE

Karo laivai, kurie dideliais skaičiais plaukė 
į vakarus nuo Honolulu, iš Hawai salų į Fi
lipinų salas, turi plaukti virš .didelio kalnynu 
kuris randasi nuskendęs Pacifiko dugne, bet 
apie kurį pirmiau ir mokslininkai nežinojo. .

Viename Amerikos geofizikų susirinkime 
prof.. Hess paskelbė, kad yra atrasta net 
160 įvairių aukščių kalnų, kylančių iš jūros 
dugno. Jų viršūnės plokščios. Sakoma, šitie 
kalnai yra kažkas panašaus į ąįnomas Mar
šalų salas Pacifike, kurių viršutinės betgi yra 
išsikišusios virš vandens. („Dirva“, 1947 m.)

Alfred 2olgar

Sekmadienio vakaras
Po vakarienės profesorius Stefanas Nor

manas (romanistikos katedra) pasakojo savo 
sapną.

Jis praeitą naktį sapnavo, kad lankęsis savo 
tėviškėj,'norėdamas ten atlikti pora privačių 
reikaliukų.

Viena, kaip jis sapnavęs, atrodžiusi gūdžiai. 
Miesto šešėlis.

— Ar ten dar tebėra Riterio skersgatvis? — 
paklausė Hildebrandlenė. Hildebrandai, šio 
vakaro svečiai. Vienoje buvo Normanų kai
mynai.

— Taip. Mano pirmasis žygis ir buvo į ten, 
jūs galite suprasti.

— Ar „Tortų karalius“ dar tebeturi savo 
skyrių prie sankryžos?

Anksčiau ši didelė cukrainė priklausė jai. 
Dabar ji Farlyno Condy fabrike kasdieną dė
liodavo j gražias popierines dėžutes dešimtis 
tūkstančių biskvitų.

— Nežinau, ar skyrius dar tebėra. Tai man 
nerūpėjo.

Hildebrandlenė atrodė kiek palužusi.
— Kai kitą kartą sapnuosite, kad esate Vie

noje, pasirūpinkite ir tuo, — tarė jos vyras, 
— dėl mano žmonos. '

Profesorius pasakojo toliau apie savo ke
lionę per Vieną sapne. Kartais jam pasirody- 
davę, kad jis matąs savo draugą arba seną 
pažįstamą. Tačiau vos tik jis priartėdavęs, 
jie dingdavo ore, ir jis žinojęs, kad sutikda
vęs tik pavidalus iš šešėlių karalystės. Iš gy
vųjų jis nepažinojo nė vieno. Tik tada, kai 
jis atsidūrė ties savo namu, Riterio skers
gatvis 7, su akmeniniu delfinu virš durų ir 
penkių šimtų metų senumo klevu kieme, jis 
sutiko gerai pažįstamą būtybę — poną Bur
gerį, seną septintojo numerio durininką.

— Ant plikos, kaip arbūzas, galvos jis dė
vėjo kepurę su auksiniais apvadžlojimais ir 
buvo apsivilkęs mano mėlynąją eilute, o ant 
pilvo užsidėjęs grandinėlę, kurią mes drauge 
su laikrodžiu buvome padovanoję per Kalė
das.

— Mes šėrėme jį arbatpinigiais ir dovano
mis, — sušuko Marija Normanienė. — Tą 
pačią dieną, kai atėjo vokiečiai, jis įskundė, 
kad mes plūdome nacius.

Profesorius mostelėjo ranka ir tęsė toliau:
— Mane pamatęs, jis pabalo, kaip ... tie 

daiktai, — profesorius Normanas parodė į 
krūvelę medžiagos atkarpų, iš kurių Nor
manienė vienai ligoninei siūdavo marškinių

kalnierukus. — Iš tolo pasigirdo žygiuojančių 
kareivių žingsniai ir dainos. Tai jį išgelbėjo. 
Man kažkaip atrodė, kad karas baigtas, ir tie 
jaunuoliai, kurie ten žygiavo ir dainavo, 
sveiki grįžo namo. Taigi, aš netekau ūpo, tą 
kiaulę nušauti. Aš paslėpiau pistoletą ir 
priėjau pora žingsnių artyn. Jo apvalios aku
tės išsigandusios bėgiojo tai dešinėn, tai kai
rėn, tartum norėdamos išsprukti iš savo vietos 
ir nežinodamos, kur bėgti. Jis bailiai prisi
dengė savo veidą, tas milžinas. Aš numušiau 
kurpštimi jo alkūnę* žemyn.

Normantienė paklausė:
— Ar tau neskaudėjo rankos?
— Ne! — jis paglostė dešiniąja ranka kai

riąją. — Fabrike oda sukietėjo. — Profesorius 
Normanas Mixwell & Co fabrike rūšiuodavo 
odas. — Žmonės, kurie ėjo pro šalį, — pasakojo 
jis toliau, — ėjo nesustodami. Jūs dar atsi
menate, kaip mėgsta vieniečiai pažiopsoti 
gatvėje, jei kas nors atsitinka. Bet jie, ėjo 
tarytum nieko nematydami. Baimė ir bloga 
sąžinė gaubė jų kaltus veidus.

Virš Trečiojo Avenue pravažiavo stoginis 
traukinys. Ant stalo stovėjusieji kavos puo
deliai sutarškėjo, ir Hildebraddas suraukė 
savo veidą.

— Prie traukinio priprantama, — pasakė 
šeimininkė. Vienoje ji ausis užsikimšdavo 
parafino gumuliukais, kai palangės kleve 
žvirbliai pradėdavo gyviau čiulbėtu

Profesorius pradėjo pasakoti toliau:
— Gatvėje nebuvo jokio žmogaus. „Ar dar 

tebegyvena ponas Neubacheris mūsų bute?“ 
paklausiau aš Burgerį. „Taip? Žinoma. O tu, 
paklausęs mano patarimo, nueik į sandėlį ir 
pats pasikark, kol dar kiti tavęs nepakorė. 
Supratai?“ Aš paspyriau jį koja. Tai buvo 
kažkas keista, fantastiška. Šešeris metus aš 
jutau tai savo kojoje, lyg kokį chronišką 
skausmą, tą norą paspirti Burgerį. Dabar 
skausmas dingo. Aš jį' spyriau dar keletą 
kartų.

Hildebrandlenė netikėdama papurtė galvą.
— Profesoriau, jūs negalėtumėte ką nors 

panašaus . . . Net ir sapne.
— Cha, cha, mieloji, — suabejojimas jo 

brutalumu jį erzino. — Aš dar ir daugiau 
padaryčiau. Man ne tik rankos sukietėjo ... 
Kur aš sustojau? Aha, taigi aš staiga atsira
dau kambaryje. Ponas Neubacheris tuo metu 
valgė pietus; jo vaikas sėdėjo šalia.

— Tas garsusis Neubacheris? — paklausė 
Hildebran das.

— Taip, cigarinis Neubacheris. Tokiu vardu 
jis vadinamas dėl to, kad suimtiesiems jis 
degančiu cigaru degindavo smilkinius; tai 
žino kiekvienas, kuriam teko ... ir mūsų 
Petrą jis tardė.

Normanienė karpė žirklėmis orą, tarytum 
ten būtų kaboję pono Neubacherio gyvybės 
siūlai.

— Vos tik jį suareštavo, — tarė jis, — jis 
atsisėdo mūsų bute ir pareiškė, kad dabar 
viskas priklauso jam.

— Jie sėdėjo prie mūsų stalo, — tęsė pro
fesorius, — ant mūsų kėdžių, valgė su mūsų 
peiliais ir šakutėmis iš mūsų senųjų vienie- 
tiškų lėkščių. Iš tų — su apuokais.

— Pelėdomis, — pataisė Normanienė.
— Apuokais! — Jau keturiasdešimt metų 

jie negalėdavo susitarti dėl šio punkto.
— Varna ar kuosa — abi plunksnuotos, — 

tarė Hildebrandas. — Kas, profesoriau, at
sitiko toliau?

— Jie manęs nematė. Neubacheris nusiėmė 
nuo apikaklės servetėlę — tą iš komplekto, 
kurią mums, Marija, tavo sesuo padovanojo 
sidabrinių vestuvių dieną — atsistojo ir išėjo 
į gretimą kambarį, į biblioteką. Knygos joje 
dar tebebuvo, bet man atrodė, kad ten buvo 
nebe tikros knygos, o butaforija, kuri nau
dojama scenoje. Neubacheris sudribo fotelyje. 
Dabar aš atsiradau prieš jį ... ir tik dabar 
jis pamatė mane. Jis įkišo į dantis cigarą, jį 
uždegė. Mano akys išsiplėtė bežiūrint ) 
žėruojantį galą, aš atsiminiau mūsų Petrą ir 
ištlėsiau ranką į cigarą. Jis išsišiepė: „Re
vanšas? Nedarykite juokų!“ Tarytum geruose 
atsiminimuose paskendęs, jis maloniai žiūrėjo 
į rusenantį cigarą. „Dar Tėra toks malonu
mas“, pasakė jis, „jeigu tai daroma vien ma
lonumo dėliai“. Ir patenkintas išpūtė tabako 
dūmus pro nosį.

— Ar kambarys nepasmirdo smala ir siera?
— paklausė Hildebrandas.

— Tai ir yra velniškiausia, — atsakė pro
fesorius, — kad tas Neubacheris nėra velnias, 
o žmogus, toks kaip jūs ir aš, su širdimi, kuri 
plaka, su smegenimis, kurie galvoja. Taip, 
taigi, aš' nepemešiau šio žmogaus-velnio 
žvilgsnio. Aš užmerkiau akis. Kai aš jas vėl 
atmerkiau . . . buvo dingęs jis ir visi jo 
egzistencijos pėdsakai mūsų bute. Baldai, 
knygos, paveikslai, visa tarp ir ant sienų 
buvo vėl, kaip buvę prieš šešeris metus, ir 
misinginėje plokštelėje prie lauko durų vėl 
buvo įrašyta „Stefanas Normanas“. Bet visa
— kaip aš turiu tai išaiškinti — visa, tie 
gerieji atsiminimai, kurie gaubė kambarius, 
visa buvo sugedę. Kaip esti sugedęs valgis. 
Tarytum kažkas biauraus būtų įsigraužęs į 
daiktų vidų. Mane paėmė pasišlykštėjimas, ir 

aš išbėgau iš buto. Ak, kaip atrodė mūsų 
Viena! Užkeikta. Gatvės ir aikštės nebeturėjo 
savo jaukiosios išvaizdos, iš tarpuvarčių ir 
namų tykojo blogis, vandens nutekėjimo grio
veliai gatvėse mirguliavo įtartinu raudonumu, 
o kai bokšto laikrodis mušdavo valandas, jo 
dūžiai plėšydavo širdį ... Aš nudžiugau, kai 
pabudau iš sapno.

Hildebrandas linktelėjo galva.
— Taip taip, septyneri nacių metai — tai 

įsiskverbia žmonėms ir daiktams iki kaulų.
Jo žmona paklausė: *•
— O kas atsitiko su mažuoju Neubacherlu?
Profesorius, tarytum nenorėdamas apie tai 

kalbėti, nusisuko šonan, susimastęs patrynė 
skruostą.

Aš jį nušoviau.
— Ne, — sušuko Hildebrandlenė, — vaiką? 
Profesorius patraukė pečiais.
— Sis buvo taip biauriai panašus į savo 

tėvą. Velnias miniatūroje. Buvo vien malonu
mas jį nušauti.

Normanienė išplėtė akis, pasakė „Fui“.
Svečiams išėjus, ji klojo lovas. Profesorius 

skaitė laikraštį. Tokią tvankią naktį miegas 
neėmė ... Jis užsidegė naują cigaretę.

— Nerūkyk tiek daug, — tarė Normanienė 
piktai, — kelintą jau šiandien?

Ji energingai pataisė pagalvėlį, o jis įdėjo 
cigaretę atgal į dėžutę. Pasislėpęs už laik
raščio uždangos, jis vogčiomis žvilgterėjo 
l ją.

— Marija, — tarė pusbalsiai.
— Ko nori?
— Aš norėjau pasakyti, kad vaiko aš ne

nušoviau. Aš tik išgalvojau ... dėl Hilde
brandt). Jie laiko mane silpnuoliu.

Normanienė liovėsi purčius pagalvėlį.
— Tu, senas kvaily, — pasakė ji.
— Bet, gal būt, aš jį būčiau nušovęs!
— Aš džiaugiuosi, kad tu taip nepadarei. — 

Ji sudėjo visus savo siuvinius į šiaudinę pin
tinę. — Rytoj pirmadienis.

Praeitis ir ateitis vėl dingo šešėliuose, iš 
kurių Normano pasakojimai jas buvo išvilkę. 
Dabartis, valandėlei atstumta tolyn, plačiu 
žingsniu grįžo atgal, viena užpildydama visą 
sceną Dabartis buvo: kaitra, negailestingas 
stoginio traukinio dundėjimas, odos atraižos, 
drobės atkarpos, iš kurių turėjo būti siuvamos 
apikaklės, mažų problemėlių spiečius, užden
giąs didžiąsias* . r

— Labanakt, — tarė Normanienė. — Ne
sapnuok vėl apie Vieną.

— Gal būt, ne, ji buvo biauriai svetima, ta 
gimtinė.

Kambarin įriedėjo gaięžinis traukinio 
dundėjimas — ausų kankintojas.

— Gera vėl pabūvotl namie, — tarė atsidus
damas profesorius. Vertė Juvencija Paberžytė
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Lietuvos ūkininkas pasakoja

I

(Pabaiga; ,
•— Mus pasiekia žinios, kad Lietuvoje 

i prieš okupantus, labai aktyviai veikia par
tizanai. Ar tai tiesa?
— O,, brolau, kad pats žinotum tų miškinių 

(taip ūkininkai vadina partizanus) tai pilni 
miškai. Ir dėkavojam Dievui, kad jų yra, jie 
mus apgina nuo „istrebitelių“ ir nuo savųjų 
Išdavikų. Visi jauni vyrai subėgo į miškus ir 
dar dabar bėga. Visi mes juos labai mylime 
ir visaip jiems padedame, nors už tai gresia 
net mirties bausmė Bet niekas į tai nežiūru

Juk tai mūsų vaikai, broliai, kaimynai ar 
šiaip pažįstami, bėgdami nuo išvežimo į Si
birą ar įkišimo į kalėjimą, pasirinko miškinio 
gyvenimą Miškiniai (partizanai) labiausiai 
nekenčia „istrebitelių“. Jau daug „istrebite
lių“ yra nudėję miškiniai Bet jei „istrebite
liams" pasiseka nušauti miškinį, tai tada jo 
lavoną atveža į miestą ir padeda gatvėje kol 
jis pradeda pūti. 1946 metų vasarą, per su
sirėmimą prie Joniškėlio, „istrebiteliai“ nu
šovė 16 miškinių. Kiek tada žuvo „istrebite
lių“ negaliu pasakyti, nes jie niekam nesako, 
kiek jų nušauna. O jų nušauna labai daug. 
Tada visų 16-kos lavonus atvežė į miestelį. 
Vienus pakabino ant tvoros už gaivų, kitus 
paguldė prie Joniškėlio kooperatyvo durų, 
prie pieninės ir turgaus aikštėje. Lavonai buvo 
„istrebitelių“ saugojami, kad jų niekas ne
paimtų. Žmonėms einant ar važiuojant pro 
šalį, „istrebiteliai" lavonus mušė botagais. 
Tai daro todėl, kad žmones įbaugintų. Bet jie 
tokiu būdu neįbauginą, o atvirkščiai, vyrai 
pamatę, kaip yra niekinami pažįstamų lavo
nai, tuoj meta viską ir eina į mišką atkeršyti 
tiems „istrebiteliams“.

„Istrebiteliai" dažnai nušauna žmones visai 
be reikalą Pamato per laukus einantį žmogų 
— tuoj ir šauna į jį. Vien mūsų apylinkėje | 
„istrebiteliai“ nemažai nušovė visai nemiški- i 
nių žmonių. Miškiniai yra labai gerai apsi
ginklavę ir labai gudrūs. '

1946 m. rudenį netoli nuo mano ūkio keliu 
važiavo keli „istrebiteliai". Jie pamatė pa
miškėje per kelią einančius du miškinius. 
Titoj „istrebiteliai“ j juos šovė Miškiniai su
krito, kaip peršauti, ant žemės. „Istrebiteliai“ 
važiavo tų lavonų paimti. Kai tik „istrebite
liai“ priartėjo, tuoj miškiniai į juos paleido 
iš automatų šūvius. Vieną „istrebitelių“ vie
toje nudėjo, o kiti du išsigandę numetė 
ginklus. Miškiniai pasiėmė ginklus ir, išpėrę 
kailį, liepė, juos vežikui nuvežti ir atiduoti 
valsčiaus viršaičiui (komunistui), kad pasižiū
rėtų, kas ištiks tuos, kurie bereikalingai šaudo 
į vaikščiojančius žmones

Prie miškinių yra prisidėjusių daug rusų 
kareivių

Vieni „istrebiteliai“ nieko negali padaryti 
miškiniams, todėl į pagalbą jie samdosi iš ka
riuomenės grįžusius visus kareivius. Karei
viams už dalvvavimą medžioklėse moka po 
23 červoncus.

Vienas toks pasamdytas kareivis neteko 
rankos nuo miškinių granatos. Jis man pa
pasakojo, kad jis dalyvavęs Stalingrado kau
tynėse, Berlyno užėmime ir sveikas išlikęs. 
O dabar, sako, neturėdamos iš ko gyventi, 
kaip „durakas“ susigundžiau 25 červoncais ir 
netekau rankos. Berankis sako: jei valdžia 
būtų gera, nebūtų tokių miškinių, ir mums 
veteranams nereiktų taip vargti. Jei turėčiau 
sveiką ranką, prisidėčiau ir aš prie miškinių.

— Ar Lietuvos žmonės dar tikisi susi
laukt! geresnių laikų?

— Visi laukia pasikeitimų. Laukijk karo. 
Laukia anglų ir amerikiečių. Kartą, kažkas 
į mūsų kaimą atvežė laikraštį, kuriame buvo 
JAV prez. Trumano paveikslas ir aprašymas,

Tik šešios minutės...
Apie 1939 m. lapkričio 9 d. atentatą, 

kurio Hitleris ir nacių elitas atsitiktinai 
išvengė, kursavo daug įvairių gandų. 
Areštavus SS-maną Elser net buvo 
kalbama, kad šį atentatą suruošęs pats 
gestapas, norėdamas inkriminuoti na
cizmui priešingus asmenis — juo labiau, 
kad suimtasis Elseris Dachau KZ sto
vykloje buvo gerai prižiūrimas ii> mai
tinamas. Dabar amerikiečių laikraštis 
„Saturday Evening Post“ paskelbė 
Werner Knop, buv. vienos pasipriešini-, 
mo grupės dalyvio, reportažą, atiden
giantį šio atentato paslaptis. Šio re
portažo santrauką čia patiekiame.

Dar prieš prasidedant karui, 1939 m. gegu
lės mėn. 1 d., į slaptą anglų biurą, kuris 
buvo užmaskuotas „Union Time Ltd." vardu 
ir turėjo platų žinių rinkimo tinklą visoje Vo
kietijoje, atvyko jauna moteris, kuri iš karto 
pasivadino Mrs. Olday, o vėliau — Hilda 
Monte. Ji pareiškė, kad ji ir jos draugai norį 
Įvykdyti atentatu prieš Hitlerį. Bandymo 
tikslais netrukus būsiąs įvykdytas atentatas 
„Lloyd“ garlaivyje „Berlin“.

Ir tikrai, liepos 18 d. šis garlaivis, išplaukęs 
iš SwinemUnde į Danzigą su ginklų siunta, 
kaip vėliau vokiečių pranešimai skelbė, „dėl 
katilo sprogimo buvo priverstas grįžti“.

Keliomis dienomis vėliau ik šiaurės Vo
kietijos per Daniją Į Londoną atvyko paslap
tingas vienos pogrindžio grupės pasiuntinys, 
kurio iki šiol težinoma tik viena pavardės 
raidė A., ir „Union Time“ biūtui pristatė tos 
grupės pranešimą apie įvykį „Berlin" ger
būvyje. Drauge pasisakė, kad jis esąs naujasis 
grupės vadas. Sekančių vizitų metu jis nuolat 
pasakodavo, kad ypač sunku esą gauti tikrų 
žinių apie tai, ktų Hitleris kuriuo metu 
randasi, ir dėlto planai negali būti įvykdomi. 
Pagaliau jis pranešė, kad atentatą vykdysiąs 
1939 m. lapkričio 9 dieną garsiajame Mūn- 

kad Amerika su Anglija kariavo dėl didelių 
ir mažų tautų laisvės, kad Amerika tol ne
pasirašys taikos sutarties, kol nebus išvaduo
tos visos tautos iš diktatorių. Tas laikraštis 
ėjo iš rankų į rankas, kol visai suplyšo. Visi 
mano, kad bus karas su rusais, ir jo laukia. 
Jei nebus pasikeitimų, tai geriau mirti, negu 
tokioje priespaudoje gyventi.

Nors nedaug „Tarybų Lietuva“ rašo apie 
užsienių politiką, bet mes žinojom, kad JAV, 
Anglija ir Rusija nesusitarė Londono, Pary
žiaus ir New Yorko konferencijose. Niekas 
ir dabar negalvoja, kad Maskvoje susitartų 
dėl taikos. Mes žinojome, kad dėl Lietuvos 
daug dirba Vokietijoje esantieji lietuviai ir 
Amerikos lietuviai, todėl Lietuvoje žmonės 
dar nėra nustoję vilties sulaukti geresnių 
laikų

— Ar neteko Tamstai patirti, kaip yra 
su mokyklomis ir bažnyčiomis Lietuvoje?

— Mokyklų yra.* Bet nuo pat pradžios mo
kyklos moko rusiškai. Komunistai privežė į 
mokyklas visokių knygų, kuriose rašo, kad 
žmogus yra kilęs iš beždžionės. Kaip ūkinin
kas, aš apie mokyklas daug negaliu pasakyti, 
nes su jomis neturėjau jokio reikalo. Tik 
žinau, kad mokytojai gauna algos į mėnesį 
apie 200 rublių. Su bažnyčiom dabar yra ge- 
riatl, negu 1941 metais. Bet valdžiai nepatin
ka, kas eina į bažnyčią.

— Kokios maždaug prekių kainos Lietu
voje, žinoma, jei jų yra?

— Jei per didelį vargą ką ir gauni nusi
pirkti, tai, reikia mokėti: už vyr. 
marškinius — 300 rbi., vyr. batukus 
— 250 rbl., vyr. batus su aulais — 500 rbl., 
kostiumą — 1500—2000 rbl., moterišką sukne
lę — 1000 rbl., sviesto svarą — 300—400 rbl., 
duonos svarą — iki 60 rublių.

Visiems trūksta drabužių, apavo. Ūkinin
kės po truputį pačios namuose išsiaudžia, kaip 
ir seniau, caro laikais, bet labai blogai yra 
darbininkams, kurie dirba fabrikuose ar prie 
statybų, ir įstaigų tarnautojams. Daug žmo
nių vaikšto visai nuplyšę ir pusbasiai.

Aš pats, važiuodamas į Maskvą, pardaviau 
visus savo drabužius, ir už gautus ,150 čer
voncų galėjau į Maskvą nuvažiuoti.

— Ar kartais Tamstai neteko pastebėti, ar 
yra į Lietuvą atėjusių drabužių iš Ameri
kos lietuvių?

— Taigi. Buvo kartą į Lietuvą atvažiavęs ' 
iš Amerikos toks Bimba. Jo paveikslas buvo 
įdėtas ir į „Tarybų Lietuvą" su aprašymu. Jis 
važinėjo po Lietuvą tik su komunistais. Jis 
per prakalbas sakė, kad Amerikoje visi daug 
aukoja drabužių, ir jau esą jų tiek daug pri
rinkę, kad visi žmonės Lietuvoje — nuo 
mažiausio iki didžiausio — būsią - aprengti. 
Niekam nieko netruksią. Jau, sakė, 10 laivų 
su drabužiais ir kitokiais daiktais yra pa
siųsta iš Amerikos į Lietuvą (1). O neturin
tiems pinigų pažadėjo atsiųsti vieną milijoną 
dolerių. Tada visi buvome apsidžiaugę.

Aš Bimbą asmeniškai pažinojau. Norėjau 
su juo pasimatyti. Lietuvoje girdėjau, kad jis 
eina su „istrebiteliais“. O tų „istrebitelių“, 
kaip velnių, niekas Lietuvoje nekenčia. No
rėjau jo paklausti, kodėl atėmė iš manęs, kaip 
JAV piliečio, žemę, prievarta ima rekvizicijas, 
kodėl už pasiskundimą gresia kalėjimas ir ko
dėl Amerika leidžia kankinti nekaltus kraš
tus; kada ateis tie 10 laivų drąb»žių ir milijo
nas dolerių ir kodėl neleidžia susirašinėti su 
giminėmis ir pažįstamais Amerikoje. Nu
važiavau į Vilnių, bet Bimbos negalėjau su
gaudyti. Sakė, būk, vėl į Ameriką išvažiavęs. 
Susitikau daugiau Vilniuje žmonių, kurie no
rėjo jį sutikti ir paprašyti pagalbos išvažiuoti 
iš Lietuvos į Ameriką. Bet girdėjau, kad^ 

chsno Būrgerbrau rūsyje. Po to pranešimo jis 
dingo, ir biuras apie jį neturėjo jokių žinių, 
iki 1940 m. kovo mėnesį Londoną pasiekė per 
pasiuntinį siųstas laiškas, iš kurio paaiškėjo 
visos smulkmenos.

Pasirūpinus falsifikuotus dokumentus, iš 
kurių aiškėjo, kad jis esąs SS, partijos ir DAF 
narys, ponui A. pavyko gauti elektromecha- 
niko vietą „Būrgerbrau“ rūsyje. Gerai išstudi
javęs pastato konstrukciją, jis nustatė vietą, 
sprogstamajai medžiagai padėti, sienos ir 
lubų susidūrime ties tribūna, iš kurios 
mėgdavo Hitleris kalbėti. Atentatui gerai 
pavykus, griūvančios lubos turėjo prislėgti ne 
tik Hitlerį, bet ir „nacionalsocialistinį elitą“.

Spalio viduryje A. jau buvo paruošęs vietą 
sprogstamajam užtaisui ir ją rūpestingai už
maskavęs. Spalio 27 d. per vieną grupės narį, 
dirbantį viename „I. G. Farben“ fabrike, jis 
gavo sprogstamosios medžiagos ir du rūpestin
gai paruoštus degtuvus. Lapkričio 1 d. A. pa
ruoštoje sienos skylėje patalpino sprogstamąją 
medžiagą, o dviem dienom vėliau — degtuvus. 
Rūsio sargo budrumą tomis naktimis teko 
sumažinti, į jam paruoštą grogą įpilant, „ra
minimo“ miltelių. >

• Reikia įsivaizduoti, kokį nervų įtempimą 
išgyveno grupės nariai sekančiomis dienomis. 
Nacių propaganda apie šventės iškilmes 
skelbė vienas kitam prieštaraujančius pi-a- 
nešimus. Vieną dieną buvo kalbama, kad Hit
lerį atstovausiąs Rudolfas Hessas, kitą dieną 
buvo keičiama iškilmių data ir t t. Galimas 
dalykas, buvo bijomasi anglų aviacijos puo
limo. Tuo pat metu vis labiau buvo sugriežti
nama kontrolė. Ir tik lapkričio 9 d. visi 
ženklai, k., a. . Mūncheno priešlėktuvinės 
gynybos sustiprinimas, SS komandų sutelki
mas, gestapo kontrolė ir kt. pradėjo rodyti, 
kad į iškilmes atvyksiąs pats Hitleris.

Pono A. „jautrioje vietoje“ įdėda žalia me
talinė plokštelė su užrašu „atsarginis sauglk- 

Bimba buvo labai pasipūtęs ir su paprastais 
žmonėmis nesikalbėjęs. Buvęs labai gražiai 
apsirengęs ir gyvenęs geriausiuose viešbu
čiuose. Asmeniškai pas jį -niekas negalėjęs 
prieiti.

Tada pagalvojau, kad, kai tik žmogus susi
deda su tais „istrebiteliais", tai ir suduma- 
voja. Taip galėjo ir su Bimba būti. f

Visi laukėme išsižioję pakietų iš Amerikos, 
bet nė vienas nesulaukė. Žmonės ir dabar dar 
tebelaukia Bimbos pažadėtų 10 laivų ir mili
jono dolerių. Tie, kurie turi giminių ar pa
žįstamų Amerikoje, pyksta ant jų, kad to
kioje bėdoje nieko jiems nepasiunčia. (Dau
gelis amerikiečių buvo pasiuntę siuntinių į 
Lietuvą, bet dabar sjie visi grąžinami at
gal. — B. B.)

Kalbėjausi su vienu Istrebiteliu“ iš Biržų 
miesto, jis man sakė, kad, jei kas iš Ameri
kos ateina, tai pirma nusiunčia į Maskvą, o 
iš ten dalina. Daug „istrebitelių“ yra apsiren
gusių amerikietiškais drabužiais. Ir tas, su 
kuriuo kalbėjau, turėjo amerikietiškas kelnes; 
sakėsi, gavęs iš Maskvos.

Bevažiūodamaš į Maskvą, traukinyje išsi
kalbėjau su vienu rusu, kuris buvo į Lietuvą 
atvažiavęs pasiubagauti maisto. Kadangi jis 
buvo amerikietiškais drabužiais apsirengęs, tai 
aš jį paklausiau, iš kur jis gavo tuos drabu
žius. Jis sakė, kad į Maskvą buvo atėję daug 
drabužių iš Amerikos. Seniūnai sušaukę žmo
nes ir jiems išdalinę, Patys dalintojai pasiėmę 
didžiulius ryšulius, — taip, kad jiems drabu
žių užteks keleriems metams. Rusas sakė, 
kad jiems dalintojai uždraudę sakyti, iš kur 
jie' gavę drabužių. Tas rusas liepė ir man 
apie tai niekam nesakyti, nes sakė, kad tada 
abu pakliūsim į kalėjimą. Nusispioviau prisi
minęs, kad tai galėjo būti rusams padalinti 
tie drabužiai iš mums siųstų dešimties laivų. 
Nieko nepadarysi, nors ir per akis apvagia. 
Negali niekam pasiskųsti, nes tada įkiš į kalė
jimą už ėjiną prieš valdžią. Negalima, bro
lau, sakyti, kad blogas gyvenimas yra, ir kad 
valdžia negerai daro, nes „istrebiteliai" (jie 
drauge eina ir MVD pareigas) vieną gražią 
dieną tave paims ir dingsi be pėdsakų...

Kai toks prispaudimas yra, tai visi žmonės 
išbėgtų iš Lietuvos, jei galėtų.

— Ką Tamsta patyrei Maskvoje?
— Pats miestas gražus. Tik'gyventi ten — 

tai jau paprastam žmogui neįmanoma — než
moniškai viskas brangu. Už „buterbrodą“ 
mokėdavau 50 rublių, ir tas pats vos sviestu 
pateptas; cukraus gabaliukas’ — 10 rublių. 
Paprasti pietūs — 100 rublių. Duonos svaras 
— 120 rublių. Daugelyje vietų žmones mačiau 
valgančius duoną ir laižančius ledą.

— Tamsta gyvenai net kelias savaites 
Maskvoje. Ar neteko patirti, ką galvoja 
tikri rusai apie savo gyvenimą?

— Matai, visokių yra. e Aš, kaip paprastas 
žmogelis, negalėjau pasikalbėti su gražiai 
apsirengusiais ir dėdeliais ponais. Eidavau 
į prastesnes gatves, kad pigiau būtų paval

Hansas riiošė naują Pabalino uaslUallnlmą
jis fiksavęs į slaptą savo dienoraštį. . 1945 m. 
balandžio vidury jis šį dienoraštį pasiuntė 
savo žmonai į pietinę Vokietiją, iš kur ir 
medžiaga pasiekusi „Figaro“ redakciją. .

Jau žinoma, kad Goebbelsas paskutiniai
siais metais nesugyveno su reicho spaudos 
šefu Dietrlchu ir užs. reik, ministeriū Ribben- 
tropu. Oro karui virš Vokietijos įgaunant 
aštresnių formų, jis pradėjo nebesutarti ir su 
Goeringu. Tačiau Semmleris savo atsimini
muose iškelia dar vieną — paskutinėje karo 
fazėje dar labiau įsigalėjusį — Goebbelso 
priešą: Bormanną. Bormannas buvo vieiMĮ 
svarbiausių figūrų Hitlerio vyriausioje būsi} y 
nėję. Ji;; kontroliuodavo gaunamą paštą. Kis 
1945 m. pradžioje Goebbelsas Hitleriui pa
siuntė sugriautųjų Vokietijos miestų albumą, 
po kiek laiko jis gavo atgal su Bormanno 
laišku, kuriame pastarasis rašė, jog „fūhreris 
nepageidaująs dėl tokių niekų būti truk
domas.“ ’

1944 m. balandžio mėn. Goebbelsas Hitleriui 
paruošė apie 40 puslapių dydžio memoran
dumą, kuriame jis išdėstė separatinės taikos 
su Rusija planą. Siame projekte, be kita ko, 
buvo numatyta, kad Suomija, šiaurinė Nor
vegija, Pabaltijo kraštai, Lenkija, (išskyrus 
Warthelandą) Rumuniją, Bulgariją ir Graikiją 
turi atitekti į rusų sferos orbitą. Rytų poli
tika turėjo būti radikaliai pakeista ir tarp 
Japonijos, Sovietu Sąjungos ir Vokietijos su
daryta militarinė sąjunga.

1945 m. gegužės mėn. Goebbelsas kalbėda
masis su Hitleriu, pasiteiravo, kokios šis esąs 
nuomonės apie jo memorandumą. Tačiau 
Hitleris apie tai nieko nežinojo. Bormannas 
planą buvo sulaikęs.

Politiniai margumynai
Vienas prancūzų laikraštis įsidėjo karika

tūrą, vaizduojančią keturių didžiųjų valstybių 
užsienių reikalų ministerius. Marshallis, Be- 
vinas ir Molotovas vaizduojami aukšto ūgio 
žmonėmis; gi Bidault padarytas visai mažas 
žmogelis, kaip maža ir Prancūzijos galybė. 
Bidault, žiūrėdamas į aukštuosius savo ko
legas taria:

— Dabar aš suprantu, kodėl du'kartus du 
yra trys.

* * *
Prancūzijos komunistų partijos vadas Duc- 

los, kalbėdamas dėl prancūzų parlamente 
įvykusių muštynių, apkaltino . . . Trumaną. . 
Pasak Dūdos, prezidento Trumanp kalba la
bai padrąsinusi visą tarptautinę reakciją. To 
padrąsinimo akivaizdoje ir prancūzų dešinieji 
reakcionieriai pakėlę galvas.

Paryžiaus laikraštis „Figaro“ pradėjo spaus
dinti vieno artimo GOebbelso bendradarbio, 
Kurt Semmler, dienoraščio ištraukas. Atsi
minimų autorius, kaip pastebi laikraštis, šiuo 
metu greičiausiai yra rusų belaisvėje. Pasku
tiniaisiais reicho gyvavimo metais jis buvo 
spaudos referentas Goebbelso ministerijoje. 
Einant tokias pareigas, jam dažnai tekdavo 
Goebbelsą lydėti kelionėse, drauge su juo pie
tauti: išgirsti ir matyti tokių dalykų, kurie 
pašaliniam asmeniui nepasiekiami. Visa tai

lis“, nežiūrint visų tikrinimų, liko nepaliesta.
Užtaiso sprogimo laiką A. nustatė, atsi

žvelgdamas i pasikartojančias tradicijas. Kas 
metai Hitleris kalbą pradėdavo 20,30 vai., 
baigdavo prieš 22 vai. ir maždaug apie 22,45 
vai. išeidavo iš salės. Todėl A. sprogimo mo
mentą nustatė 21,21 vai.

Jausdamas, kad jau visa yra padaręs pa
sauliui apsaugoti nuo tolimesnio kraujo pra
liejimo, A. išvyko į Tirolį, o iš ten į Švei
cariją, kur po kelių dienų patyrė, kas tikrai 
įvyko.

Tuo tarpu Hitleris, norėdamas išvengti ori
nio anglų puolimo, kalbą pradėjo 20,05 vai., 
o lygiai 21,15 ją baigė ir drauge su visa savo 
svita — Goebbelsu, Ley, Fricku, Rosenbergu, 
Streicheriu ir kt. — išėjo iš salės. /

Lygiai 21,21 vai. užtaisas sprogo. Šešiomis 
minutėmis vėliau. Ir padariniai buvo toki 
kaip numatyta: įgriuvo beveik trečdalis’stogo 
ir palaidojo Hitlerio tribūną ir stalą, prie ku
rio sėdėdavo jo bendradarbiai, po 3 metrų 
gelžbetono danga.

šešios minutės nulėmė Vokietijos Ir Euro
pos likimą. Jei šis atentatas būtų pavykęs, 
pasaulio istorija būtų nuėjusi kitu keliu. Kiek 
būtų išgelbėta žmonių gyvybių, jei ne šis at
sitiktinumas! Goebbelsas po nepasisekimo 
pradėjo velnišką propagandos ofenzyvą prieš 
Angliją. Jis visa gerkle rėkė, kad Fūhrerį 
nuo atentato išsaugojusi „Apvaizdos galia“, o 
milijonai žmonių tuomet dar net nenujautė, 
kad jo žlugimo niekas nebūtų išgelbėjęs, jei 
bomba būtų sprogusi šešiomis minutėmis 
anksčiau, arba jis būtų dar šešias minutes pa
silikęs salėje.

Nieko iki šiol nėrą žinoma apie A. likimą. 
Hilda Monte; kaip vėliau patirta, dar ilgus 
metus dirbo antifašistiniame judėjime. Ji at
liko visą eilę uždavinių už Vokietijos sienų. 
1944 m. vasarą ji per frontus sugrįžo Vokie
tijon, susirišo su pasipriešinimo grupėmis ir 
dar trejetą kartų praėjo per pirmąsias linijas. 
Paskutinį kartą, prieš pat išeinant iš’ vokiečių 
teritorijos, ją pastebėjo SS ir sužeidė į koją. 
Tada Ji prarijo nuodų tabletę, ir nespėjus SS- 
ninkams ją suimti, mirė. — luk —

gyti. Visoje Maskvoje nuolat girdėsi prašant 
„zakūryt“, nes nėra degtukų.

Neturtingi žmonės, ypač kareiviai, kurie 
buvo Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Vokieti
joje, pyksta ant savo valdžios. Jie sako, kad,. 
tuose kraštuose būdami, jie ir gražiai gyveno 
ir valgyti iki sočiai turėjo ir žmonės jiems 
atrodę draugiškesni, o Rusijoje „nyčevo niet“.

Vienoje karčiamoje Maskvoje mačiau, kaip 
vienas kareivis be kojos ginčijosi su gražiai 
apsirengusiu ponu (komunistu). Tas gražiai 
apsirengęs rusas pradėjo aiškinti, kad Rusi
joje dabar dar yra geriausias gyvenimas vi
same pasaulyje

Tas be kojos rusas įsikarščiavęs šaukė, kad 
jis kariavo visuose frontuose. Buvo Pabaltijy, 
Lenkijoje. Vokietijoje Dalyvaudamas Ber
lyno užėmime neteko kojos. Visuose tuose 
kraštuose jis matęs gerus kelius, didelius fa
brikus, žmonės buvę gerai apsirengę, užėję 
pas gyventojus, jie gaudavę iki soties paval
gyti ir dar „vodkos“ išgerdavę. Radęs visai 
ne taip, kaip rusų laikraščiai rašydavo. Ypač 
dėl valgio jam labai patikę Lietuvoje. Tuose 
kraštuose, žmonės turį nuosavybę, gražiai gy
veną. Jei ateitų andai, amerikiečiai į Rusiją, 
tai tada kiekvienas gautų nuosavybę. O da
bar kas? Vargau, kariavau, kojos netekau ir, 
grįžęs iš karo, nieko neturiu, net duonos kąs
nio ir kur atsigulti. Ot, tau ir Sovietskij!

Karštai susiginčijo Gražiai apsirengęs ru
sas užprotestavo, kad nevalia taip kalbėti, 
(nes komunistinė tvarka esanti geriausia pa
saulyje). Tada tas be kojos kareivis, kaip 
duos jam į pasmakrę, kad šis net tris kartus 
apsivertė. Kilo triukšmas, įsimaišė policija, ir 
turėjau dumti laukan, kad neatsitiktų man 
kas blogo.

Visur tekdavo išgirsti šnekant, kad bus dar 
karas, ir tada į Rusiją ateisią anglai, ameri
kiečiai ir atvešią valgyti ir apsirengti.

—- Ar neteko Tamstai sutikti Maskvoje 
ar bendrai Sovietų Rusijoje lietuvių?

— Kaip gi, sutikau. Maskvoje prie vienos 
geležinkelio stoties sutikau 15 lietuvių, be- 
prekiaujančių degtukais, bulvėmis ir kitokiais 
mažmožiais. Jie buvę pradžioje atvežti ir ap
gyvendinti barakuose, bet dabar esą perkelti 
į kolchožą. Du buvo iš Šiaulių, du iš Kauno, 
o kiti — iš kitų vietų. Kadangi tą dieną So
vietų Rusijoje buvo Revoliucijos Šventė, tai 
tie lietuviai, pasinaudodami nedarbo diena, 
atėjo į miestą už kelias bulves, atsineštas iš 

■kolchozo, nusipirkti kokį skudurą arba deg
tukų. Tiems lietuviams negalima grįžti į Lie
tuvą. Jie taip ten ir vargsta. Tie lietuviai ir 
rusai, su kuriais Maskvoje kalbėjausi, sako, 
kad jie keliais eitų amerikiečius ir anglus su
tikti. Visi laukia kokios tai permainos. !

Brolau, aš tau pasakoju tai, ką pats mečiau, 
ką girdėjau, ką pats pergyvenau, nė vieno 
žodžio nepridedamas.

Sunku yra apsakyti, kokia bėda, kokia be
galinė nelaimė užgulė ant tos mūsų vargšės 
Lietuvėlės. Bronius Budginas
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Iš Bambergo' lietuvių gyvenimoLietuviai siudeniai Frankiuno uunieie
Iš 600 D. P. studentų, studijuojančių Frank

furto Johąnn Wolfgang Goethes universitete, 
205 yra lietuviai. Tai, gal būt, vienintelis vo
kiškas universitetas, kuriame tiek daug lie
tuvių studentų. Lietuviai studentai į šį uni
versitetą pradėjo stoti maždaug prieš metus, 
daugiausia iš artimesnių DP stovyklų, kaip 
Hanau ar Wiesbadeno. Pradžioje studentų 
skaičius nesiekė šimto, vėliau, dėl nesunkių 
į universitetą įstojimo sąlygų, šis skaičius 
kilo kas semestrą ir dabar, po 3 se
mestrų, siekia virš 200 lietuvių studentų, 
iš kurių daugiausia ■ yra filologijos ’fa
kultete, o toliau seka medicinos ir kiti fakul
tetai. Daugumas studijuojančių yra pirmuo
se semestruose, nors yra įr' bebaigiančių — 
laikančių valstybinius egzaminus. Nemaža 
yra doktorantų, iš kurių Burtavičienė, V. 
Dubinskas ir A. Tarulis gavo daktaro laips
nius. Gaila, kad kiti, norį doktorizuotis, ne- 
perdaug dirba ir tuo pakelia nestropių stu
dentų skaičių, kokių buvo visais laikais, tuo 
labiau yra'dabar, kada studijos pasidarė vi
siems prieinamos. Bet šiaip studentus nega
lima laikyti nestropiais, yra net ypatingai 
pasižymėjusių darbštumu ir atkreipusių į 
save profesorių dėmesį. Šiuo metu ruošiamasi 
semestriniams egzaminams, kurie tebus tik už
sieniečiams sekančio semestro pradžioje, t. 
y. balandžio mėn. 12^-15 d. d

Kaip ir visur kitur, taip ir Frankfurto lie
tuviai studentai neapsiriboja vien mokymusi, 
brt, turėdami sąlygas artimiau sueiti. į san- 

■- tykius su kitataučiais tiek profesoriais, tiek 
studentais, šią progą išnaudoja lietuvių var
dai pagarsinti. Tam reikalui buvo suruoštas 
inlversiteto personal^! ir studentams koncer
ną, kurį davė. Stp. Sodeikos amsamblis. An- 
t.ą koncertą davė universiteto salėje dirig. 
tbnušo vedamas Hanau ansamblis „Dainava , 
juris, tiesa, buvo kviestas ne studentų. Buvo 
lumatyta suruošti feliginį koncertą bažny- 
iioje. Tuo reikalu buvo susitarta su vyskupu 
r parapijos klebonu, buvo paskelbta per pa
mokslą bažnyčioje vokiečių visuomenei, bet, 
įjungus visą Hanau stovyklą į darbą, numa
tytas „Dainavos“ ansamblis nebegalėjo kon
certuoti. Dabar numatoma pasikviesti kurį 
nors iš reprezentacinių lietuvių ansamblių 
koncertui profesūrai ir studentams. Be to, 
numatomos lietuviams studentams rekolek
cijos/kurių proga norima duoti religinį kon
certą.

Į betkokį kultūrinį judėjimą nemaža stu
dentų dalis žiūri skeptiškai, bet, nežiūrint 
to, Frankfurte buvo suruošta viena literatū
rinė valandėlė ir skautų laužas. Tokios va
landėlės bus ruošiamos dažniau, pasikviečiant 
kartu kokį lietuvį kultūrininką su paskaita. 
Pasikvietus iš Hanau talkon menininkų, buvo 
iškilmingai paminėta Vasario 16-oji. Minė
jime dalyvavo ir sveikino latvių, estų, lenkų 
ir ukrainiečių studentų atstovai.

Kaip įvairūs meniniai pasirodymai, taip ir 
_ sportas yra puiki- priemonė reprezentuoti lie- 
"tmvius kitataučių akyse, todėl studentai spor

tininkai yra susibūrę į keletą sporto sekcijų. 
Du lietuviai studentai, V. Januškis ir Igna
tavičius, yra laimėję, Frankfurto miesto sta
lų teniso meisterio turnyre pirmąsias vietas. 
Tarp keliasdešimt turnyre dalyvavusių vo
kiečių stalo teniso žaidėjų, minėti du lietuviai 
studentai, „nukirtę“ eilę vokiečių meisterių,

susitiko finale. Krepšininkai turėjo keletą 
rungtynių su YMCA ir latvių studentais. 
Šachmatininkai turėjo vienas rungtynes su 
Darmstadto YMCA, kurios nežaidžiant ge
resniems lietuviams žaidėjams ir jų vietas 
pakeitus atsitiktinai sutiktais latviais studen
tais, buvo skaudžiai pralaimėtos’.

Daugumas iš studentų gyvena mieste, bet 
dalis gyvena ir bendrabutyje, kuris, pirmo
sios atstovybės pastangęmis, buvo įkurtas 
dar praeitą pavasarį. Bendrabutyje tvarką 
palaiko patys studentai. Tarnautojai daugu
moje lietuviai. Kadangi, be lietuvių, bendra
butyje gyvena lenkai, žydai, ukrainiečiai, 
latviai ir estai, todėl su šių tautybių atsto
vais lietuviams tenka turėti nemaža reikalų. 
Tenka pripažinti, kad santykiai su visų tau
tybių studentais, be išimties, yra geri. Ne
blogi santykiai ir su vokiečiais studentais, ir 
kiekviena proga rengiamų iškilmių metų jų 
atstovai yra kviečtsmi. Su universiteto už
sieniečių skyriaus vedėja panele Reuling ir 
sų užsieniečių reikalams profesorium Hart- 
neriu santykiai ypač geri. Anksčiau bendra
bučio direktorium buvo Miss Chamberlin, 
kuri apie lietuvius kiekviena proga pasisaky
davo, kaip apie geriausiai mokančus tvar
kytis bei organizuotis. Naujoji direktorė Miss 
Wyvell irgi neblogai atsiliepia apie lietuvius 
studentus.

Iš organizacijų oficialiai teveikia tik skau
tai. Kitos organizacijos oficialiai neveikia, 
nors tarp 200 yra įvairių įsitikinimų ir įvairių 
ideologijų studentų, tarp kurių kartais būna 
karštų diskusijų įvairiais ideologiniais klau
simais.

Studentų, kurie anksčiau priklausė arba 
dabar priklauso Hanau stovyklai, dalis neiš
sijungė iš visuomeninės veiklos. Vieni akty
viai bendradarbiauja stovyklos leidiniuose, 
kiti dramos kolektyve „Atžalynas“, ar kito
kioj visuomeninėj venkloj.

Materialinis studentų stovis nėra geras. 
Gyvenama daugiausia iš stipendijų, bei kito
kio pobūdžio pašalpų, gaunamų iš BALFo, 
kuriam atstovauja Įgaliotinis .prov. J. Ma
kauskas.

Frankfurto universiteto lietuvių studentų 
atstovybė randasi bendrabučio patalpose, 
Zeppelin-Allee 19. Ten pat yra įsikūrusi ir 
zoninė studentų atstovybė, apimanti 8 aukš
tąsias mokyklas, Vietinei atstovybei jau gana 
.ilgą laiką pirmininkauja stud. ek. Petras Bu
činskas, o zoninei atstovybei — stud. ek. Jo
nas Vildžius.. Be aukščiau minėtų fakultetų, 
dar veikia gamtos mokslų fakultetas su che
mijos, matematikos ir formacijos skyriais ir 
teisės bei ekonomijos fakultetai. Ali

' POPIEŽIAUS PIJAUS XII SVENTČ
Kovo 16 d. bambergiečiai lietuviai iškilmin

gai atšventė popiežiaus Pijaus XII vainika
vimo sukaktį. " ■

Tą dieną vietos . lietuvių klebonas kun. 
Dr. V. Endriūnas atlaikė pamaldas Popiežiaus 
intencija, o momenttu pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. K. Kavaliauskas.

Vakare 3-čios stovyklos salėje buvo suruoš
ta Popiežiaus minėjimo akademija su menine 
dalimi. Išsamią paskaitą apie Popiežių Pijų 
XII skaitė Dr. Žymantas. Po paskaitos pro
gimnazijos mokinė A. Kavaliauskaitė skaitė 
atitinkamą referatą. Su eilėraščių deklama
vimu gana gražiai pasirodė mokiniai: Sta- 
siuliSt Skudzinskaitė, Cepulytė ir Kubeckaitė. 
Ypač visus sužavėjo padeklamuotoji Maironio 
baladė „Roma“, Ją deklamavo L. Kapeckas, 
kuris labai meistrišku balso apvaldymu Ir 
dvasiniu į deklamuojamąjį Maironio kūrinį 
įsijautimu tiesiog sužavėjo minėjimo daly
vius. -Pabaigai Bambergo mišrusis vyrų ir 
moterų choras, vad. p. Paplausko, sugiedojp 
keletą giesmių. Minėjimas buvo-baigtas Po
piežiaus ir Lietuvos Himnais.

GAUSUS KURSI] DERLIUS
Bambergiečiai pastaruoju metu ypač pradėjo 

domėtis įvairiais kursais. Šiuo metu Bam
berge veikia: anglų, kalbos, braižytojų, radio
technikų ir dažytojų kursai. Kursus lanko 
nemažas skaičius mūsų tautiečių. Taip pat 
neseniai buvo baigti elektrotechnikų kursai, 
kurie tęsėsi 3 mėnesius laiko.

PRADĖJO VEIKTI JAUNIMO 
ORGANIZACIJOS

Ligi šiol, dėl įvairių kliūčių ir trukdymų, 
Bamberge vis neveikė ideologinės jaunimo 
organizacijos. Dabartiniu metu, gavus su
tikimą iš mūsų globėjų vadovybės, susiorga
nizavo Bambergo skautų ir ateitininkų orga
nizacijos. Jų veikla pasireiškia ruošiamomis 
sueigomis, kur skaitomi referatai ir atliekami 

, kitokį kultūrinio lavinimosi veiksmai.
RUOŠIAMASI SAVIVALDINIAM 

GYVENIMUI
Bamberge egzistavusi UNRRA jau baigia 

savo darbo veiklą, todėl stovykloms yra įsa
kyta pasiruošti naujo valdymosi formai.

3-čioje lietuvių stovykloje jau išrinktas vie
nuolikos asmenų komitetas, į kurio sąstatą 
įeina eilė asmenų, kurie privalės atlikti pa- ■ 
našios srities funkcijas, kurias ligi šiol atlik
davo atitinltemų postų UNRRA-os valdinin
kai,

6-toje stovykloje bus savtvildos komiteto 
nariai mišrių tautybių, nes čia gyvena lietu
viai, ukrainiečiai ir estai.

ryžtingas Šauksmas į pasauli
Ryšium su prasidedančia Maskvoje konfe

rencija, siekiant atkreipti pasaulio galiūnų 
akis į smurtu ir apgaule okupuotą Pabaltijį, 
Bamberge gyvenantieji visi pabaltiečlai kovo 
10 d. paskelbė bado streiką. Lietuvių tarpe 
toji diena buvo pravesta susikaupimo, gedulo 
ir maldos ženkle. P. Alys

Seligenstadto stovykloje
SPORTININKAI DIRBA

S. m. kovo 9 d. Seligenstadto stalo teni
sininkai žaidė su WUrzburgo „Vytimi“, sve
čiams atsisakius tęsti žaidimą, rungtynės 
baigtos lygiomis 3:3. Bent 3 sykius'žaista ir 
su gretimų vietovių vokiečiais, ir visos rung
tynės baigtos vienoda, Įspūdinga pergale 8:1. 
Seligenstadtiečiai buvo išvykę į gretimąjį 
Schweinfurtą, kur su tenykščio „Garso“ spor
tininkais sužaidė stalo teniso rungtynes, pasi
baigusias Seligenstadto pergale 4:2. Stip
riausios Seligenstadto stalo teniso pajėgos: 
P. Brazdžionis, O. Tamošauskas ir A. Rut
kauskas. Tą pačią dieną Seligenstadto jau
niai buvo išvykę i Wiirzburgą, iš kur parsi
vežė puikią 8:1 pergalę, ft jaunių šiuo metu 
stipriausi yra: VI. Plečkaitis, V. Rašytinis ir 
A. Kasperavičius, teikią labai gerų vilčių ir 
ateičiai.

Sportas

Baltų Universitete
paminėta liūdna sukaktis

Sukakus ketveriems metams nuo nacių- 
įvykdyto* Lietuvos universitetų uždarymo, 
Baltijoj Universiteto lietuviškasis rektorius 
padare kuklų to liūdno įvykio minėjimą.

Vėlų vakarą, po visų paskaitų, gausiai su
sirinkusiems studentams ir profesoriams taria 
žodį Liet. Stud. Atstovybės pirm. P. Augusti- 
navičiųs. Primena kovoje su fašizmu žuvu
sius Vilniaus Univ. kapelioną kun. LTpniūną, 
vyr. asist. Dr. Germantą ir stud. A. Viršilą. 
Jų ir kitų Universiteto narių atminimas pa
gerbiamas, visiems giedant „Marija, Ma
rija!" ... /

Savo trumpoje kalboje Vilniaus Univer
siteto Rektorius prof. M. Biržiška pabrėžia 
akademinio jaunimo kovos prieš okupantus 
reikšmę. Primena anas atmintinas mūsų 
aukštajam mokslui dienas, džiaugiasi, kad 
ir po universitetų uždarymo, susipratę pro
fesoriai ir studentai sunkiose sąlygose tęsė 
toliau mokslinį darbą. Slapta buvo skaito
mos paskaitos, laikomi egzaminai, išduodami 
diplomai . . .

Susirinkusiųjų veiduose rimtis. Daug kas 
prisimena universitetų sudaužytas iškabas, 
sunaikintas mokslines vertybes ir kitus „kul- 
turtragerių“ darbus . . . Nepalūžo lietuviškoji 
studentija tuomet, nepalūš ir dabar.

Išsiveržusia iš sujaudintų krūtinių „Lietuva 
bangi, mano Tėvynė . . baigiamas minė
jimas. — A —

x SPORTINIS GYVENIMAS
1947 sausio 14 d. persikėlus į Pinnebergą 

ir pasunkėjus sąlygoms, mūsų sportininkai 
nenusiminė. Buvo gauta salė krepšinio tre
niruotėms, o jau vasario 8 d. įvyko stalo te
niso rungtynės su vietiniu vokiečių sporto 
klubu „Sportfreunde Pinneberg e. V. 45“, ku
rias mūsų vyrai laimėjo 5:0, o mergaitės 3:0.

Šiuo metu yra pravedamas lietuvių vyrų 
stalo teniso turnyras, kuriame dalyvauja 24 
studentai.

Kovo 16 d. baigėsi vyrų krepšinio turny
ras, kuriame dalyvavo 4 komandos: pirmąją 
vietą iškovojo „Vilnius“, antrąją — „Kau
nas“. Ta proga suruoštoje sportiškoje popie- 

*'tėje sporto Instruktorius A. Tamulynas įteikė 
komandoms dovanas, kurias buvo skyrę Liet. 
Profesorių Draugija; sambūriai ir kt. Dova
nas gavo ne tik įvairiais atžvilgiais pasižymė- 
juslps komandos, bet ir geriausi taškų me- 
džiofojai — Ądomavičius ir Mickūnas bei ge
riausias teisėjas — Lukavičius. ak.

SPORTO IDEALISTAI
Kartu su kitomis kultūrinio gyvenimo 

apraiškomis, tremties sąlygose atkuto ir 
sportinis gyvenimas.- Visose trijose vakarinėse 
zonose turime gana daug sporto klubų ar 
būrelių, kurie, kiek vietos sąlygos leidžia, 
veikia ir įvairiai reiškiasi. Dažnai laikraščiuose 
skaitome rungtynių ar turnyrų aprašymus, 
pasidžiaugiam pasiekimais, atkreipiam dėmesį 
į kai kur pasitaikančius netikslumus ar ne
geroves. Sporto gyvenimas plazda įvairiomis 
spalvomis, yra. šviesių spindulių, pasitaiko ir 
šešėlių. Skaitome pasekmes, iškilesnių žaidi- 
kų pavardeš. Bet ar tai yra viskas?

Ar nepamirštame tų asmenų, kurių pavar
dės lieka nežinioje ir retai kada išplaukia į 
spaudos skiltis, nors tam turi teisių? Ar ne
pamirštame tų, kurie savo darbu ir pasišven
timu yra daug pasitarnavę ugdant, palaikant 
ir plečiant mūsų sporto ir fizinio auklėjimo 
judėjimą? Tokių sporto entuziastų, kurių 
pastangos dažnai lieka užmaršty, turime, ir 
turime tie taip jau mažai. Tai atskirų sporto 
klubų ’ ir būrelių vadovai, kūno kultūros mo
kytojai, teisėjai ir šiaip prisiekę sporto rė
mėjai. Jie kartais parodo daug supratimo, 
daug idealizmo ir savo indėliu neatsilieka nuo 
tų, kurie kovoja sporto aikštėse ir garsina lie
tuvių vardą, prisideda prie kultūriniai-propa- 
gandinės akcijos.

O kad šis darbas sėkmingai vyktų, būtina 
visų sporto rėmėjų talka, būtinas nuoširdus 
bendradarbiavimas. Šiose sąlygose visi, ir 
gana dažnai, turi atsisakyti kai kurių pa
togumų, turi nepaskęsti siauram akiraty ir 
užmiršti kai kuriuos žmogiškojo egoizmo pa
sireiškimus.

Mažas, bet būdingas pavyzdys. Kažkur pie
tuose, prisiglaudę prie gausaus būrio kitų 
išvietintųjų, gyvena keliasdešimt lietuvių. Jų 
nedaug, jiems sunkiau išsilaikyti kultūrinėj ir 
kitokioj konkurencijoj, jie kartais patiria ir 
tam tikrų nemalonumų. Ir, štai, vieną sa
vaitgalį toj vietovėj, suruošiamos sporto var
žybos. Vietiniai lietuviai savo komandų ne
pajėgia išstatyti, bet čia randama išeitis. Pąr- 
sikviečįama komanda iš toliau. Komanda at
vyksta,^ laimi varžybas, šąla nekūreiTtam 
viešbuty, pradžiugina vietinius tautiečius, 
pataiso jų reikalus, priverčia kitataučius 
sušvelninti savo kritišką nuomonę ir išvyksta. 
Vietiniai tautiečiai pasijaučia esą stipresni, 
jiems lengviau kovoti už savo egzistenciją. 
Svetimieji daugiau įvertina lietuvius, ir tuo 
būdu per 'sportą atliekama gana reikšminga 
misija, nors ir, palyginti,, mažoj vietovėj ir 
smulkesniu mastu.. Panašių pavyzdžių galima 
pririnkti ir daugiau. Ir kuo toliau, tuo 
mažiau girdėti skeptiškų balsų, kurie ne
sėkmingai bandytų nuneigti sporto ir fizinio 
auklėjimo reikšmę ir įtaką. Sportininkai ir 
sporto rėmėjai savo sutartinu darbu, kuris 
šiais’ laikais reikalauja ypatingai glaudaus 
bendradarbiavimo ir nemažiau savęs atsisa
kymo, išplukdys ir likusias, retas sportiniam 
sąjūdžiui dar daromas' kliūtis, išsprogdins 
skeptiškumą ir prieškarinį abuojumą.

Tinkamai ir apdairiai, tiek pačių sporti
ninkų, tiek jų rėmėjų ir entuziastų atliekamas 
kūrybinis- darbas sporto srityje, jo atlikėjams

telkia garbingą ir pelnytą sporto idealistų 
vardą. Mūsų pareiga to vardo neišblukinti, 
bet išlaikyti tinkamoj aukštumoj.

K. Cerkeliūnas

EUROPOS FUTBOLO RINKTINE
Vienas prancūzų sporto žurnalistas pamė

gino sudaryti teoretiškai stipriausią Europos 
kontinento futbolo rinktinę. Žurnalisto nuo
mone, • geriausia visais laikais Europos (be 
Didž. Britanijos) vienuolikė atrodytų taip: 
Zamora (Ispanija); Caligaris (Italija), FoglII 
(Vengrija); Lazar (Vengrija), Sarosi (Vengrija), 
Nausch (Austrija); Sas (Vengrija), Meazza (Ita
lija), Sindelar (Austrija), Gschweidl (Austrija), 
Orsi (Italija). Tuo būdu, į rinktinę įeina ke
turi vengrai, trys austrai, trys italai ir vienas 
ispanas. , _ .

TRUMPAI IS VISUR
— JAV profesionalai tenisininkai su Perry 

ir Budge išvyko pasaulinių gastroliųdr nese
niai viešėjo Anglijoj. Londone Budge pasi
rodė už Perry stipresnis ir laimėjo du kartu, 
o Perry tik kartą. Tokia pat persvara Alice 
Marble nugalėjo savo priešininkę Hardwick.

— Švedų plaukymo pasididžiavimas Arne 
Borg nusprendė pereiti į filmų artistus. Prieš 
20 metų Ame Borg spindėjo šavo pasauliniais 
rekordais nuo 300 iki 1500 m. Ame Borg buvo 
ne tik plaukymo fenomenas, bet ir savotiškas 
„enfant terrible“, nuolat turėjęs nesusipratimų 
su savo klubu, savo treneriu ir tarptautine 
plaukymo sąjunga.

— Neseniai JAV viešėjo švedų lengvatletis 
Gustafsson, bet jam gerokai, nevyko ir teko 
pasitenkinti antraeilėmis vietomis. Gustafsson 
nenusiminė, nes jo viešnagės metu buvo ir 
smagių akimirkų. Kai švedas pirmą kartą 
pasirodė Philadelphia halėje (12.000 žiūrovų), 
orkestras užgrojo populiarią prancūzišką dai
nelę „Viens Poupoule“, kuri tik dabar pradėjo 
sklisti ir užjūryje. Žiūrovai palaikė tai švedų 
himnu, pasikėlė iš vietų ir pagarbiai nusikėlė 
skrybėles. Gustafsson suvokė situaciją ir 
pasistengė likti rimtas. Gal būt, klaida būtų 
likusi ir nepastebėta, jei ne žiūrovų tarpe at
sitiktinai pasipynę keli paryžiečiai, kurie ma
tydami kaip pagerbiama jų daineįė, vos .-ie- 
mirė iš juoko.

— 1948 m. Londono olimpiadoje pirmą 
kartą dalyvaus ir Indonezijos sportininkai. 
Juos treniruoja europiečiai.

— Pasaulio ledo ritulio pirmenybes 1948 
metais ruošia Šveicarija.

— Londono futbolo klubas Arsenai, šiuo 
metu lentelėje užimąs labai kuklią vietą, nu
mato įsigyti Anglijos rinktinės dešinįjį spar- 
ninį Matthews (Stoke City). Matthews apie 
50 kartų buvo internacionalas ir neseniai per 
rungtynes Anglija — Airija (4-2 anglų naudai) 
vėl buvo geriausias aikštėje. Kalbama, kad 
Matthews Arsenalui kaštuos 20.000 svarų.

— Anglų sporto laikraštis „Sporting Re
cord“ anketos keliu ieškojo populiariausio 
anglų sportininko 1946 m. Gauta per 32.000 
atšlliepimų. Daugiausia, per 11.000 balsų, 
gavo profesionalas boksininkas Woodcock. Per 
9000 balsų gavo bėgikas Wooderson ir trečioj 
vietoj liko kriketo žaidikas Hammond.

BAIGTI DVEJI KURSAI
S. m. kovo mėn. Seligenstadto lietuvių sto

vykloje baigti dveji kursai: elektromonte
rių ir prekybos-buhalterijos.

Elektromonterių kursai truko 8,5 mėn. Tu
rėta 250 teorinio mokslinimo ir 33 praktikos 
darbų valandos. Kursų pradžioje klausytojų 
buvo 31, o juos išklausė ir egzaminus išlaikė 
15 asmenų. Pažymėtina, kad kursus noriau 
lankė vyresnio amžiaus žmonės, o ne jau
nimas, pav., iki 30 metų amžiaus egzaminus 
laikė tik 5 asmens, gi virš 30 metų — visa 
10. Kursus baigusieji dar turės atlikti 2 mė
nesių praktiką. Numatoma, kad dalis kur
santų galės perimti visus šios stovyklos elek
trinių įrengimų priežiūros bei tvarkymo dar
bus. Kursams vadovavo elektr. inž. K. Miliū
nai, lektoriais buvo elektr. inžinieriai A. 
Bloševas Ir J. Černiauskas.

Prekybos-buhalterijos kursai truko 3,5 
mėn. Šiuos kursus pradėjo lankyti per 50 as
menų, o baigė 15. S. m. kovo 15 d. jaukioje 
vakarienėje, kurią suruošė, patys kursantai, 
buvo išdalinti baigimo pažymėjimai. Juos 
įteikė šios stovyklos Supply Officer p-lė 
Harrison. Prekybos-buhalterijos kursų su
organizavimo iniciatyvos ėmėsi ir jiems va- 
davovavo dipl. ekon. K. Kleiva, lektoriais bu
vo dipl. ekon. S. Aušrota, J. Butikas, J. Juo

dis, inž. V. Tamošiūnas ir K. Žigas. K. A.

Margumynai
AKYS AKLIEMS

Reno mieste, Nevadoje, nesenai buvo pada
ryta operacija sugrąžinti regėjimą vienam ka
lėjimo sargui kuris per netikėtą iššovimą ne
teko regėjimo. Chirurgai perdėjo jam akis 
iš mirtim nubausto žmogžudžio, su kuriuo tas 
sargas buvo susidraugavęs ir sutiko jam pa
dovanoti savo akis.

Pirmą sykį tokią akių operaciją buvo ban
dyta padaryti 15 metų atgal, ir iki šiol jau 
pasiekta gerų pasekmių.

New Yorke ir tūlose ligoninėse įsteigtas taip 
vadinamas akių sudovanojimo centras, bet iki 
šiol akių pareikalavimas yra didesnis negu jų 
gaunama. Visoje šalyje yra žmonių, laukian
čių kad kas padovanotų jiems savo akis, ir jie 
galėtų atgauti regėjimą.

Pradėta agitacija, kad mirštantieji žmonės 
su gerom akim sutiktų padovanoti savo akis 
tiems, kurie, neregiais būdami, turi tęsti gyve
nimą. („Dirva“)

LIETUVIŲ MOKYKLŲ IR VISUOMENES 
ŽINIAI

V. Kamantausko Anglų kalbbs gramatikos 
2-oji laida (pirmoji buvo išleista Lietuvoje 
Švietimo Ministerijos) jau yra atspausdinta 
ir platinama. Kaina RM 5.—

Taip pat atspausdinta ir lietuvių kalbos 
gramatika, kaina RM 6.—

Šie vadovėliai randasi LTB WUrttembergo 
Apygardos Komiteto žinioje. Užsakyti gali
ma, nemažesniaiš kiekiais, kaip po 10 egz.. 
Smulkesnius užsakymus prašome daryti per 
komitetus, mokyklas ar spaudos platintojus, 
pinigus prisiunčiant Apyg. K-to spaudos sky
riui iš anksto drauge su knygų persiuntimo 
išlaidomis. ‘ f-

Paieškojimai
Žinantieji apie Baltino Alfonso, gim. 1911 

m. Kretingos aps., gyv. paskutiniu laiku Kau
ne, likimą, prašomi pranešti Baltinienei, 
Schweinfurt, DP Camp 253.

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

Paulinaitis Viktofas;
Saunorienė Jadvyga;
Savukynas Vincas;
Šeduikienė Aleksandra;
Seštokaitis Leonas;
Starkiu Vytautas;
Valjiehė Alina, 4 metų, iš Ansterberg: ’
Valjienė Janina, 25 metų, iš Ansterberg; .' 
Valjius Almut, 2 metų, iš Ansterberg;
Valjius Ausis, 1 metų, iš Ansterberg.
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Mirė Teodoras Bieliackinas

|AV politikai kovoje hz Lietuvos 
išlaisvinimą

■ t ■
. Vasario 16-ją Jungt Valstybėse mmėjo ne 

tik lietuviai. Ji buvo paminėta abiejuose kon
greso rūmuose. Apie Lietuvą kalbėjo Illinois 
senatorius C. Wayland Brooks, Ohio atstovė 
Frances P, Bolton, Illinois atstovas Richard 
B. Vail, Pensilvanijos Mitchell Jenkius, Ma- 
rylando atstovai Thomas d’ Allessąndro jr. ir 
Lansdale G. Gasscer. Pastarųjų pasiūlymu 
„The Congressional Record“ vasario 16 d. 
laidoj įdėjo Baltimorės lietuvių rezoliuciją. 
Respublikonų partijos pirmininkas B. Carroll 
Reece išleido atsišaukipią į partijos narius, 
raginantį visus respublikonus minėti Lietuvos 
šventę.

Atskirų valstybių gubernatoriai, k. a. Pen
silvanijos. Illinois, Marylando, Vasario 16-ją 
paskelbė „Lietuvos Respublikos Diena“, 
įsakydami tą dieną iškelti vėliavas prie visų 
vyriausybės pastatų ir skatindami gyventojus 
tą dieną atšvęsti su atitinkamomis ceremoni
jomis. „Mes didžiuojamės,“ rašė Pensilvanijos 
gubernatorius savo atsišaukime, „lietuvių 
lojalumu ir atsidavimu amerikiečių princi
pams. Tuo pačiu metu jie tebemyli savo bočių, 
tėvynę ir laukia naujosios Nepriklausomybės 
dienos, kada Nepriklausoma ir laisva Lietuva 
būs grąžinta į žemės tautų tarpą, kaip jai 
teisėtai dera.“

„Chicago Daily Tribune" pirmame pusla
pyje įsidėjo senato vasario 17 d. posėdžio 
aprašymą, kuriame sakoma:

„Respublikoninis Illinois senatorius Brooks i 
savo kalboje, kurią jis pasakė Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 29 metų sukakčiai 
paminėti, plakė Rusijos glostymą tarptauti
nėse konferencijose. Glostymo politika, pa
reiškė jis, nusviedė Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes anapus rusiškosios geležinės uždan
gos, nes JAV Teherano, Jaltos ir Potsdamo 
pasikalbėjimuose nesugebėjo užtikrinti Lietu
vai, Latvijai ir Estijai laisvos bei nepriklauso
mos ateities. „Šiandien Lietuva nebelaisva —» 
ji yra auka europinių agresijų ir svyruojan
čios glostomosios JAV užsienių politikos." 
Brooks pabrėžė, kad valstybės sekretorius 
Marshallis ir ambasadorius Maskvoj Bedell 
Smith „turi kietai ginti amerikietinius idealus 
ir baigti glostymą".

Toliau, anot „Chicago D. Tribune", senatorius 
Brooks kaltę dėl Lietuvos ir kitų Baltijos 
krašnj likimo suvertė Rooseveltui, kuris slap
tuose Teherano ir Jaltos susitarimuose per
daug nusileido sovietams. Rooseveitas spe- | 
kullavęs viltim, kad sovietai yra reikalingi 
ramybės ir, norėdami bendradarbiauti su Va
karais, sutiks mokėti to bendradarbiavimo 
kainą. Bet, kalbėjo Brooks, „dabar iš visa 
ko matyti, kad Rooseveitas pralošė, visa žmo-

Ir vėl Maskvoje DP problema
apie koordinavimo komisijos darbą.

Sovietų pasiūlymą — visus karo nusikaltė
lius, tebesančius DP stovyklose, karinėje prie
žiūroje išduoti atatinkamoms valstybėms — 
prancūzų delegatas priėmė. Britų ir amerikie
čių delegatai pasiūlymui pritarė, pastebėdami, 
kad, prieš „karo nusikaltėlį" išduodant, turi 
būti pateikta pakankamai įrodymų, kad jis 
tikrai yra kaltas. : '

Maskva, III. 26. (Reuter) — Keturių Di
džiųjų Tarybos koordinavimo Komisija kovo1 
26 d. svarstė DP problemą ir pritarė Višinskio 
pisiūlymui DP asmenims laisti susirašinėti 
su giminėmis ir draugais užsieniuose.

Toliau buvo aptariamas sovietų pasiūlymas 
DP stovyklose neleisti jokios propagandos, 
nukreiptos prieš sąjunginikų arba vieno są
jungininko interesus ir repatrijaciją. Šiuo 
klausimu jokio nutarimo nepadaryta.

Toliau buvo tartasi dėl sovietų pasiūlymo, 
kuriuo buvo reikalaujama vakarų zonų sto
vyklose esančius DP apsaugoti nuo ten siau
čiančio elemento sauvalės. Sovietų delega
cija pasiūlė tuojau pat paleisti visus komite
tus, centrus ir kitas organizacijas, veikian
čias vakarų zonų stovyklose.

Amerikiečių atstovas gen. Clay ir britų 
atstovas pasisakė prieš šiuos pasiūlymus. .Tuos 
parėmė ir prancūzų delegatas Alphand.

Diskusijų metu Višinskis pateikė eilę so
vietų piliečių laiškų, kuriems pavykę pabėgti 
iš DP stovyklų. / Jis pareiškė, kad visi laiškai 
rodą, jog jie visi norį sugrįžti į Sov. S-gą, 
tačiau dėl persekiojimų ir grąsinimų, vykdo
mų šiose stovyklose, jie tai padaryti negalėję.

Gen. Lucius D. Clay pasiūlė šį klausimą 
pavesti ištirti JT Pabėgėlių Organizacijai. 
Višinskis atsakė, kad šią problemą spręsti or
ganizacija nesanti kompetetinga. Nepasiekus 
susitarimo, nuspręsta, kad kiekviena delega
cija savo nuomonę išdėstys savo pranešimuose

Prancūzija neabejotinai gyvena savo im
perijos sunkiausias dienas. Kadaise buvusi 
pasaulinio vardo, galybės ir garbės prancūzų 
imperija pamažu, trupėjo, nyko, silpnėjo ir 
dabar jau išgyvena savo saulėlydį. 
Prancūzijos imperinė garbė sunkiai ir neati
taisomai pažeista. Prancūzija dar nenori pri
sipažinti, kad ji nebeteko anų dienų garbės, 

I reikšmės ir' galybes, bet gyvenimo tikrovė, 
teikdama vis naujų smūgių, rodo, kad im- 

I perijos žydėjimo dienos jau pasibaigė. Pra
bangą ir garbę mėgstančiam prancūzui sunku 
suprasti, kodėl taip įvyko.

Po Pirmojo Pasaulinio Karo Prancūzija 
buvo nugalėtojų eilėse. Sunkiai sužalota 
Prancūzija atsigavo tik iš dalies. Nebeatgimė. 
prancūzų kūrybingumas, nesugebėjo prisitai
kyti naujų dienų reikalavimams, tauta dau- 

| giau gyveno praeities dienų garbe, negu 
rūsčių dienų tikrove — ir kiti ją pralenkė.

, Kolonijose prasidėjo sukilimai (druzų, rif- 
kabilų), kurie, nors ir pasibaigė Prancūzijos 
laimėjimu, bet tautinismtbudimas kolonijose 
ne tik nebeužgeso, bet vis augo ir stiprėjo.

Pasibaigus Antrajam Pasauliniam Karui, 
Prancūzija taipgi stovi nugalėtojų eilėse, bet 
ji nebeprilygsta kitiems didiesiems nugalėto
jams ir jos balsas nebėra svarus. Ke
turių didžiųjų pasitarimuose Prancūzija tegali 
tik laviruoti. Šiandieninė Prancūzija silpna, 
paliegusi ir, svarbiausia, neranda būdų 
įžengti į stiprėjimo kelią.

Visos negerovės kyla iš vidaus. Didžiausias 
partinis susiskaldymas, nė vienai partijai ne
duodąs ryškesnės persvaros, neleidžia su
daryti pastovios ir ryžtingos vyriausybės, kuri 
krašto atstatymui būtinai reikalinga. Partijų 
sutarimas dar būtų pasiekiamas, jei ne ko
munistų partija, viena iš pačių dižiausiij 
Prancūzijoje. Ji, stipriai apvaldžiusi pro
fesines sąjungas, turi didelės įtakos į kasdieninį 
gyvenimą. Gi nemaža prancūzų spaudos dalis |

JSU praUuio komunizmo Ulonas;
Washington, III. 26. (INS) — Prez. Truma- 

nas spaudos konferencijoje pareiškė, kad jo 
nusistatymą dėl problemų, surištų su Turkija 
ir Graikija, amerikiečių delegatas Warren 
Austin patieks artimiausiame Saugumo Ta
rybos posėdyje. Austin kalba panktadienio 
posėdyje greičiausiai išryškin, prez. Trumano 
pradėtos „komunizmo blokados“ akciją.

Washington, III. 25. (INS) — Buv. pasįunti- 
nys Maskvoje William C. Bullit JAV kongrese 
pareiškė, kad komunistų partija JAV-se tar
nauja Sov. S-gai ir siekia susilpninti Ameriką. 
Bullitas pareiškimą padarė komisijai, dabar 
tiriančiai komunistų partijos JAV-se uždrau
dimo klausimą.

Washington. III. 26. (INS) — Vieno JAV 
prekybos rūmų nario pareiškimu, An^rikos 
komunistai yra pasiruošę išprovokuoti naujus 
streikus. Kalbėtojas pabrėžė, kad dabar JAV- 
se veikia komunistų 800 agentų, apmokytų 
Lenino institute, Maskvoje.

nija pralošė, Ir civilizacija dar metų metus 
brangiai už tai turės mokėti. Lenkų, lietuvių 
ir kitos Pabaltijo tautos bei milijonai žmonių 
už geležinės uždangos turės brangiai mokėti“. 
Senatorius Brooks nurodė, kad sovietų oku- 
puotoj Lietuvoj „mažiausia 200.000 žmonių 
jau nužudyta, deportuota arba kaip priversti
niai darbininkai skursta žiaurioje rusų val
džioje“.

Senatorius Brooks pacitavo ponios Roose
velt laišką, kuriame ji reiškia savo asmeninę 
nuomonę: „Kai sovietai bus įsitikinę, kad Pa
baltijo kraštai, bei jų sąjungininkai negrąsina 
jų saugumui, tada jie (sovietai) užims drau
giškesnę poziciją jų (Pabaltijo kraštų) atžvil
giu.“ Į tai senat. Brooks, priminęs, kad zuikis 
vilkui niekad nebuvo priešas, nors vilkas nie
kada neįsitikino jo draugiškumu, pabrėžė: 
„Tatai aiškiai rodo, jog, jeigu JAV atstovas 
JTO Visumoj mano, kad Pabaltijo tautos turi 
laimėti sovietų pasitikėjimą pirma, negu so
vietai draugiškai nusiteiks jų atžvilgiu, tai 
Lietuvos ir visų mažųjų kraštų, esančių už 
rusiškosios geležinės uždangos, reikalas yra 
liūdnas.“

Tą pačią dieną atstovų rūmų nariai Celler 
ir Rankin, panašiai įvertindami sovietų agre
siją, rekomendavo JAV diplomatams „nebe
laižyti batų Stalinų Juozui“. (ELTA)

Nesvarbu kuo tu esi, kuo bebūtum 
ir kur bebūtum, bet žinok, kad ateisi 
ten, kur aš esu . •

Tie žodžiai, kūne iškalu granitųuuose 
antkapiuose ir kurie taip dažnai būdavo 
Teodoro kartojami mums, žinomą, primena, 
kad ir visų mūsų kelias veda ten . . .

Bieliackinas, būdamas aukšto intelekto ir 
plataus akiračio žmogus, buvo kartu ir tar
tum aiškiaregis, kuris, lyg nujausdamas savo 
perankstyvą mirtį, tuos žodžius neretai iš
tardavo ...

Štai, prieš mano akis guli sukrečiantis 
laiškelis, iš tolimos Islandijos, gautas oro 
paštu, kuriame pranešama, kad Teodoro jau 
nėra gyvųjų tarpe ... Jis atsigulė amžinam 
poilsiui jutų skalaujamo krašto sostinės 
kapinėse . . . \

Laiškelio autorė — Teodoro sužadėtinė 
islandietė Svava. Ji trumpame savo prane
šime, rašo: „Aš turiu Jums pranešti liūdną 
žinią, kad š. m. vasario 17 d., Reykjaviko 
St. Joseph's ligoninėje, po trumpos ligos, 
apsikrikštijęs ir aprūpintas Sv. Sakramentais, 
mirė Teodoras Bieliackinas. Jis susirgo inkstų 
uždegimu (nephritis), ir toji liga buvo jo mir
ties priežastimi. Teodoro palaikai .vasario 22 
d. palaidoti Reykjaviko katalikų kapinėse“.

Teodoras Bieliackinas buvo garsaus mūsų 
V. D. U. Teisių Fakulteto profesoriaus S. 
Bieliackino sūnus. Jis gimė 1907 m. Kaune 
baigė Vytauto Didžiojo Universiteto Teisių 
Fakultetą ir Humanitariniam Fakultete iš
klausė lingvistikos skyrių. Vėliau studijavo 
dar chemiją.

1937 m. Bieliackinas iš Lietuvos išvyko ir, 
apvažinėjęs Skandinavijos kraštus, apsilan
kęs kai kuriose vakarų valstybėse, nuolati- 
niau apsistojo Islandijoj, kur toliau ėjo 
užsibrėžtu gyvenimo keliu — studijavo. Kaip 
matome, Teodoras mokymosi ribų nežinojo...

Jam betęsiant Islandijos sostinėje studijas, 
Lietuvą okupavo bolševikai, todėl jis, jau iš 
seniau žinodamas raudonųjų „geradarybes“, 
nes jie po 1917 m. revoliucijos sušaudė jo 

— Kovo 25 d. .ĮAV senatas vienbalsiai pri
tarė JAV įstojimui į IRO.

— JAV pasiuntinys Italijoje pareiškė, kad 
ir Italija galėtų iš JAV gauti panašią paskolą, 
kaip Graikija ir Turkija. Klausiamas ar Ita
lija turėtų tada prisidėti prie amerikietiško 
„antikomunistinio fronto“, atsakė, kad. JAV 
nori padėti visoms pagalbos prašančioms tau
toms. (INS). /

— Nuo balandžio 1 d. vokiečiams leidžia
mas telefono ir telegrafo ryšys su visais už
sienio kraštais, išskyrus Ispaniją ir Japoniją.

— Popiežius paskelbė rinkliavą nacių su
griautam Mpnte Cassino vienuolynui atstatyti.

\ JAV vyriausybei paskelbus įstaigų valy
mą nuo komunistų, „Daily Worker" žiniomis, 
sudarytas 250.000 mil. dolerių fondas komu
nistų apsigynimo propagandai varyti. Komu
nistų žodžiais, šį akcija sulaužanti Bill of 
Rights (priedą prie JAV konstitucijos, lie
čiantį asmens teises, galiojantį nuo 1791 m.)

— Šią savaitę Essene bus sunaikinta di
džiausioji pasaulio patranka. Jos kalibras

buvo 80 cm, vamzdžio ilgumas 40 m, svoris 
su lafeėu — 1300 to; jai skirti sviediniai sver
davo po 7 to. Kruppo fabrikai buvo paga
minę tris tokias patrankas, skirtas žygiui į 
Rusiją.

— Rusams nepildant savo prekybos sutar
ties su anglų-amerikiečių zona, karinės val
džios įstaigos nutraukė plieno (r geležies 
tiekimą rusų zonai.

— Norvegijos telegramų agentūros žinio
mis, buv. JAV prekybos miništeris H. Wallace 
balandžio 19 d. laukiamas Oslo mieste.

— Iki kovo 31 d. iš amerikiečių karinės 
valdžios įstaigų bus atleista 60.000 vokiečių 
tautybės tarnautojų. Juos atleidus, karinės 
valdžios įstaigose liks 225.000 tarnžutojų (vo
kiečių).

,— Iš Baden-Badeno pranešama, kad ten 
atvyko prancūzų darbo ministerijos delegacija 
tartis dėl DP verbavimo į Prancūziją.

— Britų armija Palestinoje paskelbė eilės 
vadovaujančių teroristų paieškojimus. Už „Ir- 
gun Zvai Leumi“ vadą Menahem Bergin Galiz 
paskirta 2000 sv. sterlingų premiją.

Miami (Florida), III. 26. (Reuter). — Devy
niolika iš 48 pabaltiečių pabėgėlių, kurie pra
eitą rudenį, bėgdami nuo bolševikų, valtelė
mis perplaukė Atlantą,/netrukus gaus ilgalai
kes vizas apsigyventi Jungtinėse Valstybėse.

New York, III. 26. (Reuter) — Buv. JAV 
prez. H. Hoover Graikijos nepriklausomybės 
minėjimo proga pareiškė, kad „didelę dalį 
chaoso ir vargo Graikijoje galį pašalinti tik 
vienas žmogus pasaulyje — tai Stalinas“. Jis 
gali įsakyti komunistinėms bandoms Grai
kijoje. sustabdyti žudynes ir atnešti Graikijai 
taiką.

Prancūzų imperijos krizė
sako, kad prancūzų komunistų partija aklai 
klauso Maskvos nurodymų Ir pirmoje eilėje 
dirba ne Prancūzijos naudai. Silpnėjant Pran
cūzijai viduje, kelia galyą kolonijos, kurios 
P/ancūzijos imperiją stato į sunkiai išbren
damą krizę.

Prieš Kalėdas Indokinijoj prasidėjęs Viet- 
Namo tautelės sukilimas nėra pasibaigęs nė 
šiandien. Prancūzai stengiasi sukilimą galimai 
greičiau užbaigti, kad jis nepersimestų į 
tarptautines institucijas, ir kad Prancūzijos 
nesugebėjimas numalšinti sukilimą neišsauktų' 
padašių sukilimų kitose kolonijose. Bet Pran
cūzija iki šiol Indokinijos sukilimo užbaigti 
neįstengia. Tam yra kelios priežastys. Kolo- 
nialiniai karai visada yra labai sunkūs' ir ilgi. 
Dabar, tik pasibaigus Antrajam Pasauliniam 
Karui, visur yra begalės ginklų. Labai daug 
ginklų^Azijos tautoms paliko japonai,-kad jos 
vestų karą už išsilaisvinimą iš europiečių. 
Visus dabartinius sukilimus kursto viena 
didžioji valstybė, kuri suinteresuota pasau
line netvarka, skurdu, riaušėmis, nes tokiose 
sąlygose komunizmui plėstis pati geriausia 
dirva.- Viet-Namo sukilimą skatina ir toji 
aplinkybė, kad šiuo metu sukilimai eina dau
gelyje Olandijos kolonijų Indonezijoje. Jung
tinės Amerikos Valstybės, nors tiesioginiai į 
šituos sukilimus nesikiša, yra linkusios norėti, 
kad išsiaiškinimas būtų pasiektas ne kovos 
lauke. Bet svarbiausias prancūzų nepasiseki
mas — tai nevienodos pažiūros į sukilimą 
pačioje Prancūzijoje. Kai dešiniosios partijos 
nori išlaikyti imperijos garbę ir Indokinijos 
sukilimą žūt būt numalšinti, Prancūzijos 
komunistų partija šaukia, kad reikia susitarti, 
reikia baigti karą. Komunistų nuomone, 
visoms tautoms reikia duoti laisvę. Su Viet- 
Namu Prancūzijai pakaksią unijos ryšių. 
Kitais žodžiais tariant,' pati prancūzų komu
nistų partija, kuri yra valdžioje, eina prieš 
sukilimo malšinimą ir siekia Prancūzijos im

motiną, — j Lietuvą grįžti nebesiryžo ir pa
siliko toliau gyventi Islandijoj.

Tiesą pasakius, kaip savo rašytuose laiš
kuose Teodoras teigė, pradžioje Lietuvos 
okupacijos jis nebegalvojo taip blogai apie 
bolševikų žiaurumus, nes manė, kad jie per 
eilę metų „persiauklėjo“, bet vėliau, įvairiais 
keliais gaudamas žinių iš Lietuvos, įsitikino, 
kad per visą tą laikotarpį bolševikai nieko 
neišmoko, bet nieko ir nepamiršo, nebent 
sumodernino savo teroro metodus prieš tuos, 
kurie nori laisvai gyventi, laisvai galvoti, 
tikėti į Dievą, mylėti savo gimtąją žeme 
ir t t

Jau iš anksčiau Teodoras, mokėdamas visą 
eilę svetimų kalbų, jų tarpe ir islandų, Reyk
javiko radiofone buvo skaitęs daug paskaitų 
apie Lietuvą ir populiarinęs Lietuvos vardą 
tame krašte. Taipogi iš ten jis siųsdavo plačius 
savo straipsnius mūsų spaudai.' daugiausia 
„XX Amžiui“'.

Praeitais metais, jau turėdamas daugybą 
baisių žinių apie kenčiančią ir okupantų žiau
riai teriojamą savo Tėvynę Lietuvą, Bieliacki
nas ėmė plačiai rašyti apie tai vietos demo
kratiškuose laikraščiuose. Žinoma, tas nega
lėjo patikti vietiniams komunistams ir jų 
spaudai. Ir, kaip Bieliackinas pats savo 
laiškuose rašė: „Žinote, po savo straipsnių 
paskelbimo spaudoje — „išgarsėjau“, o išgar
sino mane . . . komunistai“ . . .

Iš komunistų pusės kilo griežia reakcija. 
Jie, žinoma, kaip ir pridera „padoriam“ ko- 
munistų tonui, jį savo spaudoj išvadino 
„fašistu“ ir kitais jų praktikuojamais epite
tais ir reikalavo, kad Islandijos vyriausybė 
jį visai ištremtų iš to krašto.

Už Bieliackiną užsistojo veik visi demokra
tiški Islandijos laikraščiai ir spaudos žmonės. 
Kilo aštri polemika, o tuo pačiu dar daugiau 
išryškėjo Lietuvoj ir visame Pabaltijy bolše
vikinių okupantų vedama priespauda ir žmonių 
teroras. Polemikos straipsniuose Reykjaviko 
demokratinė spauda, gindama teisybės atstovą 
Teodorą Bieliackiną, kariu pasmerkė rau
donosios diktatūros terorą, kuriuo bolševikai, 
nepaisydami jokių žmoniškumo nuostatų, 
terioja pavergtus kraštus.

Teodoras Bieliackinas' gal daugiau, negu 
kiti iš mūsų, buvo nukentėjęs nuo abiejų dik
tatoriškų okupantų. Kaip jau minėjome, bol
ševikai sušaudė jo motiną, o naciai — 1944 rą. 
žiemą iš Kauno išvežė iškankintą jo tėvą, 
prof. S. Bieliackiną, j Auschwitz’o konclągerį 
ir ten sudegino krematoriume.

Dabar truputėlį dar norisi grįžti prie paties 
Teodoro Bieliackino asmens. Jis, kaip ir jo 
tėvas, buvo visiškai sutapęs su lietuvių tauta. 
Teodoras, nors dar nebuvo persikrikštyjęs,' 
buvo giliai sąmoningas ir praktikuojantis ka
talikas. Jis puikiai mokėjo visus poterius, 
pasninkų dienas pasninkaudavo ir lankė 
bažnyčią, Besimokydamas tedraugavo tik su 
lietuviais. Sakyčiau, gal ir menka, bet labai 
būdinga smulkmenėlė, kuri puikiai pavaizduoja 
Bieliackino tvirtą žinojimą tikėjimo tiesų. Kai 
jam, būnant jau Universiteto studentu, pa
sisakė vienas „Aušros“ gimnazijos aštunto
kas, jog turįs parašyti rašomąjį darbą apie 
Sv. Augustiną, bet turįs labai maža žinių apie 
šį šventąjį, tai Bieliackinas atėjo jam į pa
galbą. Jis parašė apie Sv. Augustiną rašomąjį 
darbą, kuris buvo įvertintas . . . penketuku...

Gyvendamas toli nuo Tėvynės, Bieliackinas 
labai sielojosi Lietuvos ir lietuvių reikalais. 
Su ypatingu ryžtingumu jis kėlė pavergtos 
Lietuvos bylą demokratiškojo pasaulio aki- 
vaiždon ir nuoširdžiai troško vėl grįžti į tą 
kraštą, su kuriuo taip tampriai buvo suaugęs, 
deja ...

Ilsėkis ramiai, mielas kovotojau už lietuvių 
teises. Ilsėkis nors svetimoje žemėje, kuri 
Tave priglaudė, o Lietuva Tavo darbų ne
pamirš!

Mes, tremtiniai, lenkiame galvas prieš Tavo 
kapą, nes Tu ir už mus. daug kovojai ir troš
kai praskinti kelius i laisvą mūsų Tėvynę . ..

Pranys Alšėnaa

perijos susilpnėjimo. Dešiniosios partijos at
sako, kad Viet-Namo sukilimas yra ne tau
tinis, bet komunistinis, dėl/to ir Prancūzijos 
komunistai palaiką ne Prancūzijos reikalus, 
bet komunistinę idėją. . < , .

Šiomis dienomis Prancūzijos parlamente 
ėjo karšti debatai Indokinijos klausimu. De
šiniųjų atstovas tvirtino, kad Viet-Namo su
kilėliai yra komunistiniai nacionalistai, tar
naują sovietų interesams. Posėdyje kilo 
triukšmas. Komunistų frakcija išėjo pro du
ris, posėdis buvo pertrauktas, o kuluaruose 
atstovai pradėjo muštis kumščiais ir seimo 
rūmų inventorium. Posėdžiui vėl prasidėjus, 
parlamento pirmininkas Heriot išbarė atsto
vus, primindamas, kad panašūs įvykiai daro 
nuostolius parlamento inventoriui ir griauna 
parlamentinės sistemos pagrindus. Dešiniųjų 
partijų atstovai ir toliau reikalavo, kad Pran
cūzija neatsisakytų užjūrio kolonijų, nes be 
jų Prancūzija būtų silpna valstybė.!

Viet-Namo sukilimas griauna Prancūzijos 
imperijos pagrindus, kurie ir taip jau gana 
netvirtai laikosi. Sukilimo Indokinijoj pran
cūzai nesitikėjo. Kitose kolonijose sukilimui 
galimybės yra palankesnės,' nes kolonijų gy
ventojų tautinis 'susipratimas yra nepalygina
mai didesnis. Ųž Alžyro ir Maroko gyven
tojų pečių stovi bundąs arabų pasaulis, su 
kuriuo pradeda rimtai skaitytis jau ir Didžio
sios Britanijos imperija. Nė metams ne
praėjus bus pradėtas buvusių Italijos kolonijų 
Afrikoje svarstymas. Bevinas buvo išreiškęs 
norą Siaurės Afrikos buvusias italų kolonijas' 
sujungti į vieną nepriklausomą arabų valsty
bę. Tuo žygiu anglai nori įsigyti arabų ma
lonę. Įsteigimas nepriklausomos arabų vals
tybės, jei taip bus padaryta, kažin ar nebus 
ženklas Prancūzijos kolonijų sukilimui. Ir 
ar tai nereikštų Prancūzijos imperijos pa
baigos . . .

Kaip ten bebūtų, bet Prancūzija išgyvena 
rimtą imperijos krizę, kurios pavojingumas 
dar labiau padidėja, kai pačioje Prancūzijoje 
nėra viehingos nuomonės dėl kolonijų politi
kos. 8t Devenis
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