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Pabaltiečiai tremtiniai reikalingi teisių
o taip pat geresnio aprūpinimo maistu, drabužiais ir butais

Britų zonos Baltų Centrinė Ta- kų okupuotose zonose Vokietijoj pa- 
ryba įteikė anglų politnių par- skelbti neutralių valstybių piliečiais 
tijų ir parlamento atstovams, su DP statusu; 
lankiusiems tremtinių stovyklas,

• memorandumą, kuriame DP rei
kalu pareiškiama kas seka:

„Kol Pabaltijo valstybių nepri
klausomybė bus atstatyta, laikinį 
mūsų problemos sprendimą dabar
tinėse politinėse ir ūkinėse sąlygose 
mes laikome geriausia išeitimi ir jis 
turi būti:

a) pabaltiečių bona fide pabėgėlių 
tr DP sukoncentravimas kompak
tine mase Vakarinėj Europos kon
tinento dalyje po tarptautinės admi
nistracijos kontrole, arba

b) kompaktinis jų perkėlimas į 
kurį nors anglosaksų mentališkai gi- 
rrdngą ir pabaltiečiams tinkamą 
kraštą. '

Palengvinti dabartinę ^tragišką 
pabaltiečių pabėgėlių ir DP- padėtį 
iki galutino ar laikino jų problemos 
sprendimo, suinteresuotieji pabaltie
čiai randa reikalinga, kad būtų įvyk
dyta štai kas:

1. Teisėtosios Pabaltijo valstybių 
vyriausybės paskelbė savo kraštų 
neutralumą tuojau pat Antrajam 
Pasauliniam karui prasidėjus. Ta
čiau be jokios jų pačių kaltės jos 
tapo neišprovokuotos agresijos auko
mis. Todėl mes ir prašome:

a) Pabaltiečių bona fide pabėgėlius 
ir DP visose Vakarinių Sąjunginin-

b) oficialiai pripažintas pabaltiečių 
organizacijas ir asmenis akredituoti, 
kaip tautiečių atstovus Vakarų oku
pacinėse zonose prie karinės val
džios organų ir vokiečių administra
cijos.

2. Deklaruoti, kad pabaltiečiai bo
na fide pabėgėliai ir DP yra ne- 
repatrijuotini, ir pratęsti visas juos 
liečiančias klauzules.

3. Nustatyti teisinį pabaltiečių bo
na fide pabėgėlių Ir DP statusą ka
rinės valdžios ir vokiečių valdžios 
atžvilgiu, atstatant jų pagrindines 
žmogiškąsias teises, būtent: laisvą 
judėjimą, nuosavybės teises, laisvą 
darbo pasirinkimą ir organizavimosi 
teises.

4. Politiniai pabaltiečių bona fide 
pabėgėlių ir DP įsitikinimai visai 
atitinka JTO chartos principus ir to
dėl nebetaikyti jiems kurių nors 
specialių skryningavimo metodų.

5. Suteikti šeimos nariams, atskir
tiems vieniems nuo kitų, įskaitant 
karo belaisvius Vakarų Sąjunginin
kų zonose Vokietijoj ir Austrijoje, 
įskaitant Berlyną ir Vieną, teisę pri
sijungti prie savo šeimų ar išlaiky
tojo kiek galima greičiau ir panai
kinti šiam tikslui suvaržymus, kurie 
draudžia tarpzoninį DP judėjimą ir 
priėmimą į stovyklas.

6. Pagerinti dabartines, beveik 
desperatiškas sąlygas maisto, dra
bužių ir patalpų klausimu, kad būtų 
išvengta fizinio ir dvasinio degene- 
ravimosi ir DP bei pabėgėlių suny
kimo.

7. Palaipsniui šalpos ir atstatymo 
administraciją perleisti patiems pa
baltiečių bona fide pabėgėliams ir 
DP, leidžiant jiems dirbti ne tik kaip 
antros eilės darbininkams, bet taip 
pat kaip atsakingiems funkcionie
riams tarptautinių ir vietinių orga
nizacijų darbe.

8. Jei nelemto likimo atveju pa
baltiečiai bona fide pabėgėliai ir DP 
turėtų pasilikti Vokietijoje ilgesnį 
laiką, jie turėtų būti sutelkti į kom
paktines bendruomenes, aprūpintas, 
kaip mažumos, kultūrine autonomija 
ir autonominėmis institucijomis jų 
tautinei kultūrai kelti.

9. Leisti įgaliotiems pabaltiečių 
bona fide pabėgėlių ir DP atstovams 
pranešti savo reikalus, pageidavimus 
ir skundus tarptautinėms instituci
joms, besirūpinančioms pabėgėlių 
problema ir jos sprendimu.“

^Prisikėlimo liliis")
Lietuvių tauta, šiandien savo Tė

vynėje svetimųjų pavergta, po visų

Mirė proi. Dr. Jurgis Krikščiūnas
Kovo 23 dieną Liineburgo (anglų 

zona) ligoninėje po kiek ilgesnės li
gos mirė tremtyje (1945—16) Lietu
vių Sąjungos pirmininkas prof. Dr. 
Jurgis Krikščiūnas. Velionis buvo 
plataus akiračio lietuvis, tikras de
mokratas, visad pasilikęs demokra
tinėms idėjoms ištikimas ir visą gy
venimą dėl jų kovojęs. Nepriklau
somoje Lietuvoje velionis buvo pla
čiai žinomas, kaip mūsų daugelio 
kooperatinių Įstaigų valdybų narys, 
kaip Dotnuvos Žemės Ūkio Akade
mijos profesorius, turėjęs studentų 
tarpe didelį populiarumą, kaip gabus 
spaudos darbuotojas, rašęs lietnviš-

tremtinių spaudai apie busimosios 
Nepriklausomos Lietuvos, atkūrimą, 
apie joje aktualias ekonomines ir at
statymo problemas. Deja, tos laisvos 
demokratinės nepriklausomos Lietu
vos, dėl kurios jis visą savo gyve
nimą kovojo ir dirbo, apie kurios at
statymą svajojo tremtyje, jam pa
matyti nebeteks, ir mes likusieji visi 
lenkiame galvas ties Jam supiltuoju 
šviežiu kapu. Lietuviams tremti
niams, lietuvių tautai, Lietuvai prof, 
dr. Jurgio Krikščiūno mirtis yra! 
skaudus įvykis, praretinęs Lietuvos 
išlaisvinimo kovotojų eiles.

Anglų zonos lietuviai svarbių 
sprendinių išvakarėse

AR BUS VISI ANGLU ZONOS DP PERKELTI Į ANGLIJĄ IR D. BRI
TANIJOS DOMINIJAS. PERKĖLIMAS GALI TRUKTI 2—3 METUS.

Jau anksčiau buvo rašyta apie 
galimą anglų zonos DP perkėlimą 
darbams į Angliją. Ryšy su tuo 
buvo pareiškiama jog anglų dar
bininkų profesinės sąjungos esan
čios tokiam sumanymui priešingos ir 
tai dėl tam tikrų ekonominių sume
timų ir iš dalies tam tikros propa
gandos paveikti. Dabar gautomis 
žiniomis, žymi kliūčių dalis jau 
esanti nugalėta ir pasipriešinimo iš 
anglų profesinių sąjungų pusės jau 
nebetenką laukti.

Kovo mėn. gale Anglijos darbo 
ministerijos atstovai pradėjo lankyti 
britų zonos DP stovyklas ir rinkti 
statistines žinias apie tremtinių pro
fesinį pasiruošimą darbui ir jų šei
mų sudėtį. Taip pat teiravosi, ar 
sutiks DP persikelti darbams į Ang
liją. Gavę teigiamą atsakymą, Ang
lijos darbo ministerijos atstovai pa
reiškė, jog pirmoje eilėje busią j 
Angliją perkelti DP iš tų stovyklų, 
kuriose gyvenimo sąlygos esančios 
blogiausios. Arčiau uostų jiems bū
siančios įrengtos laikinos stovyklos, 
iš kurių DP bus paimami į laivus. 
Nuvykus Angijon, DP taip pat būsią 
patalpinti į laikinas stovyklas, ku
riose lankysis suinteresuoti asmens 
ir įmonių atstovai, siūlydami kiek
vienam darbą, artimesnį jo profesi
niam pasiruošimui. Galimas daiktas,

kad asmens, nesusiradę darbo pa
čioje Anglijoje, galėsią persikelti 
vėliau į D. Britanijos dominijas. 
Kaip rašo Amerikos laikraščiai, viso 
anglai iš savo zonos Vokietijoje nu
mato parsigabenti į Angliją 100.000 
DP darbininkų, kas su šeimomis su
daro visus Vokietijos ir Austrijos 
anglų kontroliuojamų zonų DP. Kas 

• savaitę būsią gabenama po 2000— 
3000 asmenų arba kas mėnesį iki 
12.000. Tuo būdu, jei ir šis perkel- 
dinimas bus vykdomas net visu in
tensyvumu, visi britų zonų DP į 
Anglija galės būti perkelti ne anks
čiau kaip 2—3 metų bėgyje.

Lietuvių tremtinių tarpe britų zo
noje persikėlimas i Angliją gyvai 
diskutuojamas. Prisiminus, jog 
Anglija yra aukšto standarto kraš
tas ir jog dirbtL.savaitėje tenka tik 
5 dienas, o atlyginimas už darbą yra 
gana aukštas, kiekvienas lietuvis 
nori į Angliją patekti. Nusveria dar 
ir toji aplinkybė, kad Anglija yra 
vis dė'to čia pat, o ne už vandenynų.

SPAUDOS KONFERENCIJA
Kovo 25 d. Nūrtingene įvyko liet, 

tremtinių spaudos konferencija. Mū
sų vadovaujantieji veiksniai laikraš
čių redaktorius painformavo visais 
aktualiaisiais tremtinių gyvenimo 
klausimais.

pasaulį išblaškyta, kartu su kitomis 
mažomis tautomis, rytų totalizmo 
vergovės pančiais sukaustytomis, 
šiemet Prisikėlimo šventę — Velykas 
sutinka su ypatingomis viltimis. Tas 
viltis tikram mažųjų tautų prisikė
limui, jų nepriklausomų valstybių 
atstatymui teikia JAV Prezidento 
Trumano pasakytoji kalba ir visiš
kas jai pritarimas, pasireiškęs viso
se laisvose demokratinėse valstybė
se, kurios nėra rytų totalizmo įtako
je. Ir Prezidentas Trumanas ir tik
rai laisvų demokratinių valstybių vy
rai pasisako prieš netiesą tarptauti
niuose valstybių santykiuose, prieš 
tautų ir žmogaus laisvių paneigimą, 
prieš brutalią' jėgą, pavergiančią 
silpnesniuosius, prieš Rytuose vieš
pataujančio totalizmo siekimus įsi
stiprinti jėga pagrobtose mažesnėse 
valstybėse, prieš jo siekimus išplėsti 
savo įtaką artimesniems ir tolimes
niems kaimynams, net kontinentams, 
kad įvykdytų galutiną rytietiško to
talizmo tikslą — viso pasaulio pa
vergimą. Demokratinės pasaulio jė
gos, siekdamos laisvės visoms vals
tybėms, tautoms ir žmonėms, pripa
žindamos tarptautiniuose santykiuo
se ne jėgą, bet tik teisę, sukūrė tarp
tautines institucijas, kaip Jungtinių 
Tautų Organizaciją, tikėdamosi visas 
pokarinio pasaulio painiavas išlygin
ti taikiu susitarimų būdu, kad ka
ruose nukraujavusiai ir skurdan pa
tekusiai žmonijai suteiktų taiką ir 
ramybę, teises ir laisves, pagelbėtų 
tautoms atstatyti savo sugriautas 
valstybes, atstatyti normalų gyveni
mą naujoms kultūrinėms ir medžia
ginėms vertybėms kurti. Ir jei pa
saulio demokratinėms jėgoms nei 
Jungtinių Tautų Organizacijoje nei 
taikos konferencijoje Paryžiuje nesi
sekė ir dabar Maskvoje nesiseka sa
vo aiškių nusistatymų ir tikslų pa
siekti, tai tik todėl, kad pasaulio de
mokratinėms jėgoms visą laiką truk
dė ir tebetrukdo kitos jėgos — Rytų 
totalistinės jėgos, — kurios kiekvieną

kiems laikraščiams įvairiais ekono
miniais klausimais. Ir tremtyje prof. 
Dr. J. Krikščiūnas rašė lietuvių

*
VYSKUPAI IR KUNIGAI IS 

LIETUVOS TREMIAMI
Gautomis patikimomis žiniomis, 

Vyskupas Borisevičius ir Vyskupas 
T. Matulionis išgabenti į Rusiją. 
Vyskupas A. Karosas ir kan. V. Viz
girda gyvena Marijampolėje. Tomis 
pat žiniomis kun. Jonas Grigaitis 
jau prieš tris metus esąs okupantų 
išvežtas toli, o po jo visa eilė ku
nigų: Ylius, Adomaitis, Mieldažys, 
Šliumpa, Sakių klebonas Vaišnora 
ir dar daugybė kitų. Prienų klebonas 
prel. Valaitis esąs miręs. Tokios yra 
paskutinės tikros žinios apie Lietu
voje likusių vyskupų ir kunigų li
kimą.

Pečiorojelietuviai tiesia 
geležinkeli ir mirsią 
Redakcijai atsiustame laiške p. J.

J. rašo:,, Berlyne, Flūchtlingslageryje, 
man teko susitikti vieną austrą 
daktarą B., kuris yra 10 metų iš
sėdėjęs priverstinų darbų lageryje 
tolimoje šiaurėje prie Pečioros. Pa
sak jo, ten 1943 m. buvę virš 400.000 
kalinamųjų. Gi 1945 m. telikę tik 
apie 140.000. Paklaustas, ką jie ten 
dirbą, austras daktaras atsakė: „Tie
sia geležinkelį ir... miršta“. Kali
namųjų tarpe buvę keletas tūkstan
čių pabaltiečių Aprūpinimas maistu 
ir rūbais nuo 1945 m. pagerėjęs, nes 
buvęs gautas įsakymas saugoti 
„darbo jėgą“, tačiau žmonės labiau
siai mirštą nuo šalčio, kuris žiemos 
metu siekiąs iki j— 70". Iš ten buvu
sių lietuvių jis Atsimenąs sekančias 
pavardes: agr. Tiškus, Janavičius, 
Jakštas — žurnalistas (? Red:), Šim
kus — pas. pol. baro virš., Garuolis 
— gydytojas, J. Žemaitis — Liet ka
rmom. viršila, gydyt. Laucevičius. 
Pastarasis paskutiniu metu buvęs 
grąžintas Lietuvon ir ten einąs kaži 
kurias pareigas Kauno pollkilnikoja.

1947 metu Velykos
4 P. Osmolskio pieš.

kartą stengiasi pasaulio demokrati
nių jėgų pastangas suniekinti, pa
čias pasaulio demokratines jėgas su
skaldyti, kad tuo būdu jas susilpnin
tų sugriautų ir ant pasaulio demo
kratinių jėgų griuvėsių pastatytų 
savo viešpatavimą.

Jei pasaulio demokratinės jėgos, 
lygių teisių ir laisvių visoms valsty
bėms ir tautoms besiekdamos, iki 
šiol nerodė pakankamo ryžto ir tuo 
pačiu Rytų totalizmo pavergtąsias 
mažąsias tautas lyg stūmė j neviltį 
atgauti savo tautoms laisvę ir savo 
valstybėms nepriklausomybę, tai • 
Prezidento Trumano paskutinioji 
kalba ir jos atgarsiai tikrai laisvose 
demokratinėse valstybėse rodo, Jog 
pasaulio demokratinės jėgos ryžtasi 
savo nusistatymus deklaruoti ne tik 
žodžiais ir pažadais, kaip Atlanto 
Chartoje, Prezidento Roosevelto pa
grindinėse laisvėse ir Prezidento Tru
mano 12-oje punktų, bet realiomis 
priemonėmis ir veiksmais, kurie lie
tuvių tautos, kartu ir visų mažųjų 
tautų viltis prisikelti, atgauti savo 
tautai laisvę ir Lietuvai nepriklau
somybę sustiprina.

Tikime, kad totalistinė netiesa 
bus nugalėta ir kad rytojus priklau
sys teisei ir tiesai, dėl kurių kovoja 
visas tikrai laisvas demokratinis pa
saulis, dėl kurių kovoja totalizmo 
pavergtoje Tėvynėje mūsų sesės ir 
mes patys, lietuviai tremtiniai.

Tikime, kad visoms tautoms, o 
kartu ir lietuvių tautai, po svetimos 
vergijos ir priespaudos tamsios nak
ties išauš kartą šviesus ir saulėtas 
prisikėlimo rytas.

ĮVYKO TREMTINIU ATSTOVU 
PASITARIMAS

Kovo 26—27 d. įvyko Vakarų Vo
kietijos prancūzų ir amerikiečių zonų 
tremtinių atstovų pasitarimas svar
biais tremtinių reikalais.
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Suburkime visas 
jėgas kovai prieš 

rytų totalizmą
Būna metas, kada tautos, gyven

damos pertekliuje ir laimėje, užsiliū- 
liuoja save ir pamažu susmunka. 
Apie tai byloja Babilonijos, Romos, 
graikų ir kitų kraštų istorijos. Būna 
metas, kada tautos, didžiausioje prie
spaudoje ir kančiose negailestingai 
naikinamos, nebepajėgia pasipriešin
ti, kurios pritrūksta dvasinių jėgų, 
atsparumo.

Kaip gi yra su lietuvių tauta? Mū
sų tautos geopolitinė padėtis lėmė 
tai, kad per ilgus šimtmečius turė
jome budėti ir kovoti. Daug mums 
teko kariauti, nemaža ir. svetimų že
mių užimti, nekartą ir savų prarasti. 
Tai geležinis karų istorijos dėsnis. 
Lietuvių tautos atsparumas pasi
reiškė ne tik karuose, bet dar dau
giau tautinėse, politinėse, religinėse 
ir kultūrinėse kovose. Prisiminkime 
kovas dėl tikybos, sukilimus, kovas 
dėl laisvės, kalbos, spaudos ir visą 
eilę kitų. Esame kovose užgrūdinti, 
nesitalkome aplinkybėms, o ypač 
okupantams. Jei pavieniai mūsų tau
tiečiai gyvenimo praktikoje yra rea
lūs, tai didesniuose tautos ar valsty
bės reikaluose mes esame entuziastai, 
•same romantikai, esame kovotojai.

Nuo kovo 10 d. prasidėjo tarp
tautinės derybos dėl taikos Europoje, 
o gal ir pasaulyje. Partneriai yra 
stiprūs ir atkaklūs. Greitai paju
tome, kad užimtos stiprios pozicijos. 
Prezidentas Trumanas atvirai atiden
gia Jungtinių Amerikos Valstybių 
kortas. Jis pakėlė ginklą prieš ko
munizmą. Jis tai užakcentavo. Jis 
paskyrė šimtus milijonų dolerių tau
toms, kurioms pirmoje eilėje gresia 
komunistinė kaimynystė. Prieš ko
munizmo propagandą jis ateina į pa
galbą JAV demokratiniu autoritetu 
ir gausia pinigine parama. Ten pat 
JAV kongreso iškelti balsai komu
nistus Ir jų organizacijas išbraukti 
iš legalaus JAV piliečių gyvenimo. 
JAV užsienių reikalų viceministeris 
Acheson kovo 21 d., Reprezentacinių 
Rūmų užsienio reikalų komisijai 
aiškindamas prezidento Trumano 
pradėtąją antikomunistinę akciją, be 
kitų svarbių motyvų, nurodė, kad 
tai daroma sustiprinimui demokrati
jos ir pasaulio taikos.

Musų vykdomieji veiksniai suju
dino viso pasaulio lietuvius pradėti 
kovu iš naujo. Mes jas pradėjome 
kovo 10 d. Žinokime, kad tai tik pra
džia. Visur Ir visiems ir visuomet 
sakykime ir balsu šaukime, koks 
mūsų, tremtinių, pagrindinis užda
vinys. Mes visomis savo jėgomis 
turime kovoti, kad vėl ne tik mes 
taptum# laisvi, bet kad mūsų Tėvynė 
būtų laisva, kad mūsų išbarstyta ir 
naikinama tauta vėl laisvai gyventų 
gražiose Nemuno, Neries, Dubysos 
pakrantėse. Mūšų politiniai ir kito
kie sųsigrųpavlmal, musų spauda ir 
visos kitos viešosios ir neviešosios 
tribūnos, o lygiai Ir kiekvienas He. 
tuvis tegyvena dabar tik viena min
timi, tik viena idėja, vieningu žo
džiu, savo tautiečiams artimu, kal
bančiu stipriu ir galingu balsu. Bal
su tokiu, kad ji visas pasaulis ne tik 
girdėtų, bet ir išklausytu. Tas bal
sas negali būti vienos dienos vien
kartinis šauksmas, jis turi tapti ne
pertraukiamu, nenutylančiu, nenu- 

- Slopinamu, Ugi mes gyvensime arba 
mūsų Tėvynė bus laisva.

Dabar pati geriausioji proga pre
zidentui Trumanui pradėtoje kovo
je ateiti j pagalbą visoms didžio
sioms, o ypač mažosioms tautoms. 
Kiekviena tauta turi apsidairyti, turi 
pagalvoti, koki milžinišką žygį pra
dėjo demokratas Trumanas. Ginklu 

. nugalėjus Vakarų Europoje įsigalė
jusi fašistini totalizmą dabar jau 
aiškiai ir tvirtai atsuktas ūkinis ir 
demokratiniai moralinis ginklas prieš 
kitą baisųjį žmonijos priešą — ko
munistinį totalizmą. Šitoji kova turi 
būti laimėta. Ją laimės, kai prie 
šio didžiausiojo žygio prisidės visi. 
Kiekviena pastanga svarbi, kiek- 
Vena jėga brangi. Būkime vieningi, 
pasekime dr. Kazio Griniaus žodžius: 
„Paskelbkime vieni kitiems amnesti
ją!" — apsidairykime aplink, ar nėra 
kaikuriuose plyšiuose neamnestuoja- 

■ mų komunistiniai totalistinių daige
lių, raukime juos lauk ir stiprinkime 
demokratines jėgas.

Paremdami ir tęsdami mūsų vyk
domųjų veiksnių pradėtąją akciją, ją 
stiprinkime, o per tai tvirtai parem- 
sime ir didžiuosius prezidento Tru- 
mano žygius. J. Audėnas

JAV įsteigiąs naujas 
tremtinių šalpos fondas

Dar praeitą rudenį Amerikos ka
talikų vykupai nutarė aktyviai prisi
dėti prie išvietintų žmonių Europoje 
šelpimo. Dabar, kaip praneša „Dar
bininkas“, kovo 16 dieną visose JAV 
katalikų parapijose buvo pravesta 
rinkliava, prie kurios prisidėjo visų 
tautų tikintieji. Iš gausiai surinktų 
lėšų sudarytas Vyskupų Šelpimo 
fondas, kuris ir skirstys surinktas 
lėšas pagalbos reikalingiems trem
tiniams.

Maskvos konferencija pasiekė savo 
kulminacinį tašką. Pagal JAV užs. 
reik. min. Marshallio paraginimą tuo
jau turi būti prieita Vokietijos 
klausimu sprendimų — teigiamų arba 
neigiamų

Šios savaitės posėdžiams pirminin
kauja Marshallis. Jis, atidarydamas 
pirmadienio posėdį, pasakė kalbą, 
kurioje smarkiai sukritikavo sovietų 
ir prancūzų laikyseną. Savo kalboje 
jis nurodė, kad Sov. S-ga reikalauja 
pirma patenkinti jos pretenzijas į re
paracijas iš bėgamosios Vokietijos 
produkcijos, — tik tada sovietai su
tiksią traktuoti Vokietiją kaipo vieną 
ekonominį vienetą. Marshallis nuro
dė, kad tokie ultimatumai prie susi
tarimo neveda. JAV yra tos nuo
monės, kad pirma reikia Vokietiją 
ekonomiškai atkurti tiek, kad ši bū
tų pajėgi savo eksportu padengti 
pragyvenimo minimumą. JAV nesu
tiks, kad Europos centre atsirastų el
getų tauta, nes tada ir visa Europa 
turėtų skursti. Šitokia Vokietija būtų 
didelis neramumų židinys. Toliau 
Marshallis nurodė, kad JAV labai in
teresuojasi ne tik Vokietija, bet ir 
visa Europa, todėl ją palikti dabar
tinėje padėtyje negali. Turi būti 
pasiektas susitarimas. Tačiau derėtis 
vien dėl to, kad kompromisų keliu 
būtų prieita susitarimo ir dar nepri
imtino, nėra prasmės; tai geriau, kad 
iš viso tokio susitarimo nebūtų. Iš 
kitos pusės, pareiškė Marshallis, JAV 
sąlyga, kad nenukentėtų pagrindiniai 
taikos interesai. Kalbėdamas apie 
Lenkijos sienas, Marshallis nurodė, 
kad reikia žiūrėti, ar taip išsiplėtusi 
Lenkija bus produktingas ekonominis 
veiksnys Europos ūkyje. Baigdamas 
Marshallis nurodė, kad Vokietijos 
klausimas yra Europos atstatymo 
klausimas ir jis nedelsiant turės 
būti išspręstas.

Kaip matosi, JAV nuo savo pa
grindinio nusistatymo nenutolo, ta
čiau ir Sov: S-ga yra dar labai ma
žai priartėjusi prie JAV plano. Dar 
prieš šią Marshallio kalbą, JAV 
laikraštis „N. Y. Times“ įsidėjo ve-1

Prezidento Trumano pagalbos pla
no Graikijai ir Turkiją! pilnutinė 
reikšmė tik dabar pradedą aiškėti, 
kai pasaulis pradeda vertinti šio 
plano reikšme dabarčiai ir ateičiai. 
Vienbalsiai pripažįstama, kad Tru
mano planas yrą pasaulinės reikš
mės, ir jo padariniai bus epochiniai. 
Amerika ryžtasi pradėti didįjį pa
saulio pertvarkymo darbą. Pirmą 
kartą po šio karo pasaulinis kalti
ninkas pavadinamas tikruoju vardu. 
Tas kaltininkas, kliudąs pasaulinei 
taikai ir žmogiškumui, yra komunis
tinis totalizmas. Jausdama jai ten
kančią už ateities pasaulio santvar
ką atsakomybę, Amerika pirmą kar
tą savo istorijoje išeina i pasaulinę 
areną su pasauliniais įsipareigoji
mais.

Ir prezidentas Rooseveltas prieš 
antrąjį pasaulinį karą yra daug gra
žių ir teisingų žodžių prikalbėjęs, bet 
nuo gražių ir teisingų žodžių toliau 
nepaėjo. Amerika savo aiškiais įsi
pareigojimais ir tada gal būtų pri
vertusi pasaulinius agresorius apsi
galvoti. Visų laikų ir visi agresoriai 
gražiais žodžiais neįtikinami. Jie ger
bia tik' jėgą ir bijo tik jėgos. Ame
rika įstojo į karą tik tada, kai buvo 
užpulta. Roosevelto politika dar bu
vo žymiai daugiau amerikietiška, ne
gu pasaulinė. Trumanas tokiai poli
tikai deda tašką ir JAV politiką pa
suka pasauline kryptimi. Preziden
tas Trumanas gerai žino, kad nuo 
galimo trečiojo pasaulinio karo 
Amerika nebūtų apsaugota, turėtų 
jame dalyvauti ir, kad jo išvengtų 
savo įsipareigojimais galimiems 
agresoriams parodo, kad laisvės pa
niekinimo atveju neliks pasyvi. 
Agresoriai neturi pasikliauti Ame
rikos neryžtingumu. Sutriuškinusi 
fašistinį totalizmą, Amerika dabar 
nedviprasmiškai pasisako ir prieš 
raudonąjį totalizmą.

Keturi šimtai milijonų dolerių 
Turkijai ir Graikijai, plius dar ūkio 
ekspertai, administratoriai ir kari
niai instruktoriai turi daug didesnę 
reikšmę, negu, paviršutiniškai pa
žvelgus, atrodo. Nei Sovietų Sąjun
ga, nei kas nors kitas neturėtų 
reikšti nepasitenkinimo, jei Amerika 
padeda ūkiškai atsigauti pagalbos 
reikalingiems kraštams. Afnerika 
niekada nereiškė nepasitenkinimo, 
jei Sovietų Sąjunga kuo nors padėjo, 
g>av. Lenkijai, Rumunijai, Bulgari
jai;.. Bet Sovietų Sąjunga jau iš
liejo savo didžiausį nepasitenkinimą 
ir Amerikos gągalbą Graikijai ir 
Turkijai pavadino tų valstybių ne

• V ’Politine apžvalga

Ultimatumai prie susitarimo neveda
TAIP PAREIŠKĖ MASKVOJE MARSHALLIS. S.S-GA PIRMOJE EILĖJE REIKALAUJA PATENKINTI JOS
PRETENZIJAS. MARSHALLIS PRIEŠ KOMPROMISINIUS SUSITARIMUS. KOVA SU KOMUNISTAIS

JAV PALESTINOS KLAUSIMĄ GEGUŽES MEN. SPRĘS JTO.
damąjį, kuriame nagrinėja Sov. 
S-gos nusistatymą Vokietijos atžvil
giu. Laikraštis nurodo, kad Sov. 
S-ga norį- matyti stiprią ir centrali
zuotą Vokietiją, tačiau jos pačios 
komanduojamą. O priemonės šiam 
Vokietijos dirigavimui esančios re
paracijos iš bėgamosios Vokietijos 
produkcijos, kurias faktinai turė
siančios mokėti JAV, finansuo- 
damos Vokietijos pramonę. Esą, 
Sov. S-ga norinti turėti lygiai tokią 
pat padėtį, kokia buvo po pirmojo 
pasaulinio karo, kada anglosaksai 
savo paskolomis atkūrė Vokietijos 
ūkį, o po to ten atsisėdo Hitleris; 
dabartiniu momentu vieton Hitlerio 
norima pasodinti Vokietijos komu
nistus, diriguojamus iš Sov. S-gos. 
Su šitokiais absurdiškais reikala
vimais JAV niekad sutikti nega
linti, baigia savo išvedžiojimus 
„N. Y. Times“. Panašaus nusista
tymo yra ir kitas įtakingas JAV 
laikraštis „N. Y. Herald Tribune".

Ar galėtų JAV pakeisti savo prin
cipinį nusistatymą Vokietios klausi
mu-ir sutikti su Sov. S-gos reikala
vimu mokėti reparacijas iš bėgamo
sios Vokietijos produkcijos? Yra ir 
tokių nuomonių. INS telegramų 
agentūros atstovas Maskvoje pra
neša, kad, jo turimomis žiniomis, 
JAV principiniai sutinkančios su 
Sov. S-gos reikalavimais Vokietijos 
reparacijų klausimu, o Sov. S-ga 
sutinkanti pasirašyti 40-čiai metų 
paktą tarp S. Sąjungos, JAV, Angli
jos ir Prancūzijos, kaipo apsaugą 
nuo Vokietijos agresijos. Ar iš tik
rųjų taip įvyks, neužilgo pamaty
sime, nes visas pasaulis su dideliu 
įtempimu seka Maskvos konferen
ciją. Kaip gi pati Vokietija žiūri į 
savo bylą, dabar narpliojamą Mas- 

'kvoje? Šiuo reikalu Vokietijos so
cialdemokratų vadas Dr. Schumache- 
ris, Ruhro krašte pasakytoje kal
boje. pareiškė, kad. Maskvoje eina 
pasitarimai ne dėl' Vokietijos, bet 
ten tariamasi dėl pasaulio pasidali
nimo į įtakos sferas. Esą, Vokietija 
pripažįstanti, kad ji šį karą totališ- 
kai pralaimėjusi, bet kartu ma

Naujoji Trumano politika turi epochinės reikšmės
RYŽTINGAS AMERIKOS IŠĖJIMA S PRIEŠ KOMUNISTINĮ TOTALIZMĄ SVETUR IR VIDUJE

priklausomybės netekimu. Nesunku 
suprasti, kodėl. Sovietų Sąjunga 
Graikiją ir Turkiją jau buvo užpla
navusi į savo artimiausių laimikių 
skaičių.

Dar daugiau, Sovietai gerai nujau- 
čia, kad Graikija ir Turkija tėra tik 
pradžia. Kodėl gi Amerika turi pa
dėti tik Graikijai ir Turkijai. Ame
rikos idealas yra laisvė. Trumanas 
pareiškė, kad Amerika turi padėti 
laisvę mylinčioms tautoms. Raudo
nasis totalizmas naikina ir kitus 
kraštus, ir tų kraštų žmonės nori iš 
jo išsivaduoti. Užsienio spauda jau 
spėlioja, kad Amerika svarstanti 
klausimą, kaip panašią pagalbą su
teikti Italijai, Vengrijai, Iranu! ir 
net kitiems kraštams.

Pasaulinė spauda ir atsakingi vals
tybių politikai taipgi nurodo, kad 
Graikija ir Turkija yra prasidedan
čio didelio vyksmo tik pirmoji da
lelė. Molotovo organas „Novoje 
Vremia“ rašo, kad Trumano planas 
yra paremtas strateginių pozicijų 
užėmimu. Amerika siekianti užval
dyti pasąulį. Šitokių planų didysis 
įkvėpėjas, toliau rašo „Novoje Vre
mia“, esąs Popiežius. Tokius planus 
Popiežius paruošęs su Trumano as
meniniu atstovu prie Šventojo Sosto 
Tayloru. Trumanas esąs pakviestas 
ir sutikęs būti plano realizatorium. 
O tas planas numatąs Amerikos ir 
kapitalizmo hegemoniją pasaulyje. 
Tas planas esąs nukreiptas prieš So
vietų Sąjungą ir žmoniškumą. Laik
raštis rašo, kad Sovietų Sąjungos 
susilpninimui pirmoje vietoje numa
toma suartinti lotyniškąjį pasaulį — 
Ispaniją, Italiją ir Prancūziją. Šie 
katalikiški kraštai būtų pagrindinė 
bazė prieš Sovietų Sąjungą. Toliau 
Vatikanas esąs aiškus federacinės 
Vokietijos santvarkos šalininkas. Po
piežiaus ir Tayloro plane numatyta, 
kad Vokietiją sutvarkius federatyvi
niais pagrindais, katalikiškoji Bava
rija suartės su Austrija ir j tą są
jungą dėsis Čekoslovakija, Vengrija, 
katalikiškoji Jugoslavijos dalis ir 
kiti kraštai. Tai būtų antra sąjunga 
prieš Sovietų Sąjungą. Dar toliau,' 
Popiežius numatąs iš Sovietų Sąjun
gos draugystės išplėšti katalikiškąją 
Lenkiją, kuri su gretimais katalikiš
kais kraštais sudarytų trečią grandį 
Sovietų Sąjungai apsupti.

Molotovo organas sako, kad juo
dojo internacionalo ir Trumano re
akcinis planas nepavyks, nes Sovietų 
Sąjunga per 30 metų išmokusi budė-
ti ir reakcionierių planus iššifruoti.

Angfijoe darbiečrų kairiojo sparno pabrėžė, kad kiekviena komunistinė

nanti, kad už būsimą Vokietiją są
jungininkai neša ir totalinę atsa
komybę. Reikia skaitytis su faktu, 
kad artėjama prie lemiamų sprendi
mų ne tik Vokietijos, bet visos Eu
ropos reikalu.

Pačiose JAV-bėse tebevyksta se
nato debatai dėl paskolos Graikijai 
ir Turkijai. Reikia laukti apie ba
landžio vidurį šiuo klausimu galu
tinio pasisakymo. Specialiai sudary
toji kongreso komisija Amerikos 
vidaus saugumo reikalams, patiekė 
92 dokumentus, iš kurių matyti, kad 
Amerikos komunistų partija gauna 
tiesiogines direktyvas iš Sov. S-gos 
savo veiklai JAV-bėse.

Šioji komisija yra nuomonės, kad 
JAV kompartija yra vadovaujama 
užsienių teroristų, revoliucionierių ir 
jėgų, siekiančių pakeisti esamą san
tvarką.

Šie visi duomenys būsią patiekti 
kongresui, svarstant klausimą dėl 
JAV komunistų partijos uždarymo.

Kartu Amerikoje sudaromas sam
būris iš žymių JAV politikų ir vi
suomenės veikėjų, į kurį be kitų, 
įeina buv. užs. reik. min. Byrnes, 
Lehmanas ir kandidatas į JAV pre
zidentus Stassenas, kurie š. metų bė
gyje per radiją ir susirinkimus ame
rikiečių tautai išaiškinsią pagrindi
nius JAV politikos siekimus ir prin
cipus. Kaip matome, JAV ne tik 
Maskvoje, bet ir pas save, viduje, 
stengiasi sudaryti tokią padėtį, kuri 
leistų JAV pirmauti, sprendžiant 
pagrindines pasaulio taikos ir atsta
tymo problemas.

Tuo tarpu Anglija turi didelių 
sunkumų tiek su Palestinos, tiek 
su Indijos problema. Palestinos klau
simui aptarti gegužės mėn. šaukia
ma nepaprasta J. Tautų sesija, ku
rioje bus sprendžiamas pastarosios 
likimas. Tiek arabai, tiek žydai ne
atsisako savo nusistatymo Palestinos 
reikalu ir ruošiasi ginti kiekvienas 
savo pažiūras. Arabų Lyga šios sa
vaitės pradžioje baigė pasitarimus, 
nutarusi, jog'Palestina turi būti ne
priklausoma arabų valstybė. Jeigu 
Anglija atsisakysianti Palestinos

organąs „Tribūne“ ražo, kad Tru
mano planą padiktavęs įsitikinimas, 
kad sovietai vilkinimo taktika siekia 
galimai daugiau laimėti laiko, kol jie 
pasigamins atominę bombą. Ameri
ka nusprendusi, nieko nelaukdama, 
užimti strategines pozicijas. Tokiais 
žygiais Amerika pripažįstanti naujo 
karo galimumus. Rimtasis anglų 
laikraštis „Economist" pabrėžtą 
faktą, jog Trumano kalbos tonas ir 
visiškas aiškumas rodąs, kad reika
las eina ne tik apie Graikiją ir Tur
kiją.

Didelę Trumano plano reikšmę iš
kelia ir patys amerikiečiai, nė ne
slėpdami, kad jis gali turėti labai 
rimtų pasekmių. Senatoriai vanden- 
bergas ir Connally pataria Marshal- 
liui tuo reikalu pasikalbėti su pačiu 
Stalinu. Dabar po Europą važinėjąs 
ir jau buvęs Maskvoje respubli
konų numatytasis kandidatas į 
prezidentus Stassenas pareiškė, pri
tariąs Trumano planui. Jo nuomone, 
JAV pagrindinis dalykas yra tautų 
laisvė. Amerikos ateitis esanti neat
skiriamai susijusi su ūkine, religine 
ir politine visų pasaulio tautų lais
vę. Stassenas atvirai pareiškė, kad 
Trumano planas liečia Sovietų Są
jungą ir kitus kraštus. Buvęs JAV 
okupacinių pajėgų Vokietijoje vadas 
gen. Mc Namey, perduodamas pa
reigas gen. Clay, spaudos atstovams 
pareiškė, kad Amerika turi duoti įsi
pareigojimus Europai, o jei ne — 
turi iš jos pasitraukti. „New York 
Herald Tribūne“ dėl šio gen. Mc 
Narney pareiškimo sako, kad JAV 
politinė siena eina ne tik Graikijoj 
ir Turkijoj, bet ir Vokietijoj.

Visiškai aiškiai Amerikos Įsiparei
gojimų svarbą ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių saugumui grėsmę nu
sakė pasekretoris Dean Atcheson. Jis 
kongreso užsienių komisijai pareiš
kė, kad Turkijos ir Graikijos nepri
klausomybėms pavojus gresia ne iš 
vidaus, bet dėl išorinio spaudimo. 
Atcheson pabrėžia, kad sovietai visą 
laiką spaudžia Turkiją duoti jiems 
bazes Dardaneluose. Turkija dėl ši
to spaudimo priversta laikyti mili
joninę kariuomenę, kas skaudžiai at
siliepia Turkijos ūkiui. Trumano 
planas nėra nukreiptas nė prieš vie
ną valstybę, ideologiją ar ūkinę sis
temą.

Kai vienas kongreso užsienių ko
misijos narys paklausė Atchesoną, 
ar komunistinės vyriausybės Kinijoj 
įsigalėjimas nesudarytų pavojaus 
JAV saugumui, Atcheson įsakmiai

Laikas veikia JAV 
nenaudaiz

Nors ji šiandien Ir yra galingesnė ui 
S. Sąjungą

Buv. JAV ambasadorius Maskvoje, 
William Bullit, komisijai, tiriančiai 
priešvalstybinę veiklą Amerikoje, pa
reiškė, kad Rusija, jei ji būtų turė
jusi atominę bombą, „nieko nelauk
dama, ją būtų jau paleidusi į Jung
tines Valstybes".

W. Bullit toliau komisijai pareiškė, 
kad komunistų partija yra sovietų 
agentūra, kuriai yra pavesta silp
ninti Jungtines Valstybes ir „paruoš
ti dirvą lemiamam sovietų vyriau
sybės užpuolimui“.

W. Bullit sako, kad jei komuniz
mas sužlugdytų Prancūziją, tai jis 
greitai užlietų ir Italiją, Ispaniją, 
Portugaliją, taip pat prancūzų kolo
nijas Afrikoje ir Viduržemyje.

Jis pastebi: „Ir prancūzų kolonijos 
šioje Atlanto pusėje būtų atviros 
prancūzų lėktuvams, o tai būtų ko
munistų -lėktuvai su prancūzų ženk
lais. Ir jie kontroliuotų Panamos 
kanalą bei St. Lawrenco upę.“

W. Bullit sako, kad šiandieninė 
Jungtinių Valstybių padėtis „yra 
labai panaši į Prancūzijos padėti 
1936 metais, kada Prancūzija, turė
dama didžiausią pasaulyje aviaciją, 
ir geresnę už Hitlerio kariuomenę bei 
laivyną, leido Hitleriui pradėti eks
pansiją ir įžygiuoti Reino kraštam“

W. Bullit tęsia: „Šiandien mes 
esame galingesni, negu Sovietų Są
junga ... tačiau laikas veikia mūsų 
nenaudai, Rusai plečia savo aviaciją. 
Tebeveikia jų karo pramonė. Jie 
įsitvirtina naujai okupuotuose krat- 
tuose“.

Bullito nuomone, kongresas, vietoj 
ruošęs įstatymo projektą uždrausti 
komunistų partiją, geriau padaryti^ 
padidindamas FBI (saugumo polici
jos) fondą, kad ši galėtų iššifruoti ir 
tuos Jungt. Valstybių penktosios ko
lonos narius, kurie „yra Sovietų Są
jungai taip svarbūs, kad ši neleidžia 
jiems prisipažinti, jog jie yra komu* 
histų partijos nariai“. (UP)

mandato, tai jis turįs būti atiduotu 
Arabų Lygai. Tuo tarpu žydų pa
saulinė sąjunga buvo patariamuoju 
balsu, priimta į J. Tautų ūkinę i» 
socialinę komisiją, taigi ir ji ren
giasi šioje J. Tautų sesijoje ginti 
savo interesus Palestinoje. ML 

vyriausybė, nežiūrint kuriame knfc* 
te ji bebūtų, sudaro pavojų JAV 
saugumui. Komunistai viguose kraš
tuose veikia su didžiausiu susiklau
symu, kurs negali būti atsitiktini* 
Atcheson priminė, jei JAV-nori ap
saugoti savo kraštines pozicijas. 
Trumano planą priimti būtina. ŲI 
Trumano plano priėmimą stovi » 
senatorius VandenbergM. Jis res
publikonų senatorius įtikinėjo, kad 
Trumano plano priėmimas yra labai 
svarbus ir reikalingas. Jis siūlo ma
žą pataisą: pagalba Graikijai ir Tur
kijai turinti būti laikinė, kol sustip
rėjusi JTO galės garantuoti Graiki
jos ir Turkijos sienas ir saugumą,

Keli Valstybės Departamento pa
reigūnai, jų tarpe Afrikos ir Arti
mųjų Rytų skyriaus vedėjas Wil- 
liard, pabrėžė, kad politinė tvarka 
tol bus neįmanoma, kol ginkluotos 
mažumos stengsis smurtu paimti 
valdžią į savo rankas. Karas esąs 
laimėtas, bet totalizmas, kuriam su
naikinti Amerika išėjo į karą, pasau
lyje dar tebesiaučia. Taika bus įma
noma tik tada, kai visos tautos bug 
laisvos. Amerika niekam nenorinti 
laisvės primesti jėga, bet Amerikos 
tradicija esanti padėti tautoms, ku
rios laisvę gina. Graikijai ir Tur
kijai padėti Ameriką įpareigoja tie 
patys motyvai, dėl kurių Amerika 
išėjo į antrąjį pasaulinį karą. Ame
rika pagalbą teiksianti ne dabartinei 
graikų ar turkų vyriausybei, bet 
graikų ir turkų tautoms.

Amerika, ryžtingai išėjusi prie* 
komunizmą Europoje, ryžosi apsiva
lyti nuo komunistų ir viduje. Jau 
buvo rašyta, kad vidaus reikalų mi- 
nisteris kreipėsi į kongresą, prašy
damas uždaryti komunistų partiją. 
Dabar prezidentas Trumanas išlei
do potvarkį, reikalaudamas iš valdi
ninkų visiško lojalumo vyriausybei

Amerikos viešųjų reikalų pasekre
toris William Benton užsienių spau
dos atstovams pareiškė, kad visos 
užsieniuose esančios sovietinės orga
nizacijos, draugijos, žinių agentūros, 
ambasados ir visokiausi komitetai, 
nors ir prisidengę kultūriniais var
dais, užsiima melo ir netiesos pro
paganda. ,

Iš visų pareiškimų matyti, kad 
Amerika komunizmą pradėjo vadin
ti tikruoju vardu ir jo darbus kelti 
į viešumą. Trumano planas, pasto
ms komunizmui kelią toliau brautis, 
yia įvadas į didįjį pasaulinį vyksmą, 
kurs tik dabar prasideda.

St. Devents
■
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Lietuvos likimas istorijos posūkiuose 193d 1947 m,

(i) Demokratijų taikos pastangos ir agresorių susitarimai
Jėgos, atsipalaidavusios 1939 m. ir 

privedusios prie Antrojo Pasaulinio 
Karo, sužlugdžiusio daugelio užpul
tų ir neutralių valstybių nepriklau
somybes ir laisves, atrodo, buvo 
nugalėtos ir pasaulis, iškentęs visus 

1 karo baisumus, pagaliau. 1945 m. 
gegužės mėn. susilaukė paliaubų. 
Visų, didelių ir mažų, tautų viltys 
nuo tos dienos buvo nukreiptos 
viena kryptimi — susilaukti teisin
gos taikos, kuri atstatytų sulaužytą 
tarptautinę teisę, didžiųjų valsty
bių duotus pasižadėjimus, atstatytų 
mažosioms valstybėms duotas ga
rantijas ir pripažinimus, atkurtų 
pasaulį, kuriame visos didžiosios ir 
mažosios tautos būtų vienodai ly
gios ir laisvos, kaip tat buvo pa
žadėta Atlanto Chartos, prezidento 
Roosevelto skelbtų pagrindinių lais
vių, o vėliau prezidento Trumano 
12 punktų. Tačiau paliaubos po šio 
Antrojo Pasaulinio Karo perilgai 
užsitęsė. Dar daugelis paskutiniame 
kare nekariavusių tautų, jų tarpe 
ir Pabaltijo tautos, tūkstančiais kla
joja po pasaulį benamės, nes negali 
grįžti į savo namus, kurie yra sveti
mųjų jėgų pagrobti, kur likusieji 
svetimųjų priespaudoje jų broliai 
taip pat laukia teisingos taikos. O 
toji teisingoji taika nesiskubina įsi- 
gyvendinti, ir Maskvos konferenci
joje susirinkę didžiųjų valstybių 
atstovai, nors ir deda visas pastan
gas jai pasiekti, tačiau jų viltys, at
rodo, nėra optimistiškos. Kliūtys, 
kurios atsistoja teisingai ir visuo
tinai taikai skersai kelio, yra tokios 
didelės, kad kartais jos atrodo sta
čiai nenugalimos ir tuo pačiu ati
tolina taikos viltis. Mes, lietuviai, 
kurie iš pasaulio galingųjų tikimės 
mūsų ir mūsų valstybės likimo tei
singo sprendimo, mes, kurie šiame 
kare buvome neutralūs ir vis dėlto 
nukentėjome daugiau, negu karą 
pradėjusios ir kariavusios valstybės, 
vykstančios Maskvoje taikos kon
ferencijos proga drįstame pažvelgti 
atgal į netolimą praeitį, kad patys 
atsimintume ir kitiems primintume 
kaip mums — ir kaip tautai ir kaip 
valstybei —• buvo padarytos visos 
didžiosios skriaudos ir neteisybės.

jis viską sieks pagrobti jėga, ką 
laiko vokiškai erdvei būtina. Visos 
galimos taikos iliuzijos sudužo. Kai 
to pat kovo mėnesio 23 dieną vokie
čiai pasigrobė Klaipėdos kraštą, šis 
įvykis, mums, lietuviams, be galo 
skaudus, tarptautinių įvykių kalei
doskope praėjo bevelk nepastebėtas. 
Kaip niekas negalėjo gelbėti Čeko
slovakijos, taip niekas net diploma
tiškai negynė neteisėtai'atplėštos su
vereninės Lietuvos teritorijos dalies 
— Klaipėdos krašto/ Hitlerio agre
sijai sulaikyti buvo reikalingos rea
lios užtvaros, o jų nebuvo. D. Bri
tanija ir Prancūzija, paskutiniųjų 
Reicho agresijų Čekoslovakijoje ir 
Klaipėdos krašte paragintos, ėmėsi 
paskubomis jas kurti
PIRMIEJI ANGLIJOS IR PRANCŪ
ZIJOS ŽYGIAI AGRESIJAI SULAI

KYTI
D. Britanija pasiryžo aiškiai nu

statyti savo poziciją ir pareiškė, kad 
bet kurį tolimesnį jėgos panaudo
jimą Europoje ji pasitiks jėga. Tai 
buvo aiškus pasisakymas, kad į toli
mesnes Reicho agresijas bus atsa
kyta karu. Jau 1939 m. kovo mėne
sio gale D. Britanija garantavo Len
kiją, balandžio mėn. ji įsivedė pri
valomą karo tarnybą ir garantavo 
Rumuniją ir Graikiją, gegužės mėn. 
pasirašė sutartį su Turkija. Tuo 
būdu, D. Britanija pasidarė vyriau
siu bendro „taikos fronto“ architektu 
visiems, kas tik norėjo agresijai 
pasipriešinti. Bet tas frontas be So
vietų Sąjungos būtų buvęs persilp- 
nas. D. Britanijos-Prancūzijos san
tarvė buvo realus dalykas. Jei prie 
tos santarvės būtų prisidėjusi Rusi
ja, jei būtų atgaivinta entente, su
byrėjusi Pirmojo Pasaulinio karo 
paskutiniais metais, „taikos frontas“ 
būtų . buvęs galingais, ir Vokietija 
vargu ar būtų bemėginusi, bent arti
miausiu ' laiku, savo agresiją tęsti. 
Tikrasis raktas į taiką buvo Sovietų 
Sąjungos rankose. Todėl svarbiau
sias klausimas anų 1939 metų 
vasarį buvo:

pa-

H. B.

pat Estijos ir Latvijos integralumas. 
Lietuva nebuvo minima, nes ji 
anuomet bendrų sienų su Sovietų 
Sąjunga neturėjo. M. Litvinovo su
formulavimus patvirtino M Maiskis, 
Sovietų Sąjungos pasiuntinys Lon
done, ir M. Suricas, sovietų pasiun
tinys Paryžiuje. Tačiau D. Britani
jos ir Prancūzijos vyriausybės savo 
atsakymo nespėjo duoti, nes turėjo 
pirma susisiekti su Varšuva, Buka
reštu ir Atėnais. — Sovietų užs. reik, 
komisaras M Litvinovas buvo iš 
savo pareigų atleistas ir pakeistas 
V. Molotovu. Ar tas pakeitimas tu
rėjo reikšti ir sovietų užsienių po
litikos pasikeitimą? M. Litvinovas 
buvo žinomas kaip susitarimo su 
Vakarų demokratijomis šalininkas. 
Ar jo atleidimas turėjo reikšti nusi- 
grįžimą nuo Vakarų demokratijų ir 
naują posūkį sovietų politikoje? Da
bar yra žinoma, kad 1939 m. balan
džio mėn. pabaigoje, kai M. Litvino
vas išryškino Kremliaus nusistaty
mą, sovietų atstovas Berlyne Mere- 
kalovas buvo staigiai pakviestas į 
Reicho užsienių reikalų ministeriją, 
o pulk. Gerasimovas, sovietų karo 
attache Berlyne — į Vokietijos vy
riausią štabą. Po to jie tuojau abu 
išvyko į Maskvą. Už kelių dienų, 
gegužės 2 d. M. Litvinovas buvo at
leistas iš pareigų. Maskvoje tarp 
rusų ir vokiečių prasidėjo derybos.

Pabaltijo valstybes Esą, jei Vokie
tija per tuos kraštus pultų Rusiją, D. 
Britanija ir Prancūzija turėtų teikti 
savo pagalbą. Sis nuostatas buvo jau 
įtrauktas į D. Britanijos-Lenkijos 
tarpusavės pagalbds sutarties pro
jektą, pagal kurį, jei Vokietija pultų 
Prancūziją per Belgiją ir Olandiją, 
arba jei Vokietija pultų Lenkiją per 
Lietuvą, abi susitarusios šalys turėjo 
viena antrai padėti. Šios sutarties 
projekte taip pat buvo nustatoma: 
„Latvija ir Estija turi būti laikomos 
Lenkijos ir D. Britanijos vyriausy
bių įeinančiomis į Vokietijos užpuo
limo paliestų valstybių sąrašą . . . 
nuo momento, kai pradės galioti 
tarpusavio pagalbos priemonės tarp 
Anglijos ir trečios valstybės (būtent, 
Sovietų Sąjungos). Todėl D. Britani
jos vyriausybė sovietų reikalavimus 
dėl Pabaltijo valstybių įtraukimo į 
netiesioginės agresijos sąvoką forma
liai priėmė, tik panoro išaiškinti šios 
sąvokos turinį, kaip ją supranta so
vietų diplomatai.

SOVIETU POLITIKA ANGLŲ- 
PRANCŪZŲ ATŽVILGIU DARĖSI 

KIETESNE

JĖGOS, LĖMUSIOS TAIKĄ AR 
KARĄ 1939 M. PRADŽIOJE

1938 metai baigėsi garsiuoju Mūn- 
cheno mėginimu, kur D. Britanijos 
min. pirmininkas N. Chamberlainas 
beviltiškai stengėsi sulaikyti Hitlerį 
nuo tolimesnių agresijų ir gelbėti 
taiką- Svarbiausioji priežastis, ko
dėl N. Chamberlainui paskutinis mė
ginimas nepavyko, buvo toji, kad 
Hitlerio agresijai negalima buvo 
priešpastatyti vieningos Europos, o 
vienų D. Britanijos ir Prancūzijos 
jėgų tam nepakako. Iš vienos pusės 
gerai suderinti Reicho ir Italijos 
siekimai, iš kitos gi pusės — dvi
lypė D. Britanijos ir Prancūzijos 
sąjunga, remianti visą eilę Balkanų, 

'Vidurio, Pietryčių ir Rytų Europos 
valstybių, kurių pasitikėjimas savo 
garantų jėga ir galia jau buvo gero
kai pakirstas Italijos -įvykdytomis 
agresijomis Abisinijoje ir gen. Franco 
palaikymu Ispanijoje bei Reicho 
įvykdytomis, agresijomis Austrijoje 
ir Čekoslovakijai priklausiusiame 
Sudetų krašte. Buvo dar trečioji 
jėga, kuri taikos gelbėjimo Euro
poje klausimu galėjo būti lemianti, 
bet ji vengė susirišti sutartimis 
su demokratiniais vakarais ir, tuo 
būdu, užkirsti kelia tolimesnei Vo
kietijos agresijai. Toji trečioji jėga, 
be abejo, buvo Sovietų Sąjunga. 
Jaį vedant neaiškią politiką, Rei
chui pasiliko laisvos rankos manev
ruoti, ir jis tą aplinkybę puikiai 
išnaudojo. Dar 1938 m. gruodžio 
mėn., tuoj po D. Britanijos ir Pran
cūzijos nepasisekimų Mūnchene, Hit
leris mėgino su sovietais sudaryti 
paktą. Kaip paprastai, tos derybos 
buvo užmaskuotos nekaltu pasiū- 

'lymu pradėti prekybinius pasitari
mus. — - ■ -
voje.
cho ambasadorius Maskvoje kuni
gaikštis Werner von Schulenberg. 
Nors iš šių pasitarimų nieko neiš
ėjo, ir jau 1939 m. sausio mėn. 
vokiečių ūkinė delegacija buvo iš 
Maskvos atšaukta, bet joje turėjo 
paaiškėti, kad vokiečių susitarinias 
su sovietais yra galimas, jei iš abie
jų pusių bus padaryta pageidaujamų 
nuolaidų. O tai, be abejo, padrąsino 
Hitlerį savo agresyvinę politiką 
tęsti, nesibijant pertempti tauptau- 
tinę padėtį Reicho nenaudai.

rei-
su-

SU KUO EINA RUSIJA?
1939 m. balandžio 15 d. užs. 

kalų komisaras M. Litvinovas 
formulavo, ką Kremlius skaito esant
būtina sąlyga bet kokiai anglų-pran- 
cūzų-rusų sutarčiai. Sovietų Sąjun
gos integralumas turįs būti garan
tuotas prieš Hitlerio agresiją. Taip

D. Britanija įteikė Maskvai savo 
atsakymą 1939 m. gegužės mėn. 8 d. 
per Sir William Seedsą. Ji siūlė, ar 
negalėtų Rusija pradžiai pasižadėti 
padėti Lenkijai, Rumunijai ir Grai
kijai, kurias D. Britanija jau buvo 
garantavusi, o derybos dėl formalios 
sąjungos galėtų būti po to pradėtos. 
Tačiau Maskva atsisakė bet kokią 
preleminarinę deklaraciją skelbti, o 
gegužės 19 d. per savo atstovą Lon
done M. Maiskį pranešė Sir Robertui 
Vansittartui, anuometiniam britų vy
riausybės diplomatiniam patarėjui, 
kad Rusija primygtiniai reikalauja 
visiškos sąjungos, trišalio karinio 
pakto, kuris apimtų visas Sovietų 
Sąjungos kaimynines valstybes. Ge
gužės 31 d. V. Molotovas pakartojo 
tuos minimus reikalavimus Sovietų 
Aukščiausioje Taryboje ir paminėjo

Pabaltijo Valstybės diplo
matiniai DERYBŲ CENTRE

Nenorėdamos būti būsimojo karo 
lauku, Estija ir „Latvija po V. Molo
tovo pareiškimų Aukščiausioje Ta
ryboje jau birželio 7 d. pasirašė su 
Vokietija nepuolimo paktus, tuo no
rėdamos parodyti savo aiškų neu
tralumą ir pabrėžti, kad per jas Vo
kietijos puolimai nevyks, ir todėl jos 
gali būti iš diplomatinių derybų tarp 
Anglijos ir Prancūzijos iš vienos ir 
Sovietų Sąjungos iš kitos pusės iš
jungtos. Pabaltijo valstybės bijojo 
daryti kompromisus dėl savo nepri
klausomybės, priimdamos iš Rusijos 
garantijas, kurios galėtų įtraukti jas 
į būsimą karinių veiksmų zoną. Fak
tiškai gi Rusija savo garantijas Pa
baltijo valstybėms suprato savotiš
kai. Jei D. Britanija ir Prancūzija 
savomis garantijomis norėjo sustip
rinti tų valstybių nepriklausomybes 
agresijos atveju, tai V. Molotovas, 
birželio mėn. 22 d., priėmęs Mask
voje Anglijos atstovą Sir William 
Seedsą ir Prancūzijos atstovą M. 
Neggiarą, nedviprasmiškai jiems nu
siskundė, jog jis negalįs suprasti, ko
dėl Britanija taip vengianti „pajodi
nėti“ po mažąsias Pabaltijo valstybes. 
Lordas Douglass, kuris prieidavo prie 
D. Britanijos min. pirmininko doku
mentų, yra pareiškęs, jog Sovietų 
Sąjungos buvo reikalaujama, „kad D.

Pasitarimai prasidėjo Mask- 
Vokietiją juose atstovavo Rei-

Dienų sūkuryje

Sargyboje už savo ir pasaulio laisvę

Britanija sutiktų su trijų nepriklau- , 
somų valstybių — Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos — absorbavimu jėga į So
vietų Sąjungą“. Tai buvo dalis kai
nos, už kurią Rusija būtų sutikusi 
prisidėti prie britų-prancūzų santar
vės. Ir reikia D. Britanijos ir Pran
cūzijos garbei pasakyti, kad jos gre
siančio baisaus karo akivaizdoje so
vietų reikalavimus atmetė, kad, 
gerbdamos ir gindamos teisę, atsi
sakė pripažinti smurtą, nors jis ir 
būtų galėjęs anuomet nutolirfti nuo 
jų . pavojaus šmėklą, grasinusią iš 
hitlerinės Vokietijos pusės.

DVIGUBAS DIPLOMATINIS ŽAI
DIMAS MASKVOJE

Būdinga, kad V. Molotovo reika
lavimai buvo padaryti tuoj po to, 
kai birželio mėn. viduryje iš Ber
lyno į Maskvą grįžo Vokietijos am
basadorius W. von Schulenbergas, 
vokiečių išgarsėjusio ekonomisto 
Dr. H. Wohlthato lydimas, tęsti de
rybas, kurios buvo plačiai skelbia
mos kaip „prekybos pasitarimai“. 
Tie pasitarimai tebuvo skraistė, už ' 
kurios buvo tariamasi politiniais 
reikalais. Atrodo, kad Maskva visą 
1939 m. vasarą vedė derybas ir su 
sąjungininkais ir su vokiečiais kar
tu, laviruodama tarp abiejų ir siek
dama jai vienai žinomų tikslų. Ber
lynas, norėdamas paspausti sovietus 
būti nuolaidesniais, 1939 m. birželio 
mėn. atliko kelias politinio pobūdžio 
karines demonstracijas. Vokietijos 
gen. štabo viršininkas generolas Hal- 
deris aplankė Suomiją ir Estiją. 
Keliolika vokiečių povapdeninių lai
vų atplaukė vizito j Taliną. Vokiečių 
bombonešiai sistemingai skraidė 
tarp Rytprūsių, Talino ir Helsinkio 
su suomių ir estų lakūnais, kaip pa
galbiniais pilotais. Rusai iš savo 
pusės skelbė, kad tą rudenį Raudo
nosios armijos manevrai pirmą kar
tą įvyks Leningrado apygardoje. 
Britų teritorinės armijos generalinis 
direktorius Sir Walter Kirke skrai
dė į Suomiją, imperinio štabo virši
ninkas Sir Edmund Ironside išskri
do į Lenkiją. Visos trys besideran'- 
čios šalys demonstravo, o derybos 
dėl netiesioginės agresijos sąvokos 
tarp sąjungininkų ir sovietų iš vie
nos pusės ir derybos tarp sovietų Ir 
Vokietijos iš kitos pusės vilkinosi ir 
palengva slinko į nenumatytą galą. 
Sovietai buvo lyg toji bekraitė nuo
taka, kuri lūkuriavo, kuris iš besi- 
peršančių jaunikių buą duosnesnls.
REIKŠMINGOJI 1939 m. RUGPIO- 

ClO mėn. 5 DIENĄ
Tą dieną įvyko du patys svarbiau

sieji politiniai įvykiai, kurių vienas 
turėjo tikrąją realiąją prasmę, o 
antrasis, nors, atrodė, buvo reikš
mingas, bet, iš tikrųjų, teturėjo 
maskuojamosios reikšmės. Rugpiu- 
čio mėn. 5 d. Hitleris galutinai nu
sprendė pasipasyti formalų paktą su 
Sovietų Sąjunga, ir W. von Schu- 
lenbergui Maskvoje buvo duota ins
trukcija painformuoti sovietų užsie
nių reikalų komisariatą, kad Vokie
tija sutinka su jau slaptose dery
bose aptartomis sąlygomis. Beliko 
tik galutinai paręngti sutarties 
tekstą ir jį pasirašyti. Tą pat dieną 
Londonas ir Paryžius, Sovietų Są
jungai pasiūlius, sutiko pradėti 
anglųJprancūzų-rusų štabų pasi
tarimus, nelaukiant formalaus są
jungos sudarymą D. Britanijos ir 
Prancūzijos karinės misijos rugpjū
čio mėn. 5 d. išvyko į Maskvą, kurią 
pasiekė rugpiūčio mėn. 11 dieną. 
Maskvoje Sovietų Sąjunga derybas 
su vokiečiais vedė vienoje patalpoje, 
o su sąjungininkais kitoje. Ar žinojo 
anuomet sąjungininkai, koks lošimas 
čia vedamas, o jei ir žinojo, ką jie 
galėjo čia padaryti? Ar nenusiženg
dami teisei ir tiesai, ar nenusiženg
dami tarptautinės teisės ir tautų 
laisvės principams, jie galėjo šiame 
lošime bet ką pakeisti? D. Britanijos 
min. pirmininkas N. Chamberlainas, 
anuomet Žem. Rūmuose paprašytas 
paaiškinti, kodėl paliko ore sąjunga, 
kuri turėjo sulaikyti Hitlerį ir užtik
rinti nepriklausomybę visiems, di
deliems ir mažiems, atsakė: „Mums 
nepaprastai rūpi, kad net panašumo 
nebūtų, jog mes norime kėsintis j 
kitų valstybių nepriklausomybę. Ir 
jei mes nesutikome iki šiol su so
vietų vyriausybe dėl tos netiesiogi
nės agresijos sąvokos, tai todėl, kad 
toji formulė, kurią Sovietų Sąjunga 
pasiūlė, mums atrodė kaip turinti 
tą aiškią prasmę (suprask:- kėsini
mąsi į Pabaltijo valstybių nepri
klausomybę)“. N. Chanąberlainas ne
galėjo pasakyti aiškiau. Jo dilema 
tikrai buvo baisi. Ar jis turėjo nu
sviesti į šalį tų trijų Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybę, ka4 pritrauktų 
Rusiją prie sąjungos? Ar jis turėjo-’ 
sutrukdyti Hitlerio agresiją, sutikda
mas, net pats padėdamas Hitlerio 
agresijai? Tokius klausimus anuo
met statė D. Britanijos diplomątai ir 
politikai. D. Britanijos vyriausybė 
.to nip.d*:ė ir, nenusižcną imą de
mokratijų skelbtiems p.in.’mma, 
padaryti negalėjo. (B. d.)

Visi DP vienykimės, — tokį šūkį f 
meta lenkų „Orzel Bialy“ Nr. 5. Laik
raštis teigia, kad iš anksto visi tie, ’ dramoje turime būti pirmaeiliai ak- 
kurie tiki laimingesne savo tėvynės 
ateitimi,turi susidaryti plieninęįjend- 
ruomenės grandį, kuri tarp sveti
mųjų bus ir švyturys menkesniems 
dvasia ir: uola, į kurią atsitrenks 
visi kėslai palaužti tremtinius tau
tybės atžvilgiu, kitaip tariant, asi
miliuotu Organizuotis tenka ne dėlto, 
kad patogiau ir greičiau įeitume į 
tą visuomenę, į kurią mus likimo 
bangos nuneš, bet, priešingai, vien 
tik tuo tikslu, kad, atėjus laikui, bū
dami geriausiame moraliniame ir 
materialiniame stovyje, galėtume ne
sužaloti ir neišsklaidyti įsijungti j 
savąją visuomenę Tėvynėje. Mūsų 
buvimas užsieniuos — šitai etapas 
kelyje tėvynėn, į kurią esame pri
siekę grįžti ir grįšime. Užsieniuos 
tremtiniai ieško ne turtų, ne pato
gumų, ne garbės, bet palankių 
lygų prabūti negando metą ir 
naudingiau sustiprinti akciją už 
vynės teises.

Už savo ir pasaulio laisvę, — toks 
yra tremtinių didžiojo budėjimo įsa
kymas Nr. 1. Londono „Wiadomosci“ 
jau pernai rašė: Tremtūūai privalo 
su nesusvyruojama jėga ištverti pro
testo prieš smurtą sargyboje. Šian
die eina reikalas ne dėl pusiausviros 
Europoje, bet dėl pačios Europos, 
kaip civilizacijos židinio, egzisten
cijos. Šiandie skiriamoji linija eina 
ne paliai geležinę uždangą, bet nu
sitęsia toli už jos, apima visą žemės 
rutulį. Tai riba tarp dviejų pasaulio 
kultūrų, tarp dviejų pasaulėžiūrų, 
vadinkime tikriniu vardu: Va
karų pasaulis ir Rytų pasaulis, krikš
čioniškasis ir antikrikščioniškasis 
gyvenimo supratimas, laisvė ir demo
kratija ar totalizmas ir vergija. 
Įsisąmoninkime, kad mūsų tėvynės 
likimas priklauso nuo viso pasaulio 
likimo. Vakarų Europos laisvė be 
Rytų ir Vidurio Europos laisvės bus 
trapi ir trumpalaikė, tąsia pat Rytų 
ir Vidurio Europa be Vakarų Euro
pos savystovumo ir valingumo neiš- 
bris iš šių dienų klanų. Mūsų tėvy
nės reikalai yra įsilieti į milžiniško 
mechanizmo (sūnrask: viso paeau’io) 
krumplius, į gigantiškų proporcijų

JERONIMAS CICĖNAS

są-
ko

Čekoslovakijos aneksija ir 
KLAIPĖDOS KRAŠTO ATPLĖŠI-

MAS NUO LIETUVOS
1939 metų kovo 15 dieną visą pa

sauli sukrėtė nors ir spėliotas, bet 
vis dėlto netikėtas įvykis: Vokietija 
žaibiškai okupavo Čekoslovakiją, ir 
Hitleris pats atvyko į Prahą. Galu
tinai paaiškėjo, jog visi Hitlerio 
pažadai. kad jis jokių žemių Euro
poje nebetrokšta, yra grynas melas 
pasaulio budrumui užmigdyti, ir kad Konfliktą, ir šioje didelėje istorijos

toriai, bet ne bevaliai statistai.
Tremtinių bendruomenė pasaulio 

opinijai turi būti žibintas, prasklai- 
dąs šių dienų sąvokų maišatį ir de
maskuojąs absurdišką pažiūrą, kad 
nuolaidomis (vaizbūnišku tautų iš
pardavimu) galima perauklėti tuos, 
kurie, totalitarinio režimo įkvėpti, 
pro kraujo klanus veržiasi pirmyn 
vis alkani, vis gobšesni. Tremtiniai 
bet kuria kaina turi savo tautos ir 
valstybės reikalus išlaikyti tarptau
tinių opulių darbotvarkėje.

Kokių kliuvinių pakeliui 'sutiksime
— sunku pasakyti, mus tačiau testip
rina galutinis tremtinių tikslas — 
laisvė sau ir Tėvynei, o tai, aišku, be 
aukų ir griežto savo privačių reika
lėlių išsižadėjimo nepasiekiama.

Str. šitaip baigiama: Istorijos, kuri 
ant mūsų galvų palenkia rūstų ir 
grasų dangaus skliautą, šviesoje be 
jokių abejojimų galima pasakyti, kad 
visų laikų politiniai emigrantai — o 
ypač mūsiškė tremtis — šitai laisvės 
instinkto balsas, šitai moralinėmis 
vertybėmis tikėjimo aktas, šitai pro
metėjiškos valios sprendimas, šitai
— tautinės misijos tęsinys.

Tausokime žmonių išteklius. „Try- 
buna“ rašo: Vakaruos jau seniai su
prasta, kad kiekvienos tautos di
džiausia gėrybė yra žmogus. Šiandie 
jau žinome, kad Vakarų strategiją 
vairavo žmonių ištekliaus ūkio pro
blema. Nepaisymas nuostolių žmonė
mis, panieka žmogui — šitai Rytų 
(suprask: Azijos) bruožas. Jei mes 
priklausome Vakarų civilizacijai, tai 
ko greičiau turime paduoti revizijai 
mūsų pažiūrą į žmogų, nes jis, bū
tent, yra tikrasis civilizacinių ryšių 
matas. Turime, vesti tolimos per
spektyvos politiką. Dalyką išanali
zuokime ne jausmu, bet protu va- 
duodamiesi. Reikia apdairių tautinės 
akcijos kelių ir metodų. Jaunimas 
bet kuria kaina turi prisilaukti tų 
dienų, kai Respublika iš naujo kils 
gyventi laisva ir savystovi. Atsimin
kime; 1. tautiečio gyvybė priklauso 

, Tėvynei ir jai jis privalo tarnauti, 
| 2. mūsų kraujo įnašas bendriems 
žmonijoj rrik-.’ams negali būti d!- .

Į dėsnis, negu tai leidžia mūsų tautos . 
1 kraujo atsarga ir 3. didžiausia tautos I

gėrybė yra ne jau žuvęs kovotojas, 
bet .gyvas ir tebekovoj antis laisvas 
žmogus. Tatai privalu žinoti ypač 
tremtyje atsidūrusiems tautiečiams 
ir jų bendruomenei.

Mes, DP, nesam daiktas be vertės, 
— rašo Belgijos lenkų savaitraštis. 
Mūsų reikalas jau seniai reikėjo 
spręsti atitinkamoje plotmėje: mes 
prieš savo valią' negalime grįžti į 
pavergtą gimtąjį kraštą, tačiau ne 
išmaldos ar pašalpos prašome pas 
Vakarų pasaulio vadovaujančiuosius 
sluoksnius, bet darbo, kuris būtų 
naudingas abiems pusėms, atseit, ir 
dėl DP ir dėl Vakarų Valstybių. 
DP pagerbs darbdavės valstybės tei
ses ir papročius, gražiai sugyvens su 
vietos žmonėmis ir gerą ir blogą jų 
valandą. Tačiau DP bendruomenė 
nieku būdu negali toleruoti palaidos 
emigracijos, kuri ir pačiam emigruo
jančiam ir jo tautinei bendruomenei 
yra žalinga ir nepriimtina.

Toliau laikraštis, pasidžiaugęs, kad 
prieš DP atsiveria darbo D. Brita
nijoje, Prancūzijoje ir kitur perspek
tyvos, pareiškia, kad iki šiol prieš 
DP didžiausią akciją užkulisiuose 
vedė ne kas kitas, o tik komunistai. 
Mat, tremtinių iš Rytų ir Vidurio 
Europos buvimas Vakaruos kompro
mituoja jų tėvynėms komunizmo 
primestą politinę sistemą. Argi trem
tinių masės nėra akivaizdus liudi
ninkas, kad komunizmas visur įveda 
totalitarini fašistinį režimą, kuris 
ne tik neatneša masėms laimės, bet, 
priešingai, yra tų masių smerkia
mas, ir protesto vardan daroma di
džiausias pasiaukojimas — pasitrau
kiama iš gimtojo krašto, paliekant 
turtą, o ieškant vien laisvės.

„DPiDŽ“ rašo: Būkime „realistai 
optimistai“. Privalome ir norime gy
venti. Gyvendami privalome tikėti 
ir kovoti. Tikėti nepalūžtamai, ko
voti be pertraukos, iki uždavinį at
siekiant. O tikėjimas ir kova sudaro 
gyvenimo prasmės stiprybę, vadi
nasi, pastangos veltui nežūna. Ne
žuvo tautos pastangos praeityje, ne
žus ir šiandieninės: — atsieksime 
savo tautos teises į laisvę! Kasdieni
nius rūpesčius ir visą epochos niū
rumą įveikime valia, protu ir nar
sumu Mūsų charakterio žmonės 

l yra nepaperkami ir neįveikiami.
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GAB***

AH. Valentinai

Zremtin sugrįžta 'Velykų naktis,,.
— Ar kiaura tavo pykė?
— Kiaura, kiaura...

Aš metu pirmas. Mano pypkė ku- 
kavinė, riestu cibuku ir variniu 
vožtuvėliu. Petrošius man atmeta 
savąją. Aš paimu, mėginu traukti- 
nekiaura. Pasižiūriu — paprastas 
riestas kelmo gabalas...

Didysis Šeštadienis Ir kaip keista; 
niekur jokio velykiško judėjimo. O 
mielųjų namų grįčiose būdavo viskas 
verčiama aukštyn kojom Vyrai visą

staigiu mostu nugriebė nuo galvos 
Paberžio pusberniui Juozapatui ke
purę su spindinčiu matiku ir metė 
ant būgno. Kepurė visaip šokinėjo,

linkėse sukruto visi: seni, jauni,gedamas nesirinko dulkančiais vieš-

didčiąją savaitę neturėdavo namuose drebėjo, o Kleopatras tik pylė, tik 
jokios pakenčiamos ramybės, todėl 
bevelydavo kur susėdę ant priegrin- 
džių pypkes smagiai traukti ir kal
bėti apie daiktus didžiai nuotykin
gus, kuriuos kiekvienas yra patyręs 
Velykų naktį O moterys, visokiau
siais darbais iki kaklo užverstos, kel

pylė... Pagaliau Juozapato kepurė 
nusirito nuo būgno ant žemės, bet 
jau suplakta į blyną, o spindintis 
matikas būvo visaip susiraitęs ir ke
liose vietose net lūžęs. Pusberniai 
klykė iš juoko, o pačiam Juozapatui 
netoli jau buvo ir ašaros: juk ke-

davo visokius priešventinius ermy- 
derius. Taip vyrai, ramiai bešneku
čiuodami, neretai užgirsdevo nema- 
toningus šauksmus:

— Pone Karaliau, pyragai štai kaip 
sukrito! ... Ką dabar bedarysime?

pure buvo visai nauja, prieš y>at Ve
lykas pirkta .. Tai matydami ne- 
mitę piemenys, stovėjo atstu nuo 
būgnų trenksmingų ir, kietai sus
paudę, laikė rankose savo kepures.

O užgirdė būgnų garsus? toli apy

dideli ir maži. Juk būgnai šaukė 
visus, kas tik gyvas ir gali, rinktis 
Kristaus budynėn ir melstis ir gie
doti prie Jo grabo visokiais balsais 
per visą naktj Ir pasipylė būrių 
būriai žmonių dulkančiais keliais ir 
vieškelėliais, takais ir takeliais... 
Ėjo vyrai pilkomis sermėgomis ir 
pypkes energingai traukdami, mote
rys baltomis skarelėmis apsigaubu
sios, gražių gražiausių margučių 
ryšulėliais nešinos ir linksmai tar
pusavy klegėdamos.

Tik tolimuose ištrėmimuose nesi
girdėjo dundant griausmingų Šau
kėnų būgnų. Jie tesigirdi tik už de- 
iimties varsnų.. Todėl niekas kle-

kelėliais melstis ir giedoti per visą 
naktį prie Jo grabo su neapsakoma 
lietuviška meile ir gailesčiu...
Nerami, nerami šioji naktis nežinio

je ir ištrėmime. Nesimerkia akys. 
Kartkartėmis pakeli galvą iš vargin
go tremtiniško guolio ir, rodos, girdi, 
kaip ant viškų susėdę parapijos gie- 
doriai, užsidegę žvakes, didžiais ir 
galingais balsais traukia „Kalnus“ 
Kristaus budynėje, pritariant trenks- 
mingiems šviesios atminties viena
akio muzikonto Žuolio patriūbo- 
čiams. Nuo trenksmo plyšta bažny
čia, siūbuoja Jo namai ir gęsta žva
kės prie altorių. O Jis žvakių švie
sų spindėjime guli grabe romus ir

Šitiek vargo perniek išėjo . .
Vyrai tada išsiimdavo iš burnų 

pypkes ir kvapą sulaikę klausydavo
si, kuri čia taip šaukia?

— Tai jau manoji čia rėkia. — pra
tardavo Peludis. — Višta . . . sakiau, 
jog mielių bus permaža ...

Tačiau nepasikeldavo nei Peludis 
nei kuris kitas iš savo vietos ir atsi
sakydavo griežtai eiti aiškinti pyra
gų katastrofos ar nelaimėje paguosti 
savo prisiegą, nes tokiais atvejais 
dažniausiai už paguodą nuo moterų 
galėdavai gauti samčiu per sprandą 
ir daugiau nieko. Mat, labai ner- 
vuotos prieš šventes būdavo . . .

O dabar čionajos, kai Velykos ir 
vėl ne namuose, mūsų stovykloje ne
paprasta ramybė viešpatauja. Vyrų 
niekas nė pirštu nepaliečia ir pyragai 
„nesukrenta“ . . . Jeigu kas turi ką 
pypkėn įsidėti — gali ramiausiai 
pypkiuoti ir namuose.

Ir tikrai, čia, svetur, nuostabūs da
lykai dedasi: jokia nosis, kad ir pati 
išmintingiausioji, nepasakytų, kad 
linksmosios pavasario šventės, štai, 
atėjo O Lietuvoje tai atspėdavo 
kiekviena nosis, net ir pati kvailiau
sioji ... Pro kaminus juk verždavosi 
visokį neišpasakyti kvapai: verdamų 
kumpių, kepamų paršiukų, žąsų, gai
džių, spirginamų dešrų ir dar nesu
skaitoma daugybė visokių kitokių 
neišpasakytų kvapų. Bepigu buvo 
neatspėti . . . Varnos, ir tos, sukda
mos viršum sodybų ir miestų, nebe- 
pernešdamos šitų kvapų, krisdavo 
žemėn negyvos . .. Žvirbliai jau visą 
savaitę čirkšdavo visokiais balsais 
ant tvorų, girdami lietuviškų šeimi
ninkių sugebėjimus ir talentus, o Su
neš, nebelšmanydaml kas čia paga
liau darosi, staugdavo ne savais bal
sais .. .

O čirškėk nečirškęs čionai — kad 
nėra jokio kvapelio . .*

Leidžiasi saulė užu Svabljos kalvų. Prošvaistė tremties buityje

kaip žolynėlis gražiausias...
Čia vėl, rodos, atsirandi zokristi- 

joje ir meilingomis akimis žiūri j 
zokristijoną visagalintį, norėdamas 
patekti į Kristaus kareivių eiles. 
Sunkiai merkiasi akys atsiminimų 
karalijoje ir, rodos, deduos ant gal
ios jau sidabro šalmą ir juostuos 
aukso diržu. Prie šono prisikabinu 
spindintį kardą ir į rankas imu švie
sią dzidą... Vedami puošnaus ir 
šią naktį galybės pilno maršalko, 
einame per žmonių minią. Maršalka 
skrabina varine buože energingai ir 
pareigingai skirdamas kelią Kristaus 
kariuomenėn Sąla kraujas nuo žva
kių šviesybės, o Jis didžiame savo 
spindėjime guli grabe kaip žolynėlis 
gražiausias... Ir nuo giesmių ir 
triūbų trenksmo dreba Jo namai...

Ak, ne čia, ne čia mums bepama
tyti ir bepajusti šitą meilę ir prisi
rišimą. Čia svetimi žmonės, pikti, 
paniurę ir meldžiasi tik iš įpročio, 
bet ne iš širdies... Šitokios Velykų 
naktys gali būti tiktai mūsų švento
joje žemelėje. ,•

Merkiasi vėl akys šitą neramią ir 
vienišą naktį.

Užeinu Šaukėnų špitolėn. Čia de
ga žvakės, pastatytos ant sukrypusių 
langų ir skersbalkių. Pasieniuose 
visi suolai apsėdę žmonėmis. Vyrai 
rūko pypkes ir tyliai tarpusavy šne
ki -i. Kiti, kurie iš toliau, užkan
džiauja. Pavargusieji ir nusigavė- 
jusieji snaudžia, o kiti ir garsingai 
jau knarkia. Vidury pastatytas di
delis kubilas, į kurį dievobaimingi 
parapijonys deda aukas špitolnln- 
kams. Spitolninkai šiąnakt nemie
ga: jie triūsia, besirūpindami svečių 
patogumais ir bevirindami arbatą. 
Staiga iš kažin kur atsiranda Paprū- 
džių Petrošius ir sako man:

— Ei, eiva mestis pypkėmis.
— Eiva, — sakau aš jam.
— Bet tu mesk pirmas.

Vyrai pasieniais ima garsiai juoktis.
— Nekiaura, nekiaura, — šaukia 

jie.
Pabundu ir žiūriu, kad belaikąs 

rankoje savo cigarninką Patraukiu 
— kiauras. Ir linksma pasidaro... Ir 
misllju: o tu Petrošiau, kažin kokio
se speigų platybėse šiąnakt pypkė
mis bemainai?...

Ak. nerami naktis.
•*

Pro langą teka skaisti ryto saulė. 
Pirmieji spinduliai sveikina lagerį. 
O lauke tylu tylu... Bažnyčios ko
miteto vyrai bokšte nešauna iš vari
nės armotos, pranešdami visoms ša
lims ir visiems žmonėms, kad, štai, 
jau atsikėlė Kristus, pergalėjai 
mirtį, todėl visi turi džiaugtis ir 
linksmintis! Saulei tekant, nesu- 
gaudžia linksmai Velykų varpai, ne
sudunda būgnai visa savo smarkybę 
ir spūsties sūkuriuose neišsiveržia is 
bažnyčios minių minios žmonių su 
patriūbočiais, kurie, didžiu trenksmu 
šaukdami „Linksma diena mums 
prašvito", penkis kartus eina aplink 
bažnyčią su vėliavomis, altorėliais, 
žvakėmis ir gėlėmis ir gražiausiais 
margučiais, Velykų rytą pašventin
tais ... Nusigavėjusieji už jaunystės 
nuodėmes neina šventoriaus pakraš
čiais, pasiramsčiuodami dviem laz
domis. O tie, kurie visą gavėnią 
ant akmenų gulėjo, turėtų švento
riaus kampe susėdę būreliu džiaugs
mingai giedoti: „Kaip žolynėlis gra
žiausias — atpirko mus maloniau
sias ...“

Tylu. Tik tekančios saulės spindu
liai skaisčiai apšviečia tremtinių 
stovyklą ... Bet Velykos yra prisi
kėlimo šventė, todėl turėtumėm ir 
palikti viltyje, jog prisikelsime vėl 
naujam gyvenimui, kaip prisikels 
naujam gyvenimui ir mūsų Tėvynė.

Ne amžinai bus taip klaiku ir ne
ramu. Sugrįš vėl tenai paliktosios 
Velykų naktys...

Margumynai
— Vasario gale garsiajai romanų 

fabrikantel Courths-Mehler sukako 
80 m. Ji sumušė pasaulinį populia
rumo rekordą: per 63 m. ji parašė 
247 romanus bei noveles, kurie pa
siekė bendrą 27.430,000 egz. tiražą ir 
buvo išversti į 11 kalbų. Reporteriai 
apskaičiavo) kad, visus jos knygų 
egzempliorius sudėjus vieną greta 
kito, išeitų 40.000 km ilgumo juostą.

— Viename Milano lėktuvų fabri
ke baigti sėkmingi bandymai ąu 
„skraidančiuoju automobiliu“, kuris 
galės važiuoti žeme (66 km per vąį. 
greičiu ir skristi oru 190 km per 
vai.). (AZ)

Mistiška tyla ateina į žemę— į šią
ašarų pakalnę ... Ir nuostabu: nie
kas čia šį vakarą nesudrumsčia tos 
tylos — jokioje šalyje nesigirdi mis
tiškųjų būgnų dundėjimų, plaukian
čių nesulaikomai Velykų vakarą per 
miškus, šilelius, kalvas, pakalnes ir 
taleluosius lietuviškuosius klonius...

Klausyk nesiklausęs, o neišgirsi 
garsingųjų Šaukėnų būgnų. Varinių, 
tokių didelių, kaip Sarkės dvaro ka
tilų, užtrauktų ožio skūromis. Pa
rapijos vyrai tris metus juos išlaikė 
užkasę žemėn nuo vokiškųjų „amt- 
foršterių“. Šaukėnų būgnus dun
dant išgirsi dešimtį varsnų aplinkui 
per kalnus ir per ežerus. Senasis 
varpininkas Kleopatras kartą pasakė 
Velykų naktį:

— Mūsų būgnai todėl taip gar
singi ir taip toli girdisi, kad šis di
dysis yra užtrauktas seno velnio 
akūra...
v — O kur šitokį velnią pagavo? — 
paklausėme tada.

— Ogi, pagavo pas Abručius per 
linaminę jaujoje įstrigusį tarp sąspa
rų. Buvo tai ciesoriaus Aleksandro 
gadynėje, kai dar Velniabalį kamar- 
ninkai nebuvo nusausinę. Tuomet 
linaminiai pas Abručius ir pagavo 
seną velnią su nutręšusia uodega, 
nulupo jam skūrą ir atvežė parduoti 
Šaukėnų žydams. Bet žydai pauostė 
ir tos skūros nepirko... Tada ją 
padžiovėme varpinėje, kur ji iš- 
drypsojo, kol Šaukėnų vaitas Bala- 
mutas pakratė kojas. Nei pelės, nei 
kalmukai nepalietė jos. Paskui už
traukėme ant būgno...

Sitai kokios istorijos su garsingais 
žemaičių būgnais. Senasis Kleo
patras, kaip ištikimas Dievo tarnas, 
Velykų naktį atsispirdamas muša 
būgnus, o senasis velnias gal rauda 
šiokią naktį pekloje pamautas ant 
baslio, kad Aleksandro gadynėje taip 
negudriai įstrigo į sąsparas ir tokiu 
būdu pigiai prarado savo kailį. Bet 
dėl to Kleopatrai galvoj neskauda ... 
Jis visa jėga duoda į būgnus. Nuo 
tokio baisaus dundėjimo siaubas pa
gavo senose šventoriaus liepose už
snūdusius varnus, pabudo visi iki 
vieno ir, nebežinodami, kas čia atsi
tiko ir kur jiems bedingti tamsoje, 
suko ratu virš senos, apsamanoju
sios varpinės, vargingai krankdami. 
Ir mirtinai persigandę apuokai ėmė 
klaikiai šūkauti medžių drevėse. Ap
supo būgnus pusberniai ratu ir šoki
nėjo iš džiaugsmo. Mikė Vaitiekus

Girnikų kainas pragydo
4 kilometrai nuo Kurtuvėnų mies

telio (Šiaulių aps.) į šiaurę dunkso 
didžiausias šioje apylinkėje Girnikų 
kalnas. Iš vakarų prie jo prisišlie
jęs miškas, rytuose tuo pat vardu 
kaimas. Lietuvos geografijose šis 
kalnas pažymėtas Girininkų vardu, 

Girnikų kalnas apipintas daugybe 
įvairiausių legendų. Viena jų sako, 
kad po šiuo kalnu milžinas palaido
jęs savo motiną. Rankomis ją už
kasdamas, supylęs šį kalną-kapą ir 
iškasęs jo abiejose pusėse gilias 
duobes (rieškučiomis semdamas iš 
tų vietų žemę kapui), kurių vietoje 
atsiradę dabartiniai Būlėnų ir Zad- 
vainių ežerai. Kiti padavimai kal
ba, kad kalne esanti senovėje už
pustyta bažnyčia. Seniau kaine bu
vusi skylė, ir mestas akmuo dusliai 
nuskambėdavęs į dugną, tačiau nie
kas ir seniausiųjų žmonių tos skylės 
neatsimena, tik sakosi tai girdėję iš 
savo tėvų bei senelių O tokių sky
lių kalnuose daug kur Lietuvoje mi
nima, bet niekas jų nėra matęs.

Senieji žmonės pasakoja tokį at
sitikimą, surištą su Girnikų kalnu 
ir Velykų rytu.

Dar prieš 1830 m. Didįjį sukilimą 
Šalpirčių kaimo (6 km nuo Kurtu
vėnų) gyventoja baudžiauninkė Poš
kienė, atitrūkusi nuo baudžiavos 
darbų, visą Didįjį Šeštadienį ruošėsi 
Velykoms. Ką vargingas baudžiau
ninko ūkis leido, ruošė skaniausią, 
geriausią. Visą dieną plušusi, po 
virtuvę bėgiojusi, gana privargo.

Vakare, Kurtuvėnų bažnyčioje 
varpams gaudžiant ir būbnams dūz
giant, daugelis kaimo gyventojų iš
ėjo į bažnyčią Velykų nakties budy
nėms. Patraukė drauge ir Poškienės 
namiškiai, bet ji pati jau nebepajėgė 
savo kojų pavilkti, be to, juk pasku
tinis žmogus negali išeiti iš ūkio. 
Kas rytą gyvulius pašers, likusius 
mažus vaikus prižiūrės? Likęs vie
nas senas tėvas nepajėgtų.

— Viešpatie, atleisk man, kad ne
galėsiu per naktį prie Tavo karsto 
pabudėti. Matai, kad pritrūkau jėgų. 
Ryt nubėgsiu J Tavo šventą prisikė
limą, — atsiduso baudžiauninkė

(Velykų ryto regėjimas]
rėlį, persižegnojo ir vėlai vakare su
dribo i savo lovą, pasiryžusi ryt 
anksti nubusti ir, apžiūrėjusi gyvu
lius. nubėgti į Prisikėlimą.
Nors ir gana nuvargusi buvo, bet 

naktį ją kankino keisti sapnai. Se
niai mirusi jos motina pridažė pilną 
krepšelį margučių. Visi jie juodi ir 
raudoni, vien tik kryžiais išmar
ginti, tik vienas jų geltonas ir gė
lėmis išraižytas.

— Mamyt, kodėl pridažei vien tik 
juodų ir raudonų. Rodos, buvau 
pagaminusi vantlapių geltoniems 
margučiams išvirti, — per sapną 
Poškienė pastebėjo savo motinai.

— Ech, dukrele, — palingavusi 
galva, atsiduso jos mirusioji motina, 
— ką aš padarysiu, kad jau tokia 
mūsų šventoji žemelė.

Iš sapno nubudusi, Poškienė 
pastebėjo, kad ji jau pramiegojusi 
laiką. Paskutinė moterėlė iš kaimo 
nušlepseno į bažnyčią Prisikėlimui. 
Kaime liko vien tik tie, kurie buvo 
palikti namus saugoti. Sapną pa
pasakojo savo senam tėvui, bet jis 
maža ką tegalėjo jai paaiškinti.

— Gal maras, gal badas, o gal 
karas užpuls mūsų žemelę. Ką čia 
supaisysi Dievo kelius, — tik tiek 
tepasakęs, nusisuko ir, atsisėdęs pa
ltai pečių pradėjo poteriauti.

Poškienė, paskubomis apžiūrėjusi 
gyvulius, užsimetusi šventadieniškus 
drabužius, tekina išbėgo į bažnyčią. 
Bijojo ne tik pavėluoti į Prisikėli
mą, bet jai rūpėjo kuo greičiausiai 
po pamaldų susitikti pažįstamus ir 
jiems papasakoti savo sapną. Gal 
kiti gudresni, išmintingesni ir mo
kės jai geriau paaiškinti, ką jis 
reikštų. Jautė, kad jis ką nors ne
gera lemia.

Nejauku vienai mišku bėgti. Jokio 
gyvo žmogaus nematyti. Vieškelis, 
iš abiejų pusių mišku apsuptas, tuš
čias. Tik šviežios pėdos ir ratų vė
žės rodė, kad neseniai buvo nueita 
ir nuvažiuota miestelio link. Vis la
biau švito, ir Poškienė pradėjo jau

Paškieoė, sumetė kasdieninį pote-idintis, kad gali pavėluoti į Prlsikė-

timą. Miško kryžkelyje lyg- ratai 
subildėjo. Gal kas nors irgi pavėla
vęs skuba į bažnyčią. Gal pavėžins. 
Poškienė atsisuka, bet užpakalyje 
niekur nieko. Tik paukščiukas, iš 
vieno medžio nuplasnojęs į kitą, 
pradėjo skambinti savo rytmetinę 
giesmę.

Miškas pasibaigė, ir prieš akis pa
sirodė už 4 kilometrų baltuojantieji 
Kurtuvėnų bažnyčios bokštai. Ke
lias toli matyti, bet jis visas tuščias.

— Dieve, mano Dieve, pavėluosiu 
j Tavo šventąjį Prisikėlimą, — šir
dyje aimanuoja Poškienė. Nors ge
rokai pailsusi, bet vis dar greitina 
žingsnius.

Bet kas tai? Kairėje girdėti var
gonų ūžimas ir giesmės. Poškienė 
atsisuko į tą pusę ir iš baimės nu
tirpo. Netoli esąs Girnikų kainas 
atviras ir šviesus. Ji aiškiai mato 
kalne bažnyčios vidų, pilną degan
čių žvakių, klūpančių ir besimel
džiančių žmonių. Pati Prisikėlimo 
pradžia. Šio reginio sukrėsta, pra
deda dar greičiau bėgti. Juk ji tik 
viena iš gyvųjų tuose tuščiuose 
laukuose.

Toli nubėgo nuo kalno ir atsigrįžti 
bijo, bet vargonų ūžimas ir giesmės 
vis tebelydi ją. Aiškiai girdi aleliuja 
garsus ir storas, storus kunigų bal
sus.

Dešinėje prie kelio kaimo kapinai
tės su į dangų besistiebiančiais me
diniais kryžiais, po kuriais ilsisi jai 
pažįstami baudžiauninkai, kentėję 
drauge tą pačią baudžiavos nedalią, 
bet dabar jau laisvi nuo jos, mirties 
išvaduoti. Poškienė, pertraukusi vie
nas maldas, persižegnojo, kad galėtų 
sumesti vieną kitą „Amžiną atilsį" 
už mirusiuosius. Kapinaičių kalnelis 
su kryžiais jai priminė sapne maty
tus juodus margučius. Va, rodos, 
pūpso laukuose didelis didelis juodas 
margutis, kryžiais išmargintas, o ant 
aukščiausio kryžiaus prikalta stam
boka Kristaus kančia tartum kartoja 
kapams Poškienės motinos sapne 
pasakytus žodžius: „Jau tokia mūsų

švėntoji žemelė.“
Poškienė, prabėgus! kapinaites, 

pagaliau pradrįso atsigręžti į kalną. 
Jis vėl, kaip ir visuomet, tylus, 
plikas ir užsidaręs savo paslaptyse. 
Nei bažnyčios jame bematyti, nėl 
vargonai nebeūžauja, nei giesmės ne- 
besklinda.

Jau beliko kilometras. Prieš akis 
stati aukštuma su kryžiumi prie 
pat vieškelio. Sulinkusi, susikūpri
nusi Poškienė alsuoja į aukštumą, 
akis įbedusi į kryžių. Dievo kančia, 
nuleidusi galvą, lyg žvelgia su 
užuojauta į ją.

Užkopusi į aukštumą, lyg ant del
no pamatė miestelį, bažnyčią ir mū
ro tvora apjuostą šventorių. Kry
žius, vėliavos, po baldakimu neša
mas Švenčiausiasis ir minios mal
dininkų jau ėjo aplink bažnyčią. 
Giesmės aidai aiškiai siekė jos 
ausis.

Kai pasiekė bažnyčią, jau buvo 
pati Prisikėlimo pabaiga, nuaidėjo 
paskutiniai aleliuja garsai. Poškienė 
suklupo bažnyčioje ir maldos eksta
zėje nieko pažįstamųjų nematė. 
Malda po maldos kilo iš jos širdies, 
lyg norėdama atsiteisti už pavėluotą 
laiką. Ne viską girdėjo, ką ir ku
nigas pamoksle kalbėjo.

Po pamaldų bažnyčia greit ištuš
tėjo, bet susimetę rinkelėje Poškie
nės pažįstamieji ir daugelis nepa
žįstamųjų nesiskubino, kaip pa
prastai būdavo Velykų rytais po pa
maldų, pirmieji lėkti namo. Visi, 
apsupę ją, klausėsi jos nuostabaus 
regėjimo, ir tą pat dieną visą apy
linke žinojo apie Girnikų kalno pa
slaptį, dar labiau įtikėdami į pada
vimą, kad po juomi esanti užpusty
ta bažnyčia. Kalno lankymas Ve
lykų pirmąją dieną dar labiau su
stiprėjo ir virto tradicija, išsilaikiu
sia per šimtą metų. Tačiau niekas 
daugiau nebematė atviro kalno ir 
nebegirdėjo iš jo kylančių giesmių.

Poškienės sapnas irgi išsipildė. 
Po Velykų atgulė jos senas tėvukas 
ir buvo amžiams nulydėtas į juo
dąją, kryžiais išmargintą, tėviškės
žemę.

St Širvys
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Antanas Vaičiulaitis
ESTETINIO REALIZMO KORĖJASVieni vardai į literatūrą ateina, tarsi naujai pasirodžiusios žvaigždės, blyksteli, nustebina, perdega, užgęstakiti — ateina kaip saulėtekis/ pamažu, bet tolydžio nugalėdamas tamsą, ir jų triumfas yra tarsi patekanti saulė, kuri neša ir šviesą, ir šilimą, ir gyvybę.Prie antrųjų aš priskirčiau ir Antano Vaičiulaičio vardą, mūsų lite- raturon įsiskverbusi pamažu, nežymiai, be revoliucijų, bet tvirtai ir neišbraukiamai. Jo pirmosios realistinės novelės pasirodė maždaug prieš 20 metų, t y. tuo metu, kai po „keturių vėjų" praūžusios audros, tarp literatūros ir tarp visuomenės buvo atsivėrusi nepereinama praraja, ir mūsų literatūra pergyveno sunkų dekadansą, užtrukusi kone 10 metų. Reikėjo didelių talentų ir didelių pastangų, kad visuomenė į literatūrą vėl imtų žiūrėti su pasitikėjimu, kad literatūra visuomenei atvertų naujus horizontus ir parodytu naujus pasaulius.Ėjo naujoji poetų ir beletristų karta. Antanas Vaičiulaitis atsistojo į pirmąsias tos naujai kylančios literatūros eiles. Salia įžūliai rėkiančio kriticinio realizmo, „stipraus“ ideologija, bet silpno menine forma, Antanas Vaičiulaitis pradėjo estetinį realizmą, duodamas -nepraeinančio grožio dalykų, kurie juo toliau, juo iš- didžiau spindi savo menine struktūra, savo vaizduojamų sielų šviesumu ir aukštos kultūros stiliumi (gryna kalba, grakšti frazė).Vaizduodamas kaimą ir jo žmones, Vaičiulaitis nebepasitenkįna, kaip mūsų ankstyvesnieji realistai, duoti tik jo tikrą, primityvų paveikslą (foto kopiją); Vaičiulaitis imamą medžiagą pateikia, ne tik į meninius rėmus ją įpavidalindamas, bet ir amžinojo grožio spinduliais nušviesdamas. Vienur jis daugiau dėmesio kreipia į kompoziciją, kitur — į charakterius, vienur — į gyvenimo turinį, kitur — į formą, bet visur vienodai randa stilingą vaizdą ir ima stilingą, retą, kartais net rafinuotą žodį. Jis nesiekia įvykio ekspresijos (nesivaiko nuotykių), bet ieško įvykio grožio; jo sąmojus nelakus, bet nepaprastai taiklus ir prasmingas; jo idėja nereklaminė, bet gili ir amžina; jo charakteriai reti, bet universalūs; jo visos kūrybos pasaulis universalus, bet. giliai tautinis ir lietuviškas; ar tai bus vaizduojama Katriutė, kuri eina tarnauti, ar kareivis, kare įsigijęs^medinę koją, ar bet kokio rango dvasiškis, ar atgailaujantis piligrimas, ar profesionalas sukčius, ar „nelaimingas" padegėlis, ar tbji kaimo močiutė, ar mūsų mažoji sesuo...Antanas Vaičiulaitis mūsų literatūroje yra jau vienas tų autorių, kurie nepasensta su ta diena, bet juo toliau, juo labiau jaunėja ir aktua- lėja. Jis jau yra panašus į kitų tautų autorius, kurie po keliasdešimt metų vėl „atrandami“, iš kurių mokosi naujai ateinančios rašytojų kartos. Tuo, anaiptol, aš nenoriu pasakyti, kad jis jau yra baigtas. Priešingai, pabrėžiu — šiandieną Vaičiulaitis yra pačiame kūrybos pajėgume; jo naujosios novelės, nepames- damos senojo charakterio, savo apimties ir savo išraiškos skalę yra dar labiau praplėtusios, vienur įgydamos dįckensiško epinio platumo (Dviejų, kaimų istorija), kitur iki maksimumo kondensuodamos minties ir charakterio galingumą (Dvi seserys), trečiur sėkmingai ugdydamos stiliaus išbaigimą (Popiežiaus paukštė). Pastaroji, pasakyčiau, poema prozoje, papildo eilę Vaičiulaičio literatūrinių pasakų, kurios Sudarė visą rinkinį, deja, nebespėjusį Lietuvoje išeiti. Šiuo atveju Vaičiulaitis kuria visai savitą literatūrinės pasakos žanrą, atsistodamas greta pasaulinės literatūros pasakininkų, kaip Kautas, Andersenas, Wilde, ar 'latvis Skalbė.Iki šiol Vaičiulaičio išleista 3 novelių rinkiniai ir 2 apysakos: „Vakaras sargo namely“, „Vidudienis kaimo smuklėj“, „Pelkių takas“; „Mūsų mažoji sesuo“, „Valentina“ (apdovanota „Sakalo“ literatūros premija); skyrium minėtina beletristinė kelionių knyga „Nuo Sirakūzų iki šiaurės elnio“ ir daugelis periodikoje literatūros klausimais bei kritikos raštų; ypač pažymėti reikia jo kritikų objektyvumą, platumą, intuiciją ir taiklumą.Vaičiulaičio, originalią kūrybą darniai papildo meniški Milašiaus, Mauriaco, Whitmano, Maurois ir kitų autorių vertimai.Nuo karo pradžias gyvendamas JAV-bėse, Vaičiulaitis yra daug prisidėjęs prie mūsų literatūros propagandos anglų spaudoje, rašydamas straipsnių ir išleisdamas liet, literatūros apžvalgą anglų ir ispanų kalbomis;Keletą metų kultūringai redagavo savaitraštį „Amerika“. Dabar Scran- tono universitete dėsto prancūzų kalbą.Yra atidavęs spaudai naują novelių knygą „Kur bakūžė samanota“.

J. Brazaitis.

Sėsk, pačiule, į karietą, O aš bėgsiu šunio vietoj.„ DainaLKlemensas Kukutis parsivedė dailią žpaoną. Jo nabašninkė Marciu- kė buvo mažytė, raukšlėta ir pridususią krūtine moterėlė. Į pabaigą ji per kiauras dienas ir naktis kriunėjo, dūsavo ir vieną gegužės rytą, raibai gegutei obelies šakoje prie durų kukuojant, vargšelė palaimino savo vaikus, atsiprašė savo vyrą, jei bloga buvusi, ir iškeliavo su gegutės liūdnu kukavimu tenai, kur visi mes nueisime.Nuvarvino Klemensas Kukutis ašarą ant savo pačios grabo ir, vaikams našlaičiams striūbaujant, užžėrė smiltimi Marcelę atsiminęs, kad buvo dienos, kai jinai, kuri dabar rami ir pageltusi ant druožlių pagalvėlio miegojo, buvo graži, mėlynomis akimis ir šviesiomis, ilgomis kasomis, ir tokia žvitri, kaip ta blezdingėlė žydroje padangėje, kur jinai pati dabar Dievulį garbino.Atėjo ruduo. Naktys . prailgo, vėjai pro sąsparas švilpavo ir kaukė, — ir našlys pradėjo bodėtis: nei tu kam žodį nemigoje tarsi, nei pasibarsi ar pasiskųsi, nei tomis karvėmis pasigrožiuosi, kur mūk- damos pievoje tešmenis vos pavilko. Turtingas jis buvo — ir kas ten jo avis su ėriukais besuskaitys, kas benuvoks, kiek žąsų žardyje gageno ir kiek peniukšlių prūde po dumblą vartėsi ir kriuksėjo, iškišę murzinus snukius. Dievo gėrybe jis buvo aptekęs, o be to dar, drūtas ir skaisčiai raudonas. Bet kas iš to eržilo, sprandą riečiančio, ir to buliaus, po atolą braidančio ir riaumojančio, ir tų šalinių, kviečiais kaip auksas lig pat kraigo užverstų, jei tu neturi kam pasiguosti, jei nėra kam tavo patalo žiemą apglamžyti...Po švento Jono galvos nukirtimo atlaidų Klemensas Kukutis iškėlė trankias vestuves, nuo kurių visa apylinkė ūžė ir aluje mirko. Jisai paėmė sau į žmonas Domicėlę Švil- pavičiūtę. Ūžė ir klegėjo per devynias parapijas ne tiek nuo tų gėrynių ir ne nuo muzikantų, kurie išsprogusiais žandais dūdas pūtė, kiek dėl to, kad jaunoji buvo graži, kaip piene maudyta, net akį vėrė į ją pažiūrėjus: tie veideliai balti raudoni, akys didelės ir meilios, mėlynos kaip pražydęs linas. Balsas burkuoto burkavo, kada ji praverdavo lūpas, o ir visa buvo patogiai sudėta ir nesiaura per šlaunis.— Anava, tai pačią gavo! —■ stebėjosi seniai, avino kulšis, aplink stalą grauždami ir pirštus apsilaižydami.— Tik šviečia nei tas liktorėlis. Ir žiedų, žiedų — jau nė ant pirštų netelpa! — sprendė kūmos, aplink pečių susėdusios. _ ,Iš priemenės vaikai spoksojo pra- sįžioię, lyg kokį stebuklą praregėję. Žiurėjo jie į marčią, į rūtų vainiką 

ant jos galvos, j gintaro karolius, trimis eilėmis susuktus ir ant pūpsinčios krūtinės karančius, į tą baltą suknią, kuri čežėte čežėdavo, kai jaunoji krusteldavo, ir į patį priedą prie visos tos grožybės — dėdę Kukutį, iškerojusį nuo laimės kertėje, po švento Izidoriaus Artojo paveikslu. r-— Dievulėliau tu mano! — atsidūsėjo priemenėje patsai didžiausias iš vaikų' pulko, Strimaičių Justas, kuriam jau padaigai kalėsi, — kad aš kada gaučiau nors pačiupinėti tokią mergą...Bernai, visi tie smarkininkai, kurie ūselius žeidė ir šiandien močių dukras po/ aslą šokino kaip viesulai, griausmingai užkulniu į grindis trenkdami, ne vienas savo puikybėje nuskriaustas jautėsi.' Ne vienas jų buvo slankiojęs apie Domicėlę, bet Jurgis buvo jai per trumpas, Jonas per ilgas, gi Julius Striupka, vyras gražus kaip ąžuolas, jai neįtiko, nesą, per biednas buvęs. Nors kiekvienas buvo ant jos dantį atkandęs ir kitą mergą radęs, bet pagieža nežuvo.— Bagočiaus užsimanė! — dar labiau trenkė į grindis žaliūkai ir lėkte lėkė su mergomis po aslą.— Bagočiaus užsimanė! — tankiau per storąsias boso stygas Julius Striupka traukė „Daili teta, daili teta, o dėdienė dar dailesnė“, atsimindamas, kad Domicėlės tėvai turėjo vien seną pirkią smiltynėje ir mekenančią ožką, pririštą už pagaikščio prie vieškelio.Senoji Svilpavičienė, su nusmukusiu nuo galvos ant pečių skara ir su gėlėta, pačios nušiaušta prikyšte, čia vienai, Čia kitai kaimynei pripuldama pasakojosi:— Tai įstačiau savo dukrelę į ponias. Ogi kvailos ir protas. Iš pradžių, kai štai žentulis atėjo, Do- miciukė kad pasišiaušė, kad pradės žviegti ir spardytis: „Aš eičiau už to seno aulo!“ — rėkė ji visą dieną, kai Kukutis išvažiavo.— Supaisysi mergos proto! — pritarė Raudonikienė. — Vagi, kai maniškis merginosi man...—■' Kaliau, kaliau Domiciukei į galvą, kaip ant rašto išdėjau, — bent jau dešimtą kartą rentė turtingosios marčios mama: — „Kvaile tu, neišmanėle, — sakiau, — tokiuose namuose po pūkus voliosiesi, kur gardžiausius spirgučius valgysi, kaip po dvarą vaikščiosi ir baltas rankeles sudėjus sėdėsi, o diedas tik šokinės apie tave ir seilę ris...“— Teisingai šneki, kaip iš knygos skaitai, — vėl atsiliepė Raudonikienė. — Dėl tokios mergos karšinčius, kuris jau kojų nepavelka, — ir tas laižytus!, o Kukutis gi vyras drūtas dar... Ak, atsimenu, kai maniškis merginosi...— Kalbėjau, kalbėjau, liežuvį plėšiau, — tratino Svilpavičienė, — ir vis negalėjau ant savo perlaužti jos. „Ar tu spanga, jei nematai, kad nusivaikei visus bernus ir, bala žino,
Henrikas Nagys 

Ui uždangosKas man pravers šią uždangą bekraštę ir tylių tolimą gamtovaizdį atskleis, kur mano medžiai pakrašty dangaus sustingę matos, ir miega skaidrios mano upės po ledais.Kur kalvos vilnija po sniego vandenynais ir užpustyti kryžiai styro laukuose — Ir mano Dievo rankosna sukaltos šaltos vinys, kaip ašaros ledinės, spindi žaizdose.Kur išsvajotųjų kaimų koplyčios pilkos su svyrančiom varpų virvėm liūdnom, apsnigusiais altoriais ir žvakidėm ilgis sugrįžtančių vaikų iš žemės tolimos, kad jie, vargonų giesmei tyliai raudant, ' nulenktų galvas apdulkėjusias, žilas, ir rankos jų išneštų vėliai ryto Saulėn sidabro kryžius ir auksuotas vėliavas lengvas, ir jų procesija išvaikščiotų kalvas ir slėnius, ir nuo šakų rasa ir kvepiantys žiedai nusnigtų jiems į plaukus, ir šešėliai ir saulė žaistų jų nušvitusiais veidais.Kur ežerai garuoja vakarais iš lėto, sapnuodami apie pakrantėj žaidusius vaikus, kurie atbėgę baltus akmenis į gelmę mėto ir leidžia mirgančiu paviršium burlaivius vikrius;Jų žaidė tūkstančiai... Atbėgo ir nubėgo nežinomon šalin. Ir tik kvatojimas skaidrus akimirksnį aidėjo dar iš tolo. O kaip sniegas rūbeliai švietė jų ir jų plaukai. gel toni, kaip medus ..Matau save vienplaukį ežero pakran tėj...Girdžiu, lyg šnara šilko vėliavos viršum galvos... O apledėjusi širdis mana! O sniegas krenta — o uždanga bekraštė ir balta be paliovosant veido, ant akių ir nevilties palaužtų rankų...

2.

ką begausi? Jau per trisdešimt kryželių senokai persiritai, tuoj nė su žvake neprisiviliosi jaunikio,“ — taip aš jai šnekėjau.Atsipūtė dėdienė ir vėl pasakojo:— Ogi Domiciukė ir beatverčianti man: „Mama, nors trisdešimt metelių man, aš vis tiek dar daili." Net man ausyse nuspengė — taip supykau. Pagriebus kočėlą, atitvojau durniukei šonus ir strėnas, tai, kada antru kartu žentelis atvažiavo, karolių, žiedų ir skarą šilkinę dovanų atvežė, ji nežviegė jau, bet tik truputį pasiožiavo, kaip dorai mergai pridera, nesą, «rgi jau taip išsyk ir pulsi vyrui į nasrus.— Moteriškas kaip šarka: parodyk jai žibučius — ji jau ir seka paskui, — primetė savo grašį kalvis Dudutis, to pasakojimo iš šalies klausęsis.— Jaunąją veda, jaunąją! — suklego iš visų kampų. — Kukutis jaunąją veda šokti...Žmonės su pagarba susimetė į ratą, kurio vidury jaunavedžiai šoks.Kukutis iškaitęs stovėjo už Stalo ir suko šarmotą ūsą, laukdamas, kol kūmai savo apsunkusius pilvus pakels ir jam kelią praleis.Stovėjo ir Domicėlė, velioną taisydamosi ir pirštus ant pūpsinčios krūtinės taip užsidėjus, kad visi žiedai juo labiau žėrėtų. 

Aukštai iškėlęs ranką, išsivedė Kukutis savo žmoną į vidurį aslos. Atlašus ir smarkus, net jam šnervės pūtėsi, kaip eržilui, jis laukė kada smuikai suraudos, kada boso storoji styga rūsčiai prabils ir būgnas trinktels. Suriko štai klarnetas, suvaitojo fleita, ir būgnas kaip perkūnas sudundėjo, ir visa pirkia tirpte nutirpo, žado netekusi. Kukutis įsiręžė, atrėmė nykščiu į šoną ir, dar aukščiau iškėlęs jaunamartės ranką, kad skėlė kulnim j grindis, vos žiežirbos nepasipylė.Juodu šoko.Kur reikia, jaunikis kaip žaibas lėkė ir Domicėlę aplink save viesulais blaškė, tai šūktelėjęs į lubas optelėdavo ir kulnimis sumušdavo, tai vėl batu j grindis trenkė, arba čia į kairę, čia į dešinę taip vikriai apsisukdavo, kad net skvernai oru skriejo, arba smulkiais žingsniais treplendamas, toks stamantrus, ratu pirkią apsukdavo, ir paskui, nuotaką į galingą glėbį nustvėręs, sūkuriais blaškė ir aitriai kvėpavo, tartum, ims ją ir ryįe praris.Papeikti nė jaunosios niekas negalėjo. Kur reikėjo, ji dailiai pritūpė, kur reikėjo, kaip gulbelė ežeru nerte nėrė, arba vėl kad apsisukdavo, tai balta jos suknia ir velio- nas kaip debesys ties asla pakildavo ir drauge su ja plaukdavo. Ir dar vis ji nusišypsodavo, lūpas saldžiai pražiodama ir mėlynas akis primerkusi, lyg apie didžią laimę toli anapus marių svajotų. Taip be- siausdama, vyro glėby beblaškoma, ji kaskart vis karščiau alsavo ir krūtinę aukščiau kilnojo, kad bernams vėl gailestis atgimė, ir- boso storosios stygos rūsčiau dejavo.Taip pagal senovišką būdą tris dienas ir tris naktis Kukutis vestuves kėlė, daug veršių ir avinų paplovęs sušėrė, daugeliui alaus statinių dugnus išmušė, o ketvirtą rytą išaušo naujas gyvenimas jo namuose, pro gluosnių ir alksnių šakas raudonais stogais bežiūrinčiuose.
Kukutis, savo šyvį žagrėn įsibrukęs, vagojo rugius. Saulė jau buvo gerokai ties tuščiu gandralizdžiu pakopusi ir pirmą šalną nutirpdžiusi, kai artojas pamatė savo Domiciukę atsikėlus. Sijoną pusiau blauzdų pa- sikosojusi, išėjo į kiemą, pasižiūrėjo į aukštą dvarą ir, pravėrus klėties duris, įkišo vidun galvą.. Kukučiui net širdis dunkstelėjo krūtinėje: „Matai, jau iš pirmos dienos ūkiu rūpinasi," — pamąstė jis sau vienas,

ir jo akys linksmai nusišvietė. Bet jo pati į klėtį kojos taip ir neįkėlė: pasižiūrėjo, pasižiurėjo ir, atsargiai ant pirštų galų stypčiodama ir iš tolo pirmosios žmonos vaikučių sekama, jinai nukiepsėjo į kluoną, vėl suvarstė duris ir petrukus pasirodė už vartų, balta visa ir raudona, <— Gal ir pas mane ateis, — tarė sau Kukutis.Ir jisai iš visų menčių paspaudė žagrę ir užniūkė šyvį.Tarpuvartėje, viena ranka tebelaikydama sijoną pusiau blauzdų, jaunoji antrą ranką prisidėjo prie kaktos ir vienu motu apžvelgė Kukučio laukus: ir tas karvių kaimines, ir besidaužančius avinus pievoje, ir • dirvas, kur rugio grūdas ką tik buv.o nubertas, ir balzganą upelio vagą ties ežia, ir linų lysias. Apžvelgė ji, pasilenkusi per žiogrelius, dar paspaudė kopūsto kūpsinčią galvą darže ii- atsidūsėjo iš visos krūtinės, lyg labai pavargusi būtų nuo sunkiu darbų.Po to ji nukiepsėjo atgal į seklyčią, kojas atsargiai dėliodama, kad. Dieve saugok, kartais į balute neįstotų ir neapsitėkštų.— Matyt, nori pirkioj apsitvarkyti: kol viską apsišvarins po tokio triukšmo, kol aslą nuo purvo iš- gramdys... — posmavo sau Kukutis ir ligi pietų vaikščiojo paskui šyvį.Grįžęs namo, drąsiai buvo bežengiąs jis į pirkią, bet ėmė ir sustojo ant slenksčio: rakandai suversti,, kaip vakar buvę, asla purvo prį- plūkta, ir net sudužusių lėkščių šukės nesurankiotos; indai nuo stalų nenuimti ir nesuplauti, ir tik rainius katinas po juos šeimininkavo, iš vieno dubens kaišiodamas snukį kitan.Užvirė Kukučiui senasis kraujas ir vos neužrėkė ant visų namų „Do- micelęįr‘, kaip kadaise nabašninkę Marcę užgriąudėdavo. Bet susigriebęs net susigėdo: „O gal pietus verda, ir aš čia dabar laidysiu gerkle dėl niekų...“Nuėjo virtuvėn, bet čia net ugnis nebuvo pakurta ant pūsterio, ir nei puodai kunkuliavo, nei lašiniai kepami spirgėjo. Palūkuriavo jis virtuvėj, apsidairė po visas kertes ir prisiminė, kaip vargšė Marcelė, maža.ir tyli, tuos sunkius puodus viena kilnodavo, niekados nesiskųsdama, kaip nebuvo dienos, kada ji sav<T darbą būtų apleidusi, aslos neiššla- vusi, viską į dailiausią tvarką neat- vedusi, — ir visuomet tokia rami ir kantri, žodžio tau neatsišnekanti, jei kada ir užūkdavai tu ją. Ji bėgo ir bėgo, nuo aušros ligi sutemų, kaip ta laputė, kol vieną dieną pavargusi atgulė ir jau daugiau nesikėlė... „— Reikės vėl mišias už jos dūšelę užpirkti, — atsidūsėjo Kukutis ir, išėjęs į priemenę, pašaukė tarnaite:— Ona, Onute, kur tu?...Po valandėlės iš seklyčios pasirodė Ona, plačių žandų raudona kaip burokas merga, ir atvertė stačiai:—»Ko reikia?— Ar nieko valgyti neišvirėt? — paklausė jis.— Ponia sakė, kad šėpoj yra lašinių, kad jūs galit su rūgpieniu... kad aš jai turiu kumpaniją laikyti, — kaip iš rankovės pabėrė merga,- kulši kasydamos!.— Kokia ponia? — išsyk nesusigaudė Kukutis. —— Kokia ponia! — įšispendė duryse tarnaitė Ona, lyg pamėgdžiodama.— Gi tavo nauja žmona. Ji man liepė nuo šios dienos ją ponia šaukti...— Kur ji... ką veikia?— Ką beveiks, į tokius turtus patekusi: guli sau pūkuose ir tvarsosi.— Na, betgi valgyti bent paduotam ... Vaikus ar pamaitinot?— Vaikai nesprogs badu. Gali darže morką išsirauti, ar kriaušę nusiraškyti ... Ak, jau vėl mane šaukia...Iš tikrųjų — kitam kambary pasigirdo malonus ir nutęstas, lyg jau labai, labai pailsęs balsas: x— Ona-a-a-a-a...Ir vėl Domicėlė nutilo, lyg besigėrėdama, kaip meiliai nuskambėjo tasai „a-a-a-...“Tarnaitė trinktelėjo durimis — tiek Kukutis ją ir matė.„Tegul pasilsi širdelė, — privargs dar, primirks prakaite, kaip muselė išrūgose,“ — pamąstė jisai apie savo pačią ir nuėjo pietų žiūrėtis.Kieman parbildėjo vyriausias jo sūnus Petriukas su kiaulių ir avių kaimine, su juo parsirado ir abu mažesnieji — Vytukas su Daliute. Netrukus grįžo ir bernai Vincentas su Bronium, skynimuose kelmus rovę. 'Susėdo jie už stalo, pasipiaustė lašinių, užbėrė pipirais ir nusivijo alkį nuo savęs.Po pietų nešė Kūkutis pas kalvį Dudutį noragus pasmailinti. Prieš išeidamas, jisai užsuko į seklyčią ir išgirdo kaip už sienelės jo žmona su tarnaite krykščia, kvatojasi, net pa- springdamos — taip joms linksma ir smagu.— „Tu man čia seiliosiesi ir savo snukį prie manęs kaišiosi," — taip aš ir pasakiau tam karininkučiui ir atsimojusi kad cvanktelėjau jam į marmūzę, net jo pentinai cinktelė- jo... Kva-kva-kva ...Buvo tai Domicėlės balsas.
(B. dj
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Ąpąpus geležinės uždangos

Rusai kovoja su lietuvybe ir tikėjimu

Tarybos 
tarybos

d. „Tie-

LIETUVIŲ MOKSLEIVIAI 
NESTOJA l KOMJAUNIMĄ

Lietuvių tautą bolševikai savo 
pusėn stengiasi patraukti žiauraus 
teroro ir milžiniškos propagandos 
priemonėmis. Tačiau jiems tatai vi
siškai nesiseka. Lietuvių tauta ko
munizmo nemėgsta. Kad taip iš tikrų
jų esama be kitko, matyti ir iš 
.Tiesos“, Lietuvos komunistų par
tijos (bolševikų) centro komiteto. 
Lietuvos TSR Aukščiausios 
prezidiumo ir ministrų 
organo.

Štai, šių metų vasario 12 
sos“ numeryje yra išspausdintas la
bai būdingas R. Kalvaitytės straips
nis „Kodėl neauga Šiaulių m. II 
gimnazijos komjaunimo organizaci
ja?“ Straipsnio pradžioje rašoma 
apie komjaunimo reikšmę. Tame 
straipsnyje rašoma:

„Šiaulių miesto inteligentijos su
sirinkime, apsvar»čiusiameLKP(b) 
CK XI plenumo nutarimus, kal
bėjo II gimnazijos direktorius drg. 
Makrickas. Savo trumpą kalbą 
jis paskyrė komjaunimo organi
zacijos veikiat

— Praeitais metais buvo gim
nazijoje komjaunimo organizato
rius. Tada komjaunuoliai šiek 
tiek veikė. Dabar komjaunimo 
organizatorių išsiuntė mokytis. 
Todėl ir neauga komjaunimo 
organizacija.

Štai viskas, kuo gimnazijos di
rektorius aiškino silpną kqmjau- 
nimo organizacijos veiklą.

Neabejotinai, gimnazijos kom
jaunimo organizatoriaus nebuvi
mas yra rimtas trūkumas, ir kom
jaunimo miesto komitetas turi 
tuo susirūpinti. Tačiau, arčiau 
susipažinus su padėtimi, iškilo 
daug svarbesnės priežastys.

VLKJS CK XII plenumas savo 
nutarime pabrėžė svarbų moky
tojų vaidmenį mokyklų komjau
nimo organizacijų darbe. Buvo 
nurodyta, kad mokytojai turi da
lyvauti komjaunimo organizacijos 
susirinkimuose, padėti organizuoti 
jų darbą, o komjaunuoliai turi 
būti pirmaisiais mokytojų pagal
bininkais, keliant mokslo kokybę, 
auklėjant moksleivius tarybine 
dvasia.“

Tačiau to nutarimo antroji Šiaulių 
gimnazija nevykdanti. Nei drg. Ma- 
krickassnei kiti mokytojai — klasių 
auklėtojai komjaunimu nesirūpina. 
Toliau straipsnyje rašoma, kad kom
jaunimas gimnazijoje visiškai netu
rįs pasisekimo. Ieškoma ir to nepa
sisekimo priežasčių:

„II gimnazijos komjaunimo or
ganizacijos susirinkimai vyksta 
retai. Renkasi komjaunuoliai 
blogai. Paskutiniame susirinkime 
iš 13 komjaunuolių dalyvavo tik 5.

— Kodėl neatėjo sesutė, — klau
siame komjaunuolę drg. Baravy- 
kaitę.

Ryškiosios asmenybės

Rašytojas Erich Kaestneris
Šypsantis vokiečiu savižudybes liudininkas, dabar demokratines Vokietijos rimčiausias atstatytojas

Prieš keturiolika metų Berlyno 
Lustgartene, be kitų, buvo sudegin
tos ir Erich Kaestnerio knygos, kaip 
tfikios, kurios drumsčia visuomenės 
nuotaikas ir yra pavojingos įsisiūba
vusiam nacių režimui. Išgyventi to
kį įvykį rašytojui nėra didelis malo
numas, bet Kaestneris dėl to per-

■ daug nesijaudino. Jis turi įgimtą ju
moro gyslelę, jumorą, kuris jo ne
paliko ir tą lemtingą valandą. Kaip 
tik dėl to, kad viskas įgavo liūdnas 
apybraižas, Kaestneris savo gilumoj 
šyptelėjo, nuėjo j artimiausią gele
žinkelio stotį ir emigravo, bet ne į 
Šveicariją ar kitą kurią persekioja
mųjų prieglobstį, bet čia pat į vie
tinio pobūdžio emigraciją, į Berlin-

• Halensee.
Ir ten jis praleido ištisus dvylika

IS PRANCŪZIJOS KULTŪRINIO 
GYVENIMO

— Dr. Piere Janet, žymus prancū
zų filosofas psichologas, Sorbonos ir 
Prancūzų Instituto profesorius, dau
gelio ir į svetimas kalbas išverstų 
veikalų autorius, sulaukęs gilios se
natvės, vasario 25 d. mirė Paryžiuje.

— Paryžiaus opera rodo susidomė
jimą rusiškais kompozitoriais ir ruo
šiasi pastatyti: Rimsky-Korsakovo 
^Sadko“, Stravinskio — „Apolo“ ir 
„Ugnies paukštį“. Be to G. Faure — 
„Penelopę“.

— Lietuviams gerai pažįstamas iš 
filmų prancūzų dainininkas ir filmų 
artistas Maurice Chevalier išvyko į 
JAV ir Kanadą gastrolėms. Keli 
prancūzų filmų režisieriai jau nuo 
seniau yra persikėlę į Holiwoodą, kur 
suka filmas ir turi didelį pasisekimą.

Ji paraudo, nedrįso kalbėti, bet 
pagaliau pasakė:

— Ji bijo!
— Kaip tai bijo?
IVd klasėje yra 2 komjaunuo

lės, bet šios klasės mokinių tarpe 
labai stipri reakcinės katalikiškos 
dvasininkijos įtaka. Mokinės lanko 
bažnyčią ir kunigų organizuoja
mas tikyboj pamokas. Neina tik 
komjaunuoles, ir užtat joą^perse
kiojamos. ,

Kaip gali atsitikti toks reiški
nys tarybinėje gimnazijoje? Argi 
to nepastebi klasės auklėtoja drg. 
Bugonytė? Kodėl ji taip auklėja 
savo mokinius, kad jie pasiduoda 
tokioms įtakoms?

Pasirodo, kad drg. Bugonytė 
taip pat nedrįsta. Ji pati kilusi iš 
darbininkų šeimos, myli tarybinę 
santvarką, bet pasipriešinti toms 
įtakoms ji neišdrįsta.

II gimnazijoje stiprų lizdą su
sisuko reakciniai katalikiški dva
sininkai. Jie siunčia į gimnaziją 
savo pakvietimus lankyti bažny
čią, kur mokiniams dėstoma tiky
ba. Gimnazijos mokytojų 
tyvas to negali nežinoti, 
prieš tai nieko nedaroma.

Argi, tokiai padėčiai

kolek- 
tačiau

esant, 
rimtai skamba direktoriaus pasi
teisinimas dėl komjaunimo orga
nizatoriaus nebuvimo?

O kaip vyksta pats dėstymas?
Prieš mus VI, VII ir VIII kla

sių mokinių rašomieji darbai lite
ratūros temomis. Šiuose darbuose 
atsispindi neteisinga mokinių pa
saulėžiūra, kapitalizmo liekanos 
jų sąmonėje, jų nesupratimas da
bartinės tarybinio jaunuolio mo
ralės.

VIa klasės mokinė drg. Bara
nauskaitė rašo „Tartiufo charak
teristikoje“:

„Tokių asmenų, kaip Tartiufas 
yra visais laikas; jų buvo pra
eityje, dabar yra ir bus ateityje 
Niekas nepajėgs tam veidmainiš
kumui atsispirti“. Panašiai rašo 
ir kitos.

„Tartiufas buvo ir bus, — rašo 
kita moksleivė, — nes gyvenime 
yra daugiau blogos valios, negu 
kilnių žmonių“.

Tuo tarpu, rašydami apie Kor- 
nelio „Sidą“, mokiniai sampro
tauja: „Kornelio didvyriai yra 
stiprios valios, nepabūgsta gyve
nimo nelaimių, viskam pasiryžę. 
Bet gyvenime tokių žmonių retai 
pasitaiko. Jo herojai nevisai gy
venimiški“.

Argi neaišku, kad čia mokiniams 
niekas nepasakojo apie didvy
rišką komjaunimą, kurio eilėse 
daugiau kaip 10 mil. žmonių, apie 
Tėvynės karo didvyrius? Argi 
neaišku, kad jų neauklėjama ta
rybinė dvasia, kad jiems neskie
pijama tarybinė moralė?

Štai, kas trukdo komjaunimo 
organizacijai augti! LKP(b) Šiau-

metų, geriau sakant, pramiegojo, ir 
kaip tik tuo laiku, kai krašte buvo 
kalbama apie visuotinį atbudimą. 
Bet tas miegojimas nebuvo toks, ko
kį mes kasdienėj kalboj vartojame. 
Po pietų Kaestneris sėdėdavo Leono 
kavinėj Kurfūrstendamme, naktį jį 
buvo galima sutikti vienoj smuklėj 
netoli Wittenbergplatz. Kartais jis 
sėdėdavo su pora draugų, su mer
gaite, kartais vienišas. Bet šypsojosi 
jis visą laiką. Sudegintas, sunaikin
tas, paniekintas, uždraustas — ir vis 
dėlto su šypsniu? Kai kurie atkak
lūs partijos žmonės, eidami pro jo 
staliuką, tur būt, klausdavo savęs — 
kodėl tas pilietis šypsosi? O gal jis 
žino daugiau nei... ?

Taip, kaip tik jis žinojo daugiau. 
Jis ištisus dvylika metų stebėjo vo
kiečių savižudystę, jis visą laiką ri
zikavo. Jis matė visa, kas atėjo į 
kraštą, bet tai jam nebuvo naujiena 
— tą jis gerokai anksčiau buvo iš
dainavęs. Bet ką jam, iš tikrųjų, 
reiškė tie dvylika metų. Kaestneris 
tik pats gali pasakyti.

O dabar? Dabar E. Kaestneris ne 
Berlyne, bet įsikūręs pas bavarus, 
Mūnchene. Berlyne jis ištvėrė veik 
iki paskutiniųjų dienų, kai draugai 
jį įspėjo ir jis sunkvežimu prasmuko 
pro užtvaras ir pasuko j pietus.

Pietuose Kaestneris sulaukė die
nos, kada griuvo rudasis rėžimas ir 
nustojo egzistuoti Reichskulturkam- 
mer. Tada E. Kaestneris galėjo vie
šai išeiti į viešumą. Jis buvo surin
kęs medžiagą porai romanų ir trims 
teatro veikalams, bet nutiko truputį 
kitaip. Jis buvo pakviestas reda
guoti „Die Neue Zeitung“, be to,

TĖVIŠKĖS GAKSAS

lių miesto komitetas 1 
komjaunimo organizacijų darbą 
visose miesto mokyklose. Partinė 
organizacija ėmėsi eilės priemo
nių, kad padėtų komjaunimui 
pagerinti darbą, suaktyvino taip 
pat ir darbą mokytojų tarpe.

Bet tam, kad šis darbas būtų 
efektingesnis, reikia, kad parti
nei ir komjaunimo organizacijai 
rimtai padėtų visas mokytojų ko
lektyvas. Reikia taip ' pat, kad 
Švietimo Ministerija labiau susi
rūpintų mokytojų eilių švarumu 
ir išvalytų jų eiles nuo tokių, ku
rie naudoja tarybinę mokyklą 
antitarybinei ir klerikalinei pro
pagandai.“,‘

PASITYČIOJIMAS IS 
LIETUVIŠKOS KULTŪROS

Šių metų vasario 12 d. „Tiesos“ 
Nr., ryšium su rinkimais į LTSR 
Aukščiausiąją Tarybą, yrą išspaus
dintas vedamasis straipsnis1: „Už lie- 

tuvos liaudis, su dideliu vienin- 
tuviškos kultūros suklestėjimą*“. 
Siame straipsnyje, kaip tik begali
ma, tyčiojimąsi iš lietuviškos kultū
ros. Straipsnio pradžioje rašoma:

„Vasario 9 dieną Tarybų Lie- 
gumu ir politiniu pakilimu balsa
vusi už komunistų ir nepartinių 
bloko kandidatus, balsavo už tas 
skaidrias mūsų kultūros perspek
tyvas,kurių pasiekimą mums ga
rantuoja staliniškoji tautinė poli
tika, komunistų partijos nepa
prastas rūpinimasis ugdymu 
mūsų lietuviškos kultūros, socia
listinės savo turiniu ir nacionali
nės savo forma.“

Toliau begėdiškai tvirtinama, kad 
nepriklausomoje Lietuvoje kultūros 
nebuvę, kad ji atsiradusi tik tuomet, 
kai Lietuvoje įsiviešpatavęs bolše
vizmas. Tie tvirtinimai jokiais fak
tais neparemti. O tie faktai yra 
labai akivaizdūs ir kalba dabartinio 
Lietuvos režimo nenaudai. Siame 
straipsnyje giriamasi’apie pasiektus 
kultūrinius laimėjimus“, apie dau
gybę mokyklų, Vaikų darželių, gydy
mo punktų ir t. t. Siame straipsnyje 
rašoma:

„Mūsų rašytojai imasi stambių 
kūrinių rašymo, mūsų kompozito
riai kuria naujas simfonijas, kan
tatas ir masines dainas, nepa
prastai auga masinė liaudies sa
viveikla, bręsta mūsų moksllnin-. 
kų rimti moksliniai darbai.“

Mes tikime, kad teroro verčiami 
rašytojai stambius kūrinius rašo, 
kompozitoriai —* naujas simfonijas, 
kantatas ir masines dainas, kad 
bręsta mokslininkų rimti moksliniai 
darbai. Tačiau mes taip pat tikime, 
kad nieko dar nėra parašyta, nieko 
sukomponuota, jokių mokslinių dar
bų padaryta, kurie ką- nors bendra 
turėtų su lietuviškąja kultūra. Ir kol 
bolševizmas Lietuvoje bus, tol lietu
viškoji kultūra neklestės, bet mer
dės. Visos tos tuščios pagyros buvo 
šiame straipsnyje daromos tam, kad 

pats leidžia žurnalą jaunimui „Pin- 
guin“. E. Kaestneris sako, kad dabar 
ne laikas stovėti nuošalėj ar statyti 
smėlio pilis, dabar būtina valyti 
griuvėsius ir kibti į kasdieninę kovą 
už likimą.

Tai yra Erich Kaestneris, tas pats, 
kuris po Lessingo dar kartą yra at
radęs vokiečių kalbą. Toks jis buvo 
prieš penkiolika metų, kai jį.pažino
jome kaip poetą, rašytoją, esayistą, 
žurnalistą, toks jis ir dabar. Per- 
skaitykim jo rašinius „Die Neue Zei- 
tung“. Kiekvienas žodis yra tvirtas, 
kiekvienas žodis yra uola. Jo žodis 
paprastas, bet kaip tik dėlto pritren
kiąs ir daugiau atlieka nei esteti- 
niai-humanistinės frazės, dabar taip 
dažnos kitų raštuose. Vienas felje
tonistas kartą yra pasakęs: „Kas ką 
nors išreiškia trimis žodžiais, nors 
tai gali padaryti dviems, — tas me
luoja“. Tie žodžiai labai tinka Kaest- 
neriui — jis neperkraus savo rašinių 
žodžių srove — srove, kuri daug se
mia, bet tėra paviršutinis žaismas.

Privačiam gyvenime E. Kaestneris 
kuklus. Atrodo Mūnchene jis turėtų 
važinėti naujausios laidos Chrysle- 
riu, kišenėj ’ turėti dolerinius pasiū
lymus į Hollywoodą, pasą su vizomis 
į visus kraštus. Pasiūlymų jis turėjo 
ir turi, daug viliojančių pasiūlymų, 
bet jis lieka ištikimas saviesiems. Jis 
toks pat eilinis pokario gyventojas, 
kaip ir daug kitų.. Iš visų sukrėtimų 
jis išgelbėjo tik vieną eilutę —’tą, 
kurią pats vilkėjo. ,

E. Kaestneris daug rašo, bet ne
mažiau laiko jam nuvagia gausūs 
lankytojai. Tiek iš vietos, tiek iš už
sienio. Kiekviena įžymybė iš Vaka
rų pasaulio, atvykusi į Mūncheną,

patikrino Į sukvailinus apie kultūros reikalus 
jų darbą'nieko neišmanančius žmones. Tame

pat straipsnyje nurodoma ir kokie 
svarbiausi „lietuviškos“ kultūros už
daviniai. Štai jie:

„Vienas iš pačių svarbiausių 
uždavinių, ugdant mūsų kultūrą, 
yra — pilnutinai pasukti mūsų 
mokslą marksizmo-leninizmo ke
liu, rūpestingai ir nenukrypsta
mai ugdyti mūsų jaunuomenę vi
sose mūsų mokyklose Lenino— 
Stalino idėjų dvasia. Mūsų mo
kyklos turi tapti iš tikrųjų-tary
binių kadrų kalvėmis, kurios pa
ruoštų teisingai politiškai išpru- 

, siutus ir aukštai kvalifikuotus 
mūsų kultūros darbuotojų ka
drus.

Su dar didesniu užsimojimu 
turi būti ugdoma mūsų masinė 
saviveikla, padedanti iškelti iš 
liaudies gelmių visokius talentus, 
nukreipiant plačiąsias mases į 
kultūrinį augimą.“

Kas galėtų drįsti pasakyti, kad 
tai ne pasityčiojimas iš lietuviškos 
kultūros

.DIDIEJI“ LIETUVIŲ LITERA
TŪROS LAIMĖJIMAI

Straipsnyje „Už lietuviškos 
tūros suklestėjimą“ rašoma. 
Tarybų Lietuvos rašytojai 
stambių kūrinių rašymo. Tame pat 
numeryje yra paskelbtas ir naujų 
knygų sąrašas, kuris vaizdžiai pa
sako apie „didelius lietuvių litera
tūros laimėjimus“. Štai šis sąrašas:

J. Stalinas. Apie leninizmo pa
grindus. Dėl leninizmo klausimų. 
Tiražas 10.200 egz. 127 psL Kaina 
3.— rub.

J. Stalinas. Apie kai kuriuos bol
ševizmo istorijos klausimus. Tira
žas 10.200 egz. 23 psl. Kaina 50kap.

J. Stalinas. Kalba pirmajame 
visasąjunginiame suvažiavime. Ti
ražas 10.200 egz.. 26 psl. Kaina 
50 kap.

J. Stalinas. Apie Didįjį Tarybų

kul- 
kad 

imasi

Tautines garbės gyvybinis reikalas
Kreipiamės į Jus labai svarbiu 

reikalu. Jums jau yra žinomas Lie
tuvių Kalbos Draugijos šauksmas — 
„Susirūpinkime gimtosios kalbos li
kimu“. Nekartodami ten iškeltų min
čių, čia dar norime specialiau palies
ti spaudą, nes žinome, kiek ji sveria 
geros ar blogos sėklos derliui. Kitų 
sričių čia neliečiant, reikia pasakyti, 
kad, sėdama blogą kalbą, spauda 
spartins tautinės bendruomenės ny
kimą, o sėdama gerą kalbą — ji di
dins tos bendruomenės gyvybingu
mą. Mūsų spauda gali eiti tik ant
ruoju keliu. Ji yra pašaukta kovoti 
su kiekvienu blogiu, ir jos pirmoji 
priedermė yra įsijungti į pozityvų 
kalbos ugdymo darbą.

beldžiasi į duris, už kurių rankraš
čiais ir knygomis apsivertęs sėdi ir 
darbuojasi neaukšto ūgio Dr. Erich 
Kaestneris, vienas iš didžiųjų Vokie
tijos rašytojų. Ir tikra laimė, kad 
jam pavyko tuos dvylika metų lai
mingai išsprūsti 
pačiam stebėti, 
klystkelius.

Lietuvių kalba
jome, berods, tik „Emilį ir jo žval
gus“, jo klasišką knygą jaunimui. Su 
jo pacifistiniais, puikiai motinos ir 
sūnaus laimę išdainuojančiais eilė
raščiais (visų temų čia nesuminėsi), 
jo jumoristinių ir rimtesnių romanų 
galime skaityti tik svetimomis kal
bomis. J. K. C.

iš visų pavojų ir 
pergyventi tautos

E. Kaestnerio turė-

Prancūzų Vyskupas Heluvlų bičiulis
ĮŽYMESNIEJI PRANCŪZAI PALAI KO KULTŪRINGUS SANTYKIUS 

SU PRANCŪZŲ OKUPUOTĄJA VOKIETIJOS ZONA
Prancūzų okupacinės zonos Vys

kupas Vokietijoje J. E. Robert Pi
card de Vacquerie apsilankė Tūbin- 
gene, kur, dalyvaujant generaliniam 
gubernatoriui gen. Widmer, atlaikė 
iškilmingas pamaldas ir pasakė tu
riningą pamokslą apie „dvasios dia
logą“ krikščioniškame tautų bendra
vime. Vyskupas yra didelis nelai
mingųjų žmonių užtarėjas ir paverg
tos lietuvių tautos bičiulis, kiekviena 
proga keliąs savo balsą už paverg
tąsias tautas ir žmones. Vyskupo 
užtarimai palaiko viltis tiek lietuvių 
tiek kitų tautų DP tarpe. Lietuva 
prancūzų bažnyčios sluoksniuos yra 
žinoma kaip krikščioniškasis avan
gardas su visa jos praeitim ir dabar
tim.

1947. IV. 3

152 psL
3 rub.

Socialistinių 
įsikūrimas, 

egz. Kaina

Konstitucija

Sąjungos Tėvynės karą. 
Tiražas 20.000 egz. Kaina

M. Kalininas. Lietuvių tauta nau
juoju keliu. 28 psh Tiražas 4p.200 
egz. Kaina 30 kap.

E. Genkina. Tarybų 
Respublikų Sąjungos 
98 psl. Tiražas 20.200 
2 rub.

O. Misakova. Stalino 
ir tarybinis jaunimas. 84 psl. Ti
ražas 15.200 egz. Kaina Irub. 20 kap.

Tad tokia literatūra yra maiti
nama Tarybų Lietuvos liaudis. Pa
sakykite, ar ši literatūra turi ką 
nors bendro su lietuviškąja kultūra? 
Ne bent tik tiek, kad ji lietuvių 
kalba parašyta.

NESIRENGIAMA PAVASARIO 
SĖJAI

Skaitant bolševikiškus laikraš
čius, susidaro įspūdis, jog Lietuvoje 
žmonės yra viskam apatiški. Jeigu 
jų neverstų, tai jie nieko ir nedirb
tų. 'Sitį metų vasario 12 d. „Tiesos“ 
Nr. yra išspausdintas straipsnelis 
„Blogai ruošiasi pavasario sėjai“. 
Jame rašoma: ■ '

„Nežiūrint to, kad respublikos 
tarybiniai ūkiai energingai kovo
ja dėl savalaikio pasirengimo pa
vasario sėjai, Kaimo tresto Aš
triosios Kirsnos tarybiniame ūky
je tie darbai vos juda.' Šio tary
binio ūkio kalvėse iki vasario 
10 dienas atremontuotas tik vie
nas traktorinis plūgas. Trakto
rių ir kitų žemės ūkio mašinų 
remonto darbai dar visai nepra
dėti. Taip pat labai lėtai vyksta 
ir sėklos valymas.

Tarybinio ūkio direktorius drg. 
Petrauskas visiškai užmiršo iš
naudoti žiemos laiką skysto kuro 
atvežimui į tarybinio ūkio bazę. 
Ūkyje gi i skysto kuro ištekliai 
visai maži.

Laikas tarybinio ūkio direkto
riui drg. Petrauskui atkreipti 
rimtą dėmesį į šiuos trūkumus 
ir visą kolektyvą nedelsiant 
įjungti į pavasario sėjos pasi
ruošimo kampaniją.“

Pozityvus spaudos kalbinis darbas 
pirmiausia turi pasireikšti tuo, kad 
jos pačios kalba visada turėtų būti 
pavyzdinga, be stambių sintaksės, 
žodyno ir rašybos klaidų. Laikraš
čių, žurnalų, vienkartinių leidinių ir 
laikraštėlių kalbos taisyklingumas 
turėtų būti išlaikytas visame tekste, 
baigiant skelbimais. Atskiri leidiniai 
vėl, net kalendoriai ar pritaikomojo 
pobūdžio dalykai, taip pat neturėtų 
būti spausdinami be tinkamos kalbi
nės kontrolės. Jei redakcijai ar lei
dyklai sunku to pasiekti turimomis 
jėgomis, reikia būtinai susirasti pa
tikimų kalbos taisytojų. Finansinės 
kliūtys čia turi atkristi, nes pelnas, 
gaunamas kalbos sąskaita, nėra gir
tinas. Kiekvienas laikraščio nume
ris, kiekviena knyga turi dvelkti 
gaivia ir gražia kalba.

Be šito pasyvaus kalbos palaikymo 
darbo, periodinė spauda turėtų veik
ti ir aktyviai: kartkartėmis ji turėtų 
parūpinti skaitytojams rašinių kal- 
.bos klausimais. Tų rašinių turėtų 
būti pamokomų* r nuteikiamų. Jei 
spauda ir pati kurs pavyzdingą kal
bą ir protarpiais dar pamokys, pa- 
akins —- bus padaryta visa, ko rei
kalauja iš mūsų kalbinė tautos mi
sija.

Tikime, kad spauda ir jos darbi
ninkai supras mūsų balsą, atgaus di
delės atsakomybės jausmą ir tikrai 
ims rūpintis tinkamu lietuvių kalbos 
atstovavimu. To reikalauja iš mūsų 
visų tautinė garbė ir gyvybinis rei
kalas. LKD

Gabriel Marcei — žymus prancūzų 
egzištencionalistinės filosofijos atsto
vas skaitė Tūbingene labai aktualią 
paskaitą. Si filosofinė srovė turi 
Prancūzijoje žymių atstovų, kurių 
paminėtini: Jan Paul Sartre, Gibson, 
Lavelle, de Senne, Parain, de Waeh- 
lens, Fondane, Combus, Crenier ir k.

Tūbingene visą eilę koncertų davė 
plačiai ir užsieniuose pagarsėjęs 
prancūzų Calvet kvartetas, kuris bu
vo įsteigtas prieš 20 metų. Koncertai 
turėjo didelio pasisekimo jr spaudos 
buvo palankiai vertinami.
• Žymus prancūzų meno žinovas 
Montigny kovo 27 dieną buvo at
vykęs į prancūzų zoną, skaitė pa
skaitą tema: „Muzikos ir literatūros 
santykiai 19 ir 20 amžiuje.“ P P.
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Vokietijos melste \ susiti
kimas su lenku ir lietuviu 

stalo tenise
Kovo mėn. 17 d. Mūnchene, Vo

kietijos 1946 metų stalo teniso meis
teris Mauritz ir Mūncheno miesto 
meisteris Than (neseniai Than su
pliekė Mauritz rezultatu 3:1) susitiko 
su Lenkijos meisteriu Bukiet'ir Lie
tuvos Garunkščiu. Buvo žaidžiama 
pagal Davis-Cup-sistemą: keturi vie
netų susitikimai ir dvejetas. Lenki
jos meisteris Bukiet .vėl sunkiai iš
plėšė laimėjimą prieš Mauritzą, re
zultatu 3:2; Thanas lengvai laimėjo 
prieš Garankštį 3:1; Bukiet lengviau
siai sudorojo Thaną 3:1, o Mauritz 
įveikė Garankštį 3:0. Dvejetų susi
tikime: Mauritz (Than-Bukiet) Ga
rankštis pasibaigė sunkiu vokiečių 
laimėjimu 3:2.

Šia proga tenka pastebėti, kad 
Lenkijos meisteris Bukiet buvo labai 
geroj formoj, kai. tuo tarpu mūsiškis 
Garankštis buvo pasimetęs (treni
ruočių stoka). Žaidimo sparta" ir tech
nika buvo aukščiausio laipsnio.

Anksčiau Bukiet žymiai lengviau 
sudorojo Mauritzą, rezultatu 3:1 ir 
Garankštis lengvai laimėjo prieš 
Thaną 3:0 P. K.

Nors jau dveji metai, kai nėra ruo
šiamos Vokietijos futbolo pirmeny
bės ir tenkinamasi atskirų sričių pir
menybėmis, vis dėlto du klubai buvo 
ir yra šviesūs ■ taškai Vokietijos fut
bolo gyvenime, ir per didžiuosius su
krėtimus išlaikę aukštą kokybę. Vie
nas iš jų yra FC. Nūrnberg, šiemet 
nepertraukiamai pirmaująs pietinės 
Vokietijos pirmenybėse, o kitas — 
FC. Schalke 04, vienas iš didžiųjų 
futbolo šulų šiaurės vakaruose. Abu 
šie klubai iki šiol yra po šeštus kar
tus pasipuošę Vokietijos meisterio 
titulu ir, jei dar šiais metais bus su
rengtos bendrosios pirmenybės, jose, 
be abejojimo, jie tars savo svarų 
žodį. Dresdeno SC. šiuo metu jokio 
vaidmens neturi, nes vienuolikė yra 
išbarstyta į visus keturius vėjus ir 
likusieji žaidikai susimetę į kitų pa
vadinimų klubus.

Ar nenorėjai kartais patekti į val
džią, at.duodamas balsą už save, 
nors ir patsai nebuvai pasiūlytas į 
kandidatus?

Ar skryninguose nesikėlei į pui
kybę, keliomis kategorijomis pa
aukštindamas savo tarnybą vokiečių 
okupacijos metu?

Ar būdamas aukštoje valdžioje ir 
rūkydamas^ geras cigaretes, nesigai
lėjai nuorūkos savo artimui, kuris 
per dvejus metus nebuvo priėjęs 
net prie maisto dalintojo pareigų?

Ar nenusidėjai mintimis, svajoda
mas, jog vieną gražų rytą dar lovoje 
gulėdamas gausi 20 kg. pakietą iš 
giminių Cincinatyje ir atsiųstomis 
vertybėmis galvosi papirkti okupa
cinę, vokietinę ir bendruomeninę 
valdžią sykiu arba pavieniui?

Kiek kartų nesulaikei liežuvio 
prieš savo kaimyną už marškos, ku
ris vagino tave kaipo stovyklos fari
ziejų ir levitą, ir kiek kartų buvai 
samaritiečiu neturintiems žiebtuvė
lyje akmenuko ir sukantiems laik
raštiniame popietyje?

Ar nekvailinai savo artimo, kai ji
sai, iš tavęs paskolintu netikru lei
dimu vežinas, įsipainiojo į tamsiny- 
čią, kuomet tu patsai turėjai daugiau 
atliekąmo laiko, negu jisai, nebaigęs 
savo priešvelykinio reizo ir , Maine 
merkęs margutinius dažus?

nepavydėjai buv. Luokės giri- 
jos eiguliui, kai pastarasis gavo

*
praeityje ir dabar

Mūsų sportinės jaunuomenės trem
tyje taip plačiai mėgiamas krepšinis 
yra vienas iš naujųjų sporto žaidimų. 
1940 metais jam sukako penkiasde
šimt metų. Krepšinis pradėtas žaisti 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
Špringfieldo YMCA kolegijoje. Krep
šinio autorius yra kūno kultūros mo
kytojas dr. Naismith. Naujasis žai
dimas netruko išpopuliarėti ir susi
laukė didelio pasisekimo. Netrukus 
buvo įsteigta ir pirmoji krepšinio 
sąjunga, kuri paruošė pirmąsias šio 
žaidimo taisykles ir 1894 m. jas ofi
cialiai išleido. 1900 m. tos pradinės 
taisyklės buvo ištaisytos, papildytos 
ir jau mažai skyrėsi nuo dabartinių.

Kai 1917 m. JAV savanoriai at
vyko į Europą kariauti, jie su krep
šiniu supažindino Prancūzijos, Belgi
jos ir Ispanijos sportinį jaunimą. Iš 
Prancūzijos krepšinis persimetė į 
Šveicariją, Italiją. 1921 m. krepšinis 
jau žinomas ir Balkanų kraštuose.

Pabaltijo valstybėse krepšinio pra
dininkai buvo estai ir latviai. 1918 
m. iš užjūrio atvykę YMCA atstovai, 
be kita ko, išpopuliarino ir krepši
nį. 1924 m. Taline buvo pirmosios 
tarpvalstybinės rungtynės tarp Lat
vijos ir Estijos. Latviai laimėjo 20 — 
16. Pažymėtina, kad tai buvo pirmo
sios oficialios tarpvalstybinės rung
tynės visoje Europoje.

Lietuvoj krepšinio pradžia 1919 m. 
Šio žaidimo pionieriai yra S. Darius 
ir K. Dineika. S. Darius krepšinį 
žaisti išmoko JAV, o K. Dineika — 
Petrapilio YMCA. Pirmąją knygelę 
apie krepšinį išleido K. Dineika, jau 
1922 m., o po ketverių metų tą patį 
padarė ir S. Darius. Pirmos krep
šinio rungtynės buvo 1922 m. balan
džio 23 d., kai Kaune susitiko Kauno 
rinktinės ir LFLS komandos. Kitais 
metais Kaune jau priskaltoma 18 
vyrų ir 24 moterų komandos.Tais pat 
metais krepšinis pradėjo savo žygį ir 
provincijoje. Buvo rengiamos krep
šinio pirmenybės ir žaidimo lygis 
pradėjo po truputį kilti. 1925 m.-itin 
pažymėtini, nes tąsyk Rygoje įvyko 
pirmos tarpvalst. rungt. Lietuva — 
Latvija. Latviai laimėjo 41—20. Vė
lesniais metais krepšinis nebuvo po
puliarus ir juo mažai domėtasi. An
trą kartą susidomėjimas krepšiniu 
Lietuvoje atgijo 1934 m. ir šį kartą 
jau sėkmingai, kai buvo pastatyti

Vokietijos futbolo sulai dirba
Kodėl FC. Nūrnberg ir FC. Schalke 

04 sugebėjo ir sugeba išsilaikyti pir
mose pozicijose? Atsakymas papras
tas — abu klubai, kad ir patyrę daug 
sėkmių, neapsvaigo garbėje, bet visą 
laiką buvo tinkamai susirūpinę prie
auglio paruošimu; tai yra jų sėkmės 
laidas. Kartu su senaisiais žaidikais 
jaunieji sudaro darnius kolektyvus. 
FC. Sdtalke 04 dar nemetė bucų ve
teranai puolikai Szepan ir Kuzorra, 
nors abu jau yra perkopę 40 metų 
slenkstį. Be jų komandoj dabar žai
džia: Klodt, Schweisfurth, Berg, Ti- 
bulski, Burdenski, Hinz, Sontow, pri
dėkim per karą užkliuvusius du 
esseniečius Winkler ir Gawlicek ir 
iš prieauglio Klodt II, Dargaschew- 
ski. FC. Nūrnberg elitą sudaro Bill- 
mann, Spiess, trys broliai Ųebelein ir 
iš prieąulio gretų: Gebhardt, Knoll, 
Morlock, Poschl, Herbolsheimer.

Sąžinės perkratinėjimas
afidevitą iš savo prosenelio dėdės 
sūnėno žento iš motinos pusės, pa
tvirtintą Mahanojaus notaro?

Kiek kartų suėjai į luomą moterys
tės nuo to laiko, kai tavo žmoną ir 
vaikus išgabeno j Kazakstaną?

Ar rašydamas laišką giminėms 
Misičiužyje, neapsunkinai savo sąži
nės melagystės nuodėme, iškeldamas 
Į padanges savo giminę, o patį save 
nužemindamas iki karkvabalio men
kystės, nors ir tai yra artimiausias 
kelias, vedąs į afidevitą?

Ar nepapiktinai mažutėlių paska
lomis apię greitai prasidėsiantį karą, 
kirsdamas lažybų tiktai tam, kad tu
rėtum progos išgerti konjako litrą?

Ar girtaudamas nepagalvojai, kad 
tremtinio organizmas daro gėdą al
koholiui, nuo dviejų stiklinaičių par
virsdamas po stalu?

Ar grodamas kortomis, įsisąmoni
nai, jog posakis „pralošiau savo pas
kutines kelnes“ nebetinka tremčiai 
ir vietoj to reikia sakyti „pralošiau 
Balfo kelnes“, kurios, reikia manyti, 
nebus paskutinės, jeigu dažniau loši 
su R. Kryžiaus pareigūnais?

Ar nenusidėjai prieš sąžinę, saky
damas, kad IRO nebus?

Kūno Kultūros Rūmai su tinkama I 
krepšinio sale. Kitais metais krepši-' 
nis davė didžiulį šuolį į priekį, nes 
į Pirmąjį Pasaulio Lietuvių Kon
gresą atvyko pažymėtinas būrys už
jūrio lietuvių sportininkų, .kurie su
pažindino su moderniuoju krepšiniu 
ir lietuvių jaunuomenėje uždegė 
norą šį žaidimą, perprasti iki pat 
pagrindų. Daug čia nuoširdaus darbo 
įdėjo dr. K. Savickas, Lietuvoje iš
buvęs ilgesnį laiką ir mūsų žaidi- 
kams įdiegęs modernią krepšinio 
techniką ir taktiką. 1936 m. mūsų 
sporto atstovai Berlyno olimpiadoje 
susitiko Pr. Lubiną, kuris žaidė JAV 
olimpinėje krepšinio komandoje. Pr. 
Lubinas netrukus atvyko į Lietuvą 
ir paspartino mūsų krepšininkus i 
naujus pasiekimus. 1937 m. Europos 
krepšinio pirmenybės buvo suruoš

tos kaimyninėj Rygoj, ir čia pirmą 
kartą istorijoje lietuviai krepšininkai 
įrašė savo vardą aukso raidėmis. Pa
sitelkę į pagalbą keletą lietuvių 
krepšininkų iš užjūrio, mūsiškiai lai
mėjo Europos meisterystę ir nuo to 
laiko Europoje nenuilstamai pirmau
ja. 1939 m. lietuviai dar kartą už
fiksuoja savo pranašumą ir, paly
ginti, nesunkiai antrą kartą laimi 
Europos pirmenybes. Rimčiausias 
varžovas buvo latviai, kurie turėjo 
pasitenkinti antrąja vieta.

Dėl politinių painiavų, tolesnis mū
sų krepšinio progresas ir tarpvalsty
binis rungtyniavimas buvo smar
kiai apkarpytas. Negalėjo lietuviai 
dalyvauti nė 1946 m. Ženevoje bu
vusiose pirmose po karo Europos 
pirmenybėse, nors tam buvo atsidė
jus ruošiamasi, ir mūsų žaidikai, kad 
ir tremties sąlygose dirbdami, galėjo 
tikėtis gerų pasekmių. Į pirmenybes 
galėjo nuvykti tik keli mūsų krep
šinio atstovai, kurie bent atnaujino 
pažintis,su kitų kraštų krepšinio at
stovais, bet pačios komandos, kuri 
galėtų įtikinamiau nei kas kitas pa
reikšti lietuvių krepšinio lygį; ne
simatė. Tai buvo skaudi tiesa. Prieš 
dabar pasauly siaučiančias raizgaly
nes mūsų krepšininkai buvo bejėgiai.

Vis dėlto mūsų krepšininkai nepa
meta vilties, kad, dabartiniai nenor
malumai vieną dieną baigsis, mes vėl 
galėsime visi nevaržomai susirinkti 
ir pademonstruoti savo sugebėjimus. 
Teisybė nėra išnykusi, ji tėra pri-

Abu klubai laikosi savo senų tra
dicijų, ir be jų Vokietijos futbolo gy
venimas neįmanomas. Galimas daly
kas, kad per šiemet norimas pravesti 
pirmenybes Vokietijos meisteriui iš
aiškinti, vienam iš jų atiteks pirmojo 
po karo meisterio vardas. Per pasku
tiniuosius dešimt metų Vokietijos 
meisteriais buvo (surašome baigmi
nės rungtynės): 1937 m. FC. Schalke 
04 — FC. Nūrnberg 2:0; 1938 m. Han
nover 96 — FC. Schalke 04 3:3 ir 4:3; 
1939 m. Schalke 04 — Vienos Admira 
9:0; 1940 m. FC. Schalke 04 — Drez
deno SC. 1:0; 1941 m. Vienos Rapid 
— FC. Schalke 04 4:3; 1942 m. FC. 
Schalke 04 — Vienos Vienna 2:0; 1943 
m. Dresdeno SC. — Saarbriickeno 
FV. 3:0; 1944 m. Dresdeno SC. — 
Hamburgo LSV. 4:0. Tolesnės pir
menybės iki šiol nebuvo surengtos.

Ck.

PULGIS ANDRIUŠIS

Ar kovo 10 dieną prie Unrros da
vinio nieko neprisidėjai „iš šalies“, 
nes tokiu atveju būtum sulaužęs ba
do streiką?

Ar sąžiningai užpildai visas anke
tas, nepamiršdamas nurodyti tikslų 
adresą tėvų ar giminių Lietuvoje?

Ar kada, nusislėpęs nuo savo tau
tiečių ir apsivyniojęs galvą marško
mis, negeiduliavai taikos?

Ar, turėdamas afidevitą kišenėje, 
kartais nevarei propagandos neva
žiuoti į užjūrius, o laukti kompakti
nės emigracijos?

Ar kartais negyvenai prancūzų zo
noje?

Ar nesamprotavai, jogiai dabar 
mums politinės partijos nereikalin
gos, o reikalinga tiktai viena partija, 
būtent, toji, kuriai priklausai patsai?

Ar nebuvai tamsių galybių suklai
dintas, girdi, tremtyje turime tiek 
mažai poetų, kad jiems L.R.T. drau
gija tegalėjo paskirti tiktai keturias 
premijas?

Ar kartais * nepapildai nuodėmės 
prieš Sv. Dvasią, ■ galvodamas, kad 
tremtyje dar išleidus vieną anglų 

blokšta, aptemusi, bet užtai ateis lai
kas, kai toji šviesa juo smarkiau 
švytės. O dabartyje turime dilinti, 
rūpintis tinkamu krepšinio prieaug
liu, eiti progreso keliu, kad būtu
mėm ir liktumėm pajėgūs ir tinkami 
dvigubo Europos meisterio atstovai 
Praeities garsas mus įpareigoja, ir 
tų pareigų mes negalime, neturime 
teisės primiršti. Nes vien tik praei
ties atsiminimais gyventi ir dabar
tyje snūduriuoti yra nusikaltimas. 
Malonu pažymėti , kad mūsų krep
šininkai, prisiglaudę tremtyje, ne- 
susnūdo. bet stengiasi ir aktyviai 
veikia. Galima tik nuoširdžiai pa
linkėti, kad geros vadovybės ran
kose, krepšininkai ir toliau nepa
mestų iš akių savo misijos svarbos 
ir nesumenkėtų.

K. Cerkellūnab
EUROPOS AMERIKIEČIŲ KARIŲ 
1947 M. KREPŠINIO PIRMENYBES

Kovo mėn. 17 d. Mūnchene pasi
baigė Europoje esančių amerikiečių 
karių 1947 m. A klasės krepšinio pir
menybės. Finale susitiko 14th Con
stabulary Regiment su 3rd Battalion, 
16th Infantry (reprezentacinė Berly
no komanda). Laimėjo Constabulary, 
rezultatu 36 :26.

Tenka paminėti, kad šių metų pir
menybės žiūrovų nežavėjo taip, kaip

Anglų futbolininkai atsako rusams
Sudaryta Europos rinktinė prieš Didžiąją Britaniją

Anglų futbolo sąjunga FA į rasų 
priekaištą, kad futbolo rungtynės 
tarp Didž. Britanijos ir likusios Euro
pos rinktinių tėra tik reklama britų 
futbolui ir pasipinigavimas, pagal 
„Daily Mail“, yra taip atsakiusi: „Ru
sai nedaug nusivokia apie britų fut
bolo organizacijas, ir dėl to jų nuo
monė apie jas yra menkavertė. 
Rungtynės yra ruošiamos parodyti 
gerą valią, atžymint keturių britų 
futbolo organizacijų grįžimą į FIFA. 
O kas liečia pajamas — jų, atrodo, 
bus apie 20.000' svarų, — jos, atskai
čius būtinas išlaidas, eis FIFA žinion 
ir pagerins jos finansinę padėtį.“ 
„Daily Mail" toliau rašo, kad rusai 
daug kartų buvo kviesti įvairiems 
pasitarimams likusios Europos rink
tinei sudaryti, bet į tuos kvietimus 
nėra atsakę. Galima spręsti, kad ra
sų žaidikai į rinktinę nekandidatuos. 
Rusai, tur būt, save perdaug aukštai 
vertina ir bijo, kad jų žaidikai pa
tektų į vienuolikę, kuri galėtų pra
laimėti. Rusai nesupranta šių rung
tynių paskirties. Britai neiššaukė 
likusios Europos rinktinės, kad even
tualia pergale galėtų pakelti savo 
prestižą. Tuo tarpu tai yra rungty
nės, kurių tikslas yra pakelti drau
giškumą tarp futbolą pamėgusių 
valstybių.

— Pagaliau sudaryta likusios Euro 
pos futbolo rinktinė, kuri gegužės 
mėn. žais prieš Didž. Britaniją: var
tininkai: Da Rui (Prancūzija) ir Jen
sen (Danija); gynikai: Nillson (Šve
dija), Steffen (Šveicarija), Petersen 
(Danija); saugai: Carey (laisvoji Ai
rija), Parola (Italija), Ludl (Čekoslo
vakija), Joksch (Austrija); puolikai: 
Melchior (Austrija), Gren (Švedija), 
Nordahl (Švedija), Hansen (Danija), 
Wilkes (Olandija), Prest (Danija). Į 

kalbos vadovėlį jau visi tautiečiai 
staiga prašnekėtų per Sekmines ang
liškai?

Ar, sykį užsirašęs važiuoti į Čilę, 
nepersirašei į Kanadą, sumaišyda
mas kortas tarpvyriausybiniam ko
mitetui ir svetimų kalbų kursų mo
kytojams?

Ar neužsiiminėjai pranašystėmis, 
kur bus geriau, nedaskaitęs geogra
fijos vadovėlio iki galo?

Ar nebuvai susvyravęs tikėjime, 
kad Lietuvių Žurnalistų Sąjungai 
rašant Skubų laišką, reikia jį pakišti 
po pirmu pasitaikiusiu akmeniu?

Ar nepalūžai pastangose, mokėda
mas petropinigį tremtinių bendruo
menei, jos apygardoms ir apylin
kėms, remdamas Raudonąjį Kryžių, 
Balfą ir kitus vadovaujančius veiks
nius už tai, kad nebūtum išskirtas iš 
vadovaujamųjų papildinių?

Ar neskaitei bedieviškų laikraščių, 
kuriuose rašoma nepagarbiai apie 
tris pagrindines tiesas: tikėjimą auk- 
sinuku, meilę vaizbai ir viltį šva
riam išlysti?

Ar, skaitydamas skorbutinės lite
ratūros knygą, nebuvai gundomas

pernai. Nebeskndo į orą švarkai ir 
kepurės, kaip pernykščių rungtynių 
metu, kai nuo centro buvo mėtomi 
taiklūs krepšiai (amerikiečiai pasižy
mi tolimais mėtymais). Mat pernai 
žaidė trys Amerikos valstybinės 
rinktinės žaidikai; iš jų pažymėtinas 
vienas juodukas. Šiemet žaidimo ly
gis buvo viena klase žemesnis.

P. K,

rinktinę įeina 4 danai, 3 švedai, 2 
austrai, 1 prancūzas, 1 olandas, 1 ai
ris, 1 italas, 1 šveicaras, 1 čekas. 
Rinktinės kalba — anglų, kurią dau
gis moka. Parinkti žaidikai, kuriems 
britų silius nėra svetimas.
MŪSIŠKIS vinca erlangeno 

RINGE
Kovo 27—30 d. d. mūsų stipruolis 

J. Vinča rungėsi tarptautiniame im- 
tyninkų turnyre, suruoštame Er- 
langene, kuriame dalyvavo Vokieti
jos, Vengrijos, Čekoslovakijos ir Pa
baltijo (atstovas — lietuvis J. Vin
ča) įžymieji imtininkai.

Vinčai teko rungtis su visomis 
Europos imtynių garsenybėmis ir vis 
dėlto graikų-romėnų stiliuje Vinča 
išėjo nugalėtoju. Jis paguldė Siaurės 
Vokietijos imtininkų žvaigždę — 
meisterį Fritz Albreditą ir Europos 
meisterį Bruno Mosig. Tik ketvirtą
ją rungtynių dieną Vinča netikėtai 
pralaimėjo prieš laisvo imtynių sti
liaus specialistą Max Wolloschkę.

Rungtynių teisėjas buvo Max Ren
ner, kuris, palyginti, buvo labai ša
liškas. Pr. Ališauskas

Trumpai iš visur
— Prancūzijos futbojo rinktinė 

Paryžiuje nugalėjo Portugaliją 1—0. 
Įvartis vidurio puoliko Bihel.

— Po sėkmingų pergalių prieš Če
koslovakiją, Italiją ir Šveicariją, 
prancūzų krepšinio rinktinė suklupo 
prieš Belgiją 41—42.

— Penkių kraštų ragby turnyre 
Valija nugalėjo Prancūziją 3—0. Ke
turi kraštai: Airija, Valija, Prancū
zija ir Anglija, turi iš 3 rungt 4 tšk. 
ir taiko į laimėtojus. Škotija neturi 
jokių vilčių Liko žaisti Alrija-Valija 
ir Prancūzija-Anglija.

minties mesti šoferių kursus ir imti 
į rankas plunksną?

Ar dabar, gyvenant tremtyje, ne
pašnabždėjo velnias i ausį perbėgti 
iš vienos partijos į kitą, atsižvelgiant 
j tai, kad esi profesinis pabėgėlis?

Ar neburnojai prieš Atlanto Char- 
tą, kaip kvailys išsižiodamas: „leis
kite mane tiktai per Atlantą, o pas
kui tegu jas galai visąs tas velnio 
kortas?“

Ar, tarnaudamas Unrroje, kartais 
pats nesuunrėji, tai esti, nešoki min
tyti, jog tavęs jau nebesiekia kalėji- 
minė apveizdos akis?

Ar, apdėtas lagerio komendantu, 
nesijautei pranokęs į kaceto virši
ninkus, skųsdamasis, jogiai DP sto
vyklose nėra -krematorijumų nei ki
tų lengvinamųjų įrengimų?

Ar, eidamas gulti, nepamiršti su
kalbėti maldelės į Ameriką Šven
čiausiąją, prašydamas iš jos afidevi- 
tinių ir šipkortinių malonių?

Ar savo pošnekiuose nenukrypsti 
nuo tiesioginės tanos apie maisto 
davinį ir kartais nŽnukalbi į šalį?

— Tarptautinį teniso turnyrą Can
nes laimėjo amerikietis P—.y, 
baigmėje įveikęs vengrą Asboth, 
moterų gr. — nenugalimoji ameri
kietė Betz (prieš anglę Menzies). 
Vyrų, dvejeto meisteriai — čekai 
Drobny — Cemick. Turnyrą stebėjo 
švedų karalius Gustavas-V.
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Spėliojimai apie markes pakeitimą
(Laiškas is Berlyno)

Trys milijonai berlyniečių nuolat 
nervinasi, kas bus su pinigų refor
ma: panaikins ar nepanaikins esamą 
marką, kokia bus naujoji markė ir 
kokiu santykiu bus galima senąsias 
markes iškeisti i naująsias. Savaime 
aišku, kad bet kokia reforma toje 
srityje nebus iš anksto smulkiai 
skelbiama, ji bus laikoma kiek ga
lint paslaptyje ir staigiai įgyven
dinta.

Vis dėlto pinigų reformos svarsty
mas vyksta visur ir visokiais numa
tymais, juo labiau tokiame Berlyne. 
Įdomu, ką Berlyno laikraščiai tariasi 
galj pranešti apie amerikiečių įstai
gų sudarytus planus Vokietijos pini
gams reformuoti. Esą du planai. 
Planas „A“ numato reformą visose 
keturiose Vokietijos zonose, vadina
si, visoje Vokietijoje. Bet jei tos re
formos nebūtų galima pravesti (ne
pavykus susitarti su sovietais), tai 
yra sudarytas dar eventualus planas 
„B“ tik vakarinėms (amerikiečiu, 
anglų ir prancūzų) zonoms.

Jei bus vykdomas planas „A“, tai 
būsią išleista apie 6 milijardai naujų

vokiškų markių, o jei planas »B', tai

Mišrios vedybos netoleruotinos
LIETUVIS, VEDĄS SVETIMTAUTĘ, DARO SKRIAUDĄ SAVO TĖVYNEI

4 milijardai. Turint galvoje, kad da
bar kursuoja bent dešimt kartų di
desnė pinigų suma, tai būtų dešim
teriopas markių sumažinimas Pagal 
tuos planus kiekvienam piliečiui už 
atiduotas senąsias markes būsią iš
mokama tik po 100 naujų markių. 
Kartu būsią įvesti ir dideli nepini- 
ginio turto mokesčiai Dar įdomu, 
kad tos planuojamos pinigų refor
mos eigoje būsiąs nustatytas ir mar
kės kursas santykyje su kitomis va
liutomis. Pav. Amerikoje doleris bū
siąs lygus 5 markėms, o anglų sva
ras 20 markių.

Jei būtų vykdomas planas „B“, 
vadinasi, reforma vyktų tik vakari
nėse zonose, tai, savaime aišku, siena 
tarp vakarinės ir rytinės Vokietijos 
dar labiau sustiprėtų, apskritai, Vo
kietija būtų suskaldyta į dvi ūkiniai 
visai nepriklausomas dalis.

Bet tuo tarpu dar niekas tikrai 
nežino, kokia bus tikrai pinigų re- 
forąia ir dėl to berlyniečiai tebelieka 
kol kas pasinėrę spekuliaciniame 
nervingume. Eksp.

Nerašykime vieno vadovėlio keli
PRANEŠIMAS

Paskutiniu laiku daug kas pradėjo 
rašyti mūsų tremties mokykloms bei 
įvairiems kursams vadovėlius. Daž
nai pasitaiko, kad tokį pat vadovėlį 
rašo keli autoriai. Nors Nepriklau
somoj Lietuvoje tas buvo plačiai 
praktikuojama, bet tremtyje, kada 
vadovėlių išleidimui daromi įvairūs 
trukdymai, kada yra popierio trū
kumas, pats gyvenimas verčia šį rei
kalą tvarkyti ir normuoti. Norint 
Išvengti to paralelizmo, prašome vi
sus vadovėlių autorius ir vertėjus 
pranešti Sv. Vald. Knygų Leid. K-jai, 
kokius vadovėlius jie rengia mo
kykloms bei kursams. Rašomų ir pa
rengtų vadovėlių sąrašai bus skel
biami spaudoje. Taip pat primena
me, kad parašytą vadovėlį reikia 
siųsti aprobuotu S. V. K. L. Komisija 
nei leidėjams, nei autoriams aproba- 
tų, nepatikrinus rankraščio, neduoda.

Ta proga pranešame, kad vadovė
lius yra parašą bei S kitų kalbų iš
vertą šie asmenys:

1. Muzikas J. Gaubės (gyv. Dillin- 
gen) — „Muzikos teorijos vadovėlį 
gimnazijoms“.

i. B. Babrauskas (gyv. Ravensburg)
— „Skaitymų knyga“, visoms gim
nazijos klasėms.

3. J. Paškevičius (gyv. Mūnchen) 
—. „Vokiečių kalbos vadovėlį“, taiko
mą patiems mokytis, vokiečių kalbos 
kursams ir mokykloms. Tas pats 
autorius parašė „Lietuviškai vokišką 
žodyną“.

4. Dr. A. Kimša (gyv. Ravensburg)
— „Visuotinės istorijos vadovėli“ vy
resnėms gimnazijos klasėms.

5. Ad. t>etraitienė (gyv. Ravens
burg) — „Fizinės geografijos vado
vėlį“.

6. A. Zujus (gyv. Ravensburg) — 
„Planometrijos vadovėlį“.

T. Dipl. inž. Tamošiūnas (gyv. Se
ligenstadt) — „Tekstilės apžvalgą“ 
siuvėjų kursams

8. Petraitis (gyv. Augsburg) — 
„Lietuviškai-anglišką žodyną".

9. P. Gaučius (gyv. Hanau) — ..Lie- 
tuvių-ispanų kalbų žodyną“.

10. Dipl. inž. Alf. Semėnas (gyv.

Hanau) —„Radiotechnikos pagrindai 
(radijo mechanikams)“. Vadovėlis 
jau atspausdintas rotatorium 239 pi. 
su 317 brėžinių. 22 lentelėmis ir 8 
monogramomis.

11. Dr. A. Čerškus (gyv. Nurtingen) 
rašo „Įvadą į chirurgiją“. Knyga tai
koma gydytojams ir studentams.

12. P. Leonas-Leonavičius — „Lo
tynų kalbos pratimai“, „Lotynų kal
bos sintaksė su pratimais“, „Trumpa 
lotynų kalbos gramatika“ ir „Lotynų 
autorių ištraukos“. Lietuvių gim
nazijos Oldenburge leidiniai, spaus
dinti rotatorium. Be to, tas pat auto
rius rengit „Lotynų-lietuvių kalbos 
žodyną“, apie 6000 žodžių.

13. Br. Keturauskas (gyv Seedorf) 
— „Diferenc. ir integral, skaičiavi
mo pagrindus“.

Išvardintų vadovėlių S. V. K. Lei
dimo Komisija dar nėra aprobavusi.

14. Prof. Ig. Končius (gyv. Offen
bach) — „Fizikos vadovėlį“, aukštes
nėms gimnazijos klasėms. Sį vado
vėlį S. V. K. L. Komisija jau yra 
aprobavusi.

S. V Knygų Leidimo Komisija

Mišriocio* santuokos tautiniu at
žvilgiu labai nepageidaujamas daly
kas. Tas vėžys ėda mūsų tautos kū
ną nuo senų senovės. Skaudžius to 
nuostolius vaizdžiai yra parodę mū
sų rašytojai Valančius, Vaižgantas, 
Vienuolis, Lazdynų Pelėda. Ir jeigu 
tas pavojus nepriklausomoje tėvynė
je buvo žymiai sumažėjęs, tai šiuo 
metu mums, tremtiniams, vėl jis yra 
žymiai padidėjęs. To pavojaus ne
matyti, nekreipti į tai dėmesio, neko
voti su ta blogybe būtų ne tik ne
dovanotinas apsileidimas, bet tiesiog 
nusikaltimas iš pusės tų. kurie stovi 
mūsų tautinės bendruomenės gyve
nimo sargyboje.

Reikia pabrėžti, kad šis reikalas 
liečia daug daugiau vyrus, negu mo
teris. Visiems yra žinomas faktas, 
kad mūsų moterų, ištekėjusių už ki
tataučių, yra labai nedaug. Visai ki
taip yra su vyrais. Labai pravartu 
būtų turėti čia tiksli statistika. Bet 
kol jos nėra, tenka operuoti atski
rais faktais. O jų netrūksta ir, at
rodo, kas kart vis daugėja. Antai Rb. 
stovykloje keturi ar penki vyrukai, 
grįžę iš kariuomenės, vedė žmonas 
kilimo; iš rytų. Jau turi vaikų. V. 
mieste keli studentai vedė žmonas 
vietinio kilimo. Kai kurie jų turi 
vaikų, kurie mokomi nelietuviškai, 
nes žmonos nemoka ir nerodo noro 
mokytis lietuviškai. Rb. stovykloje 
vienas ponaitis vedė vokietę ir iško
vojo jai vietą stovykloje. Kiti trys 
vaikšto vis į raštinę ir teiraujasi, aę 
ta vokietė priimta. Mat jie irgi turi 
panašias drauges išsirinkę. Dar dau
giau yra mūsų vyrų, kad ir nevedu
sių formaliai, bet jau „susižadėjusių“ 
su kitatautėmis. Taip dedasi man 
žinomose vietovėse. Reikia manyti, 
kad ir kitur padėtis nedaug tesi
skiria.

Daugelis vyry stengiasi tokius 
faktus teisinti, ypač patys nusikaltė
liai. Pateisinimo priežastys — esą, 
mūsų moterys sunkiai sukalbamos, 
emigracijoje jų daug mažiau negu 
vyrų ir pan. Kad šitokie argumentai 
neverti rimto dėmesio, savaime aiš
ku. Psichologiškai toks teisinimasis 
yra suprantamas dalykas. Kiekvie
nas nusikaltėlis, jausdamas savo 
kaltę, nori vis dėlto nusivalyti,' nori 
pasiteisinti jei ne prieš visuomenę, 
tai bent prieš save, nors nuraminti 
savo sąžinę. Ir dėl to sugalvoja vi-

šokių pasiteisinimo priežasčių. Bet 
ko vertas, iš tikrųjų, toks, pavyz
džiui, teisinimasis, kad vyrų emigra
cijoje daugiau? Juk Lietuvoj moterų 
buvo daugiau, bet, kaip statistinės 
žinios rodė, tik viename Vilniuje ir 
per vienerius metus aštuoniasdešimt 
lietuvių vyrų vedė nelietuves mote
ris. Lietuvoje, tiesa, tokios šeimos 
kartais aplietuvėdavo,' bet, gyvenant 
svetur, apie tai negali būti kalbos. 
Visi minėti pavyzdžiai rodo, kad ir 
vyras ir vaikai turi mokytis motinos 
kalbos. Pagaliau su apgailestavimu 
turime pripažinti, kad tautiniu at
žvilgiu nė tokių aplietuvėjusių šei
mų vaikai dažnai nėra lygiaverčiai 
su grynų šeimų vaikais. Tautinio 
nusistatymo jie būna netvirto ir 
lengvai krypsta ten, kur kokie laiko 
ar vietos vėjai pučia. Dėl to kiek
vienas lietuvis, ypač inteligentas, 
turėtų suprasti, kad, vesdamas kita
tautę žmoną, jis įžeidžia savo moti
ną, seserį, visas lietuves moteris ir, 
pagaliau, visą tautą. Toks mūsų vy
rų elgesys, toks lengvapėdiškas susi
žavėjimas svetimu, dažnai labai abe
jotinos vertės sijonu, toks lengvas 
dūšios pardavimas už truputį gali
mų, o kartais tik tariamų materiali
nių gėrybių nėra jokiu būdu sude
rinamas nei su tikru vyriškumo, nei 
su patriotizmo supratimu. Ir jei ši
taip elgiasi paprastas neišauklėtas 
žmogus, jo elgesys gali būti bent su
prantamas. Bet jei taip daro žmogus 
mokytas ir auklėtas, jo elgesys te
gali būti pasmerktas. Parafrazuojant 
evangelijos žodžius — meluoja, kuris 
nemylėdamas artimo, sakytųsi, kad 
jis myli Dievą — galima irgi sakyti: 
meluoja, kuris, vesdamas kitatautę, 
sakytųsi, kad jis myli tėvynę.

Kokiu būdu galima būtų užkirsti 
tai blogybei kelią? Svarbiausia, pa
šalinti’ tas priežastis, dėl kurių jos 
atsiranda. O tos pagrindinės prie
žastys — tai stoka auklėjimo apla
mai, o ypač tikro tautinio, patrioti
nio auklėjimo, apimančio ne tik 
mūsų tautos mažą dalį, besimokantį 
jaunimą, bet aplamai visą jaunimą 
ir visą tautą.

Tautiškai neišauklėtų, nesusipra
tusių tautiečių savo tarpe turime. 
Faktiškai ką nors pradėti daryti rei
kėjo daug anksčiau, bet geriau vė
liau negu niekad. Šiuo metu tas nei

Nebereikalingi žmonės
ANTILENKIŠKOS NUOTAIKOS ŠKOTIJOJE

Dirbantieji UNRRA-oje gaus 
uniformas

„Starą and Stripes“ koresponden
tas praneša, kad Heidelberge UNRRA 
suruošusi „madų parodą“, kurioje 
buvę išstatyti pirmieji uniformų, 
skirtų amerikiečių zonos DP, už
imančių administracijos pareigūnu 
vietas stovyklose, pavyzdžiai.

Naujosios, tamsiai žalios spalvos, 
vilnonės uniformos būsiančios ga
minamos serijomis iš buv. vokiečių 
Wehrmachto išteklių. Jos būsian
čios išdalintos tnaždaug 15.000 asme
nų, einančių įvairias pareigas DP 
ątovyklose.

Vietinės UNRRA-os direktorius 
Benjamin Horowitz, kuris yra šių 
projektų organizatorius, pareiškė, 
kad UNRRA, darbui panaudodama 
pačius DP, norinti „palengvinti 
Amerikos mokesčių mokėtojų naš
tą“.

Blazonytė Birutė, 24 
Kaunas;

Blažys Jonas, 3T metų, 
kis;

Bliudnikas Petras, 42 
Vilnius;

Bočiunas Juozas. 24

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

metų, gyv.

gyv. Pllviš-

metų, gyv.

metų, gyv.

Brąnauskaltė Blena, 14 metų, gyv. 
Vilkaviškis;

Brazaitis Vincas;
Brazdžionis Petras, 56 metų, gyv. 

Kybartai;
Brazdžionytė Jadvyga, 30 metų, 

gyv. Kybartai:
Brazienė E.; k ,
Brnzkn' ršulė, 44 metų, gyv. 

Ifoksabudžiai, Vilkavlškia.

Prieš šešerius metus, kai jie viso
kiais keliais ir visokiomis prie
monėmis pradėjo didesniais būriais 
atvykti į Škotiją, ten miestų gat
vėse kabojo juos sveikinantieji trans- 
parentai su užrašais: „Welcome to 
Scotland!“ („Sveiki, atvykę į Ško
tiją!“). Po to sekė ilgi ir sunkūs 
pavojingų kovų metai. Atvykėliai 
nesėdėjo rauku sudėję, bet tuojau 
tapo pirmųjų eilių kariais: lakūnais, 
tankistais, pėstininkais.

Dabar visoj Škotijoj ant bažnyčių 
mūrų, ant viešųjų pastatų sienų 
pilna paslaptingų rankų nuteptų di
džiulių užrašų: „Poles — go home!“ 
C Lenkai — vykite namo!“).

Kaip „Daily Mail" bendradarbis 
Graham Stanford iš Edinburgho 
rašo, dabar beveik visuose 2.000.000 
škotų namų šis lenkų klausimas esąs 
pasidaręs nuolatine diskusijų tema. 
Škotijos laikraščiai esą .pilni laiškų, 
puolančių ar ginančių lenkus. Lenkų 
klausimas neišvengiamai iškyląs be
veik kiekvienam viešam mitinge. 
Skotų policijai įsakyta prižiūrėti šo
kių vakarėlius, nes ten jau buvę ne
maža muštynių ir triukšmo tarpe 
lenkų ir škotų. Ir šiandien 1941 m. 
įsteigtoji Skotų — Lenkų draugija 
vedanti nuolatinį žodinį karą su vi
sokiu antilenkiškų elementu Škoti
joj. Si draugija, turinti daugybę sky
rių visoj Škotijoj, dabar priversta 
atsisakyti nuo savo tiesioginio už
davinio — ■ kultūrinio škotų-lenkų 
bendradarbiavimo ugdymo — ir 
visą dėmesį sutelkti j kovą su anti
lenkiškomis nuotaikomis Škotijoj.

Kiek gi tų lenkų Škotijoj yra ir 
kokia faktinoji jų būklė. Į tai G. 
Stanford patiekia tokių duomenų:

Šiuo metu Didž. Britanijoj esą 
108.000 lenkų, 64.000 jų esą Anglijoj, 
36.000 - Škotijoj ir 8.000 - Valijoj. Dar 
52.000 lenkų atvyko iš Italijos į 
Angliją.

Apie 12.000 iš Škotijoj esančių 
lenkų praeitą vasarą dirbo pas ūki
ninkus, padėdami nuimti jiems der
lių. Nedidelis skaičius lenkų studi
juoja įvairiuose Škotijos universi
tetuose, o likusi didžioji dalis, apie 
24.000, turinti vieną iš šių trijų 
„darbų“: 1) pereinamose stovyklose 
laukia repatriavimo į tėvynę, 2) lau
kia, kuomet galės įstoti į steigia
mąjį Lenkų Įkurdinimo (re-settle
ment) korpą ir, 3) galvoja, ką daryti: 
stoti į šį įkurdinimo korpą, ar grįžti 
į tėvynę.

Įkurdinimo korpas yra britų vy
riausybės įsteigtoji organizacija, ku-

rios tikslas padėti lenkams kariams 
įsikurti civiliniame gyvenime pačioj 
Anglijoj arba užjūriuose, jei jie ne
norės grįžti į tėvynę. Šis korpas stei
giamas . dvejiems metams. Per tą 
laiką tikimasi visus nenorinčius re- 
patriuoti lenkus karius šen arba ten 
pastoviau įkurdinti. Korpo nariai dė
vės uniformą ir gaus kario atly
ginimą. Tačiau tai nesanti karinė 
organizacija.

Tačiau kai kurie lenkų parei
gūnai pareiškia, kad vos tik apie 
10% visų lenkų nori pasilikti Angli
joj. Visi kiti norį vykti arba į už
jūrius arba grįžti į Lenkiją.

Darbo suradimas Anglijoj esąs la
bai sunkūs. Jau praeitos vasaros 
lenkų darbas pas ūkininkus sukėlęs 
nemažą abipusį nepasitenkinimą ir 
daug nusiskundimų. Viena tikra isto
rija pasakoja, kad pas vieną ūki
ninką dirbę lenkai, kasant bulves, 
rinkę jas vienį ranka. Ūkininko 
paklausti, kodėl jie taip daro, atrėžę, 
kad už pusantro šilingo per dieną 
jie galį dirbti tik viena ranka. Už 
abiejų rankų darbą reikią mokėti po 
3 šilingus.

Dar sunkiau įjungti lenkus į pra
monę. Bandymas duoti nors daliai 
jų darbo anglių kasyklose sukėlęs 
didžiausią profesinės angliakasių są
jungos protestą. Ir šiandien nė vie-

nąs lenkas nedirba škotų kasyklose. 
O statybos darbininkai pernai pa- 
grąsino streiku, jei lenkams būs leis
ta dirbti statybos darbuose. Įvyku
siame anglų profesinių sąjungų kon
grese lenkų adresu buvo paleista la
bai nedraugiškų frazių. Kai kurie 
ekstremistai kalbėtojai šiuos lenkus 
pavadino fašistais. Anot G. Stan
ford, tai esąs nerimtas priekaištas, 
bet jis atsiradęs dėlto, kad apie 
27.000 lenkų iš 1945 m. Anglijoj bu
vusių 72.000 lenkų armijos karių 
buvę prievarta vokiečių mobilizuoti 
į Todto organizaciją.

Iki šiolei apie 2.000 lenkų karių 
vedė'škotes. Dalis jų tuo būdu tvir
tai susirišo su Škotija ir čia įsijungė 
į gyvenimą. Bet kita dalis vedusių
jų greitai pamatė, kad tokios karo 
meto vedybos buvo klaida, ir šei
mos pairo. Tuo tarpu ne vienas iš 
tolimų karo arenų grįžęs škotas ka
rys rado savo buvusią mylimąją iš
tekėjusią už lenko. Visa tai dar pa
didino įtempimą ir antilenkiškas 
nuotaikas

Iš lenkiškų organizacijų Škotijoj 
veikianti lenkų YMCA, Raud. Kry
žius, namai motinoms ir vaidams. 
Škotų — Lenkų draugija reguliariai 
rengia kultūrines ir pasilinksminimų 
pramogas.

Ką veikia Lietuvoje boksininkai
Kiek mus pasiekia žinios iš tėvy

nės, vasario 15 d. į Rygą buvo išvy
kusi Lietuvos bokso rinktinė. Pirmą
sias rungtynes ji turėjo su Latvijos 
komanda. Šiame susitikime Lietuvą 
atstovavo šie boksininkai (pradedant 
musės svoriu): Laurynaitis, Zimins- 
kas, Apuokas, Serapinavičius, Šniukš
ta (visi Kaunas), Valiukas (Šiau
liai), Zaboras (Vilnius), Sočikas 
(Kaunas), Komandos vadovas. — 
Dzindziliauskas: Kartu buvo išvykę 
ir respublikiniai bokso treneriai Pa- 
storis ir Misiūnas Kaip pastebima, šį 
kartą rinktinė rungtynėms buvo 
kruopščiai pasiruošusi. Dešimt dienų 
vyko treniruotės specialiai organi- 
zuotoj stovykloj, kurioj dalyvavo 16 
geriausių boksininkų. „Komandos 
dalyviai,“ pareiškė jos kapitonas Za
boras, „jaučiasi žymiai geriau, negu 
prieš neseniai Kaune* įvykusį susiti
kimą su latviais, pasibaigiusį lygio
mis“ ,

Tarprespublikinės Lietuva — Lat
vija rungtynės įvyko Rygoje vasario 
16 d. Po to lietuvių rinktinė, prie 
kurios buvo prisijungusi ir Šiaulių 
miesto komanda, buvo išvykusi į 
Estiją. Čia buvo numatyti du susiti
kimai: vasario 22 d. Taline Lietuvos 
Žalgiris — Estijos Kalev ir vasario 
24 d. Tartu mieste rungėsi vietos ir 
Šiaulių rinktinės. Siu rungtynių pa
sekmių mums dar nepavyko suži
noti. Šiaip ar taip, mums ir .dabar 
turimos žinios yra įdomios, nes suži
nome eilę sportininkų, kurie dabar 
dar yra aktyvūs, o toks Dzindzi
liauskas n«t iškopė į bokso rinktinės 
vadovus. Ck.

r- Amerikietis Verdeur 200 jardų 
krūtine praplaukė per 2.16,4 (naujas 
pasaulio rekordas).

kalas, kada atsidūrėme prieš išsi
sklaidymo pavojų, dar suaktualėjo. 
Turiu galvoj vyrų važiavimą į Bel
giją, merginų į Angliją ir kitur. 
Apie tai turėtų pagalvoti mūsų tau
tos švietėjai — auklėtojai, mokyto
jai. kunigai ir pagaliau pati bend
ruomenės vadovybė. Turėtų būti su
darytas bendras visų nusistatymas, 
bendra nuomonė, kad lietuvis, vedąs 
kitatautę moterį, daro skriaudą sa
vo tėvynei, kad toks elgesys įžeidžia 
visą mūsų bendruomenę, kad jis yra 
grynai egoistinis, tautiniu atžvilgiu 
nedoras Tai pasiekiama per .rimtą 
dalyko nušvietimą spaudoje, viešuo
se susirinkimuose, paskaitose, indivi
dualiuose pasikalbėjimuose. Toks 
bendras nusistatymas yra labai 
svarbus dalykas, juo remiasi visos 
gerosios tautų tradicijos, papročiai 
Kur tokios tradicijos gyvos, visokie 
destruktyvūs veiksniai neranda sau 
dirvos klestėti Blogybės, kaip baci
los, sklinda greitai, bet sveiko, at
sparaus organizmo jos neįveikia. 
Antra, labai svarbu ir tiesioginis 
auklėjimas mokyklose, švietimo kur
suose, bažnyčiose. Aplamai, reikia 
daugiau į tai kreipti dėmesį, kad ne
pasitaikytų tokių kuriozų, kad vo
kietės priimamos į stovyklą tuo me
tu, kada mūsų moterys su vaikais 
metamos lauk likimo sauvalei, o sto
vyklos vadovybė kartais dėl to nė 
piršto nepajudina. Iš savo darbų tu
rėsime duoti apyskaitą. Caveant 
Con sules!

P. Giedraitis

iš tremtinių spaudos
Paskutinis Klaipėdos gubernatorius 
V. Gailius apie Klaipėdos užgrobimą

Minėdami liūdną kovo 22 d. aštuo- 
nerių metų sukaktį, kai Hitleris, jė
gos pagalba, pagrobė Klaipėdos 
kraštą, „Žiburiai“ 12 nr. talpina pa
sikalbėjimą su pirmuoju ir paskuti
niu gubernatorium V. Gailium, kuris, 
be kitako, atpasakoja dramatiškus 
to meto įvykius:

„Klaipėdos krizė buvo labai 
staigi. Vokietija jai iš anksto bu

vo pasiruošusi. Visos sutartys bu
vo parašytos.- Kai Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris Urbšys 1939 
m. vyko į Popiežiaus Pijaus XI 
laidotuves, buvo vengiama va
žiuoti per Berlyną. Bet Urbšys 
nemalonaus vizito Berlyne nega
lėjo išvengti. Grįžtanti iš Romos 
Lietuvos užs. reik. min. Urbšį už
sukti į Vokietijos sostinę pakvietė 
pats Vokietijos užsienių reikalų 
ministeris Ribbentropas. Lietuvai 
Ribbentropas įteikė ultimatumą, 
reikalaudamas tuojau Vokietijai 
perleisti Klaipėdos kraštą. Ri
bentropas dar pridūręs, jei Lietu
va bandytų pasipriešinti, jis nėr 
žinąs, kur vokiečių kariuomenė 

, sustotų!“
Tokiu būdu Lietuva, priešingai 

tarptautiniams kaimynystės susitari
mams, brutalaus grasinimo akivaiz
doje buvo priversta nusilenkti žiau
riai netiesai

V. Gailius, kaip praneša „Žibu
riai“, vienoje mūsų stovyklų pralei
džia skurdžias tremtinio dienas ir 
baigia^ ruošti vokiškai-lletuvišką žo
dyną.

Nori išleisti dr. Vydūno raštus

„Lietuvių Žodis“ kovo 20 d. 12 nr. 
talpina A. Krauso, (21a) Greven, b. 
Munster, Emsstr. 7, paskatinimą — 
„Susirūpinkime dr. Vydūno raštų 
atspausdinimu.“ Ten rašoma:

„S. in. kovo mėn. 22. d. mūsų 
tautos sielos ugdytojas dr. Vydū
nas pradeda 80-tuosius metus. 
Mes jo gimimo dienos proga nuo
širdžiai sveikiname ir linkime vi
sus savo užsibrėžtus veikalus pa
rašyti, o parašytuosius atspaus
dinti, kad mūsų , plačioji visuo
menė galėtų iš jų pasisemti dva
siai stiprybės sunkiose, tremties 
dienose.

Kviečiu visus mūsų brangaus 
Tautos Žadintojo bičiulius burtis 
jo raštų leidimo širdingon talkon. 
Pirmiausia bus atspausdinti šie jo 
veikalai: 1) Kalėjimas, laisvėjimas 
ir 2) Baghavad Gitą, Palaimi
nančioji giesmė, vertimas iš san
skrito kalbos. Charakteringesni 
dr. Vydūno rašmens jau užsakyti.

Mūsų parėiga_ dar nespausdin
tuosius dr. Vydūno raštus išleisti, 
kad nei viena knyga nežūtų ir 
būtų apsaugotas mūsų tautos 
brangus turtas. 400 metų mūsų 
knygos sukaktį geriausiai paminė
sime, atspausdindami mūsų bran
gaus dr. Vydūno raštus. Sąlygos 
sunkios, bet sutelktinėmis jėgomis 
kliūtis nugalėsime.“

Norintieji toj talkoj dalyvauti kvie
čiami kreiptis į A. Krausą, jau mi
nėtu adresu. Pritardami šiai reikš
mingai iniciatyvai, kartu prisidedame 
prie sveikinimų ir linkėjimų mūsų 
Tauriajam. Jubill jatui.
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1947. IV. 3 TBVIBKK8 GARSAS

Pirmoji technikos dirbinių paroda Wiirzburge Ruošiamasi statyti lietuvišką filmą
Lietuvių Inžinierių Tremtinių 

Draugijos Wiirzburgo Skyrius š. m. 
kovo mėn 19 d. šventė savo tradi
cinę Technikos Globėjo — šv. Juo
zapo šventę.

Nors stovyklos technikos darbuo
tojams ta diena buvo darbo diena, 
betgi dauguma jų ir Skyriaus inži
nierių, o taip pąt svečiai ir Inž. D-jos 
nariai iš Schweinfurte ir Seligen- 
stadto dalyvavo stovyklos bažnyčioje 
pamaldose.

Iš pat ryto gražioje ir jaukioje, 
stovykloje gyvenančių dailininkų 
tautiniais ornamentais ir didžiųjų 
Lietuvos ir Latvijos miestų herbais 
bei tautinio stiliaus koplytėle deko
ruotoje salėje įvyko Wurzburgo In
žinierių Draugijos iniciatyva su
rengtos pirmosios Technikos dirbinių 
parodos atidarymas.

Dalyvaujant stovyklos vadovybei,

LIETUVIAMS EVANGELIKAMS 
VELYKINES PAMALDOS ĮVYKS:
Bamberge, Didįjį ketvirtadienį, ba

landžio 3 d., 19 vai. St. Henricho 
bažnyčioje.

Bamberge, Didįjį penktadienį, ba
landžio 4 d., 12 vai St. Henricho 
bažnyčioje, (kun. Reizgys).

Schweinfurte, Didįjį penktadienį, ba
landžio 4 d., 14 vai. Garten- 
stadto bažnyčioje.

Wiirzburge, Pirmąją Velykų dieną, 
balandžio 6 d., 7.30 vai. UNRRA- 
Zell latvių bažnyčioje.

Schweinfurte, Pirmąją Velykų dieną, 
balandžio 6 d., 14 vai. Garten- 
stadto bažnyčioje.

Bamberge, Antrąją Velykų dieną, 
balandžio 7 d., 12 vai. St. Hen
richo bažnyčioje.

Weidene, Atvelykyj, balandžio 13 d., 
10 vai., Hammerweg stovykloje.

Wunsiedel, 2 sek. po Velykų, balan
džio 20 d:, 9.30 vai., Hospitalės 
bažnyčioje. ■>

Kun. A. Trakis

Lietuvių tremtinių 
bibliografija

Bibliography of Lithuanian Refugees 
1947 (1. biuletenis)

BENDRYBE8-GENERAL WORKS
Ateitininko Kišeninis Kalendorius 

1947 metams. Leid. vieta nepažymėta, 
Moksleivių Ateitininkų leid., spaust, 
hpž. (1947). Viršelis, 106 + 22 nenu
meruotų pusi. 82x109 mm (059/ 
1047. I)
Lietuvių kišeninis kalendorius 1947. 

II-ji pataisyta laida. (14a) Kirchheim- 
Teek, išleido „Atžalynas“, sp. npž, 
(1947). Virš., 106 + 22 nnm. P- 84 X 110 
mm (059/1947,2)

Mūsų Kalendorius 1947 m. Reda
gavo A. Merkelis. (13b) Dillingen a. 
d, Donau, „Mūsų Kelio" leid,, printed 
by Verlangsanstalt Manz (1947). Virš., 

’224 pusi. 170x205 mm. Laikraščio 
„Musų Kelio" priedas (059/1947.3)

Ką žada rytojus?
Į tai vienas. D. Britanijos humo

ristas atsako šitaip:
1948 metai: Vokiečiai maitinsis du 

kartus geriau už anglus ir vėl bus 
arogantiški.

1949 meti: Vokiečiai taip gerai 
maitinsis, kad jau pajėgs dešinę ran
ką pakelti į viršų ir sušukti „Heil 
Hitlerį“. Anglai bus taip nusilpę, 
kad nebepajėgs jų sudrausti.

1950 metai: Vokiečiai bus tiek 
atkutę, kad viešai tvirtins, jog Hit
leris tebegyvas. Kas žino, gal ir tu
rės raciją. Anglų labdaros drau
gijų siunčiami maisto siuntinėliai 
šiaip-taip leis Hitleriui pragyventi 
sunkius metus. Bus sudaryti naujos 
vokiečių armijos kadrai.

1951 metai: Dešimties milijonų vo
kiečių ’armija bus geriausiai pasau
lyje apginkluota ir maitinama. .Kai 
paskutinis britų pulkas ruošis ap
leisti Vokietiją ir Hamburge suruoš 
vokiečių vaikams atsisveikinimo po
būvį, Kalėdų senelio rūbais pasirė
dęs pasirodys Hitleris. Jis tada pa
reikš, kad jo kantrybė baigia išsekti. 
Po to koks nors prancūzas sučiaudės 
ir įžeis tuomi Vokietiją. Viskas pra
sidės iš naujo. 1952 metų Kūčias 
anglai praleis slėptuvėse ir be kala
kutų. ,

Tai bent komentarai...
Po rinkimų į Lenkijos seimą „Ti

me' and Tide“ nieko savo nepasakė, 
tepacitavo Vergilijaus „Sortes“: „Bal
sų metimas padidina motinų baimę. 
Artėja pavojaus grėsmė ir kas kar
tas išryškėja Marso atvaizdas“.

Analogijos.
„Nat News-Letter" rašo: „Mūsų 

santykiai su Hitlerio Vokietija ir 
fašistine Italija iki 1939 m. buvo 
visiškai panašūs į dabartinius santy
kius su Rusija. Viskas tada prfklao-

Lietuvių Komitetui, organizacijų ir 
visuomenės atstovams, Inž. D-jos 
Pirmininkas dipt inž. K. Krulikas, 
atidarydamas šią pirmąją bando
mąją Technikos dirbinių parodą, pa
aiškino šios parodos staigų suorga
nizavimą ir vertingų eksponatų 
kruopščius technikos ir dailės dar
buotojus. Visi 250 eksponatų buvo 
surinkta iš sumanių technikos ir dai
lės darbuotojų per vieną savaitę. Pa
rodą sudarė šie skyriai: medžio dir
binių skyrius su 52 eksponatais, ra- 
dio-elektros — 9, j metalo —10, stiklo 
— 29. foto-technikos — 20, dailės 
studijos — 23, tekstilės — 27, tech
nikinės spaudos — 12, Wiirzburgo 
stovyklos kiti leidiniai —12, Seligen- 
stadto stovyklos inžinierių ir tech
nikos darbuotojų — 40 eksponatų ir 
dailininkų gaminti herbai, koplytėlė 
ir pašto bei šventėms paminėti žen
kliukai. ,

Pirmoji technikos dirbinių paroda 
abi dienas buvo gausiai lankoma sto
vyklos gyventojų ir,svečių, o įverti
nimas buvo tiktai ■ geras. Parodos 
lankytojų dėmėsi ypatingai patraukė 
tekstilės specialisto K. Prišmanto 
rankų darbo didžiulės audimo stak
lės ir skoningų vingių bei raštų tau
tinės juostos ir kaklaraiščiai, P. Jur
gaičio, Seligenstadte, sukonstruoto 
karuselinio vėjo malūnėlio natū
ralaus dydžio modelis, J. Nefiodovo 
elektrinė tabakui piaustyti mašina, 
P Ričkaus dirbtuvių radijo aparatai, 
K. Meiliūno ir E. Zakio tekinti stiklo 
bei metalo dirbiniai ir ypatingai sko
ningi ir meniškai pagaminti dailinin
kų ir dailės studijos mokinių suve-

Mes moksle nepaskutiniai, o sporte pirmaujame 
sako Miincheno lietuviai studentai

Lietuvlai studentai nė kiek neblo-Į „kala“. Važiuodamas traukiniu ar 
au mokosi už vokiečius studentus: tramvajum nesiskiria su knyga. Ir 

valgydamas taip pat skaito. Tuo tar
pu lietuvių studentas, turėdamas 
laisvo laiko, išeina į sporto aikštę. 
Mėgstąs sportą lietuvis studentas, 
parėjęs iš aikštės, yra protitiniai pa
ilsėjęs ir jam mokslo dalykai žymiai 
geriau lenda į galvą. Neveltui vo
kiečių ir kitų tautybių studentai sa
ko, kad kiekvienas lietuvis studentas" 
gali žaisti krepšinį, stalo tenisą ir 
neblogai plaukti. Ir iš tikrųjų, kiek
vienas lietuvis pertraukų metu, atė
jęs į sporto aikštę, neblogai mėto ka
muolį, beveik kiekvienas patenkina
mai žaidžia stalo tenisą ir 1.t. Mūn- 
cheno aukštosiose mokyklose vokie
čiai studentai neturi Jokio sporto 
klubo, kai tuo tarpu lietuviai studen
tai, Bavarijos sostinėje sportu jau 
yra pagarsėję, ir vokiečių inteligen
tijos tarpe turi nemažai simpatijų.,

Lietuviai studentai Mūnchene yra 
(steigę „Akademinį Sporto Klubą“ 
(ASK), kuriame yra kelios sporto 
sekcijos, kaip tai: stalo teniso, krep
šinio Ir šachmatų. Stalo tenisininkai 
palaiko sportinius santykius au ge
riausiais MUneheno stalo teniso klu
bais. S. m. sausio mėn. pabaigoj

giau mokosi už vokiečius studentus; 
pailiustruosime tai faktais. Praėju
sią vasarą Mūnchene buvo suruošta 
posemestrinė projektų ir darbų pa
roda, kurioje aukščiausias premijas 
už geriausius darbus gavo šie lietu
viai studentai: stud, areli. Balys G. 
(„Jo darbai yra geriausi iš visų“, pa
sakė vienas įvertinimo komisijos na
rys), stud, elektr. Tadas M., stud, 
geod. Gediminas R. ir Jonas K. Pir
mas premijas' gavo penki lietuviai 
studentai. Pastebėtina, kad darbai 
buvo išstatyti ir keliolikos šimtų kitų 
tautybių studentų.

Vokiečiai studentai nebent kiek 
darbštesni. Sakoma, kad vokietis stu
dentas gula ir keliasi su knyga, taigi 
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BRUZIKAS, J. S. J. misijonierius 
Mielas tautieti, tautiete! (13b) Pul
lach b/Muenchen, rotat. 1047. 1. 28. 
4 pusi. 210x298 mm (282/1947.4). 
Lietuvos Kryžiaus keliat. Privačiam 
vartojimui. Leidimo vieta nepaž. ro
tat. (1947), 16 p. 106 x 152 mm (282/ 
1947.5).

Tarp teito ko
sė nuo Hitlerio ar Mussollnio proto 
būklės. Mūsų santykiai su rusiškuoju 
sąjungininku atsidūrė siaurame ka
nale. Tuo kanalu yra Stalino asmuo. 
Visa laimė, kad Stalinas tuo tarpu 
trokšta talkos“.

„Hamashkif“ rašo: „Sunku surasti 
kitą toki gilaus lūžio tarp tautos Ir 
vyriausybės pavyzdi kaip Lenkija. 
Jėi vyriausybė sako „taip“, tai aišku, 
kad lenkų tauta atsakys „ne“. Sta
linas veda tokią pat politiką, kaip 
ir seniau Mikalojus II. Jis palei 
Vyslą pačių lenkų rankomis vykdo 
Rusijos politiką“.

Noriu būti sąžinės priekaištu.
IP žiniomis, šitai pareiškė žinomas 

Lenkijos socialistų veikėjas ir atsto
vas į dabartinį seimą Zulawski. „Man 
buvo pareikšta, kad spaudos suvar
žymas turi tikslą apsaugoti mūsų 
užsienių reikalų politiką. O man 
dedasi, kad vyksta priešingai. Mūsų 
pažabota spauda, mūsų būdas rinki
mų į seimą ir pan. reiškiniai mus 
diskredituoja pasaulio opinijoje ir 
apie mus jau kalbama taip, kaip 
apie Ispaniją. Mes, o visų pirma aš, 
neturime kas slepia ir nežinau, ką 
pasaulis gali pas mus iššnipinėti. 
Galima apspiaudyti Mikolajczyko 
šlovę, galima išvaikyti PSL (liaudi
ninkų partija, šiuo metu visos opo
zicijos ruporas), tačiau jo pavardė 
valstiečių širdyje yra ir bus sim
bolis. Gali Mikolajczyk žūti iš pa
salų, bet savo protestu prieš smurtą 
išgelbėjo tautos garbę“.

Tos pat kalbos metu Zulawski pa
reiškė, kad cenzūros nuomone, Mo
lotovo — Ribbentropo linija egzis
tavo jau žilos senovės laikais. Ir 
taip, iš Zulawskio brošiūros cenzo
rius išbraukė visą eilę pastraipų Ir 
sakinių, kaip neatitinkančių Istorinę 
tiesą. Be kitų, sakinyje „Boleslaw 
Chrobry valstybės sienas praplėtė unroory vaistyoes sienas praplėtė ■ raaa uromyKO sy] 
nuo Mišntos tfcl Dniepro" cenzorių* fefcl numojo ranka.

nyriniai darbai: medinės, smulkiai ir 
kruopščiai bei meistriškai dekoruo
tos lėkštės ir skrynelės. Sunku iš
vardinti ir apibūdinti visus vienas 
už kitą gražesnius ir vertingesnius 
eksponatus.

Visą parodos rengimo darbą atliko 
Inžinierių D-jos Valdyba, nariai ir 
D-jos nariai rėmėjai. —K—

LITERATŪROS KONKURSAS 
SCHEINFELDE

Scheinfeldo lietuvių bendruomenės 
rotatoriumi spausdinamas informa
cinis dienraštis „Žinios“ pr. metų pa
baigoje paskelbė konkursą geriau
siam literatūros kūriniui premijuoti. 
„Žinių“ leidėjai — stovyklos komi
tetas — tuo įnešė gražią mintį sto
vyklos literatūriniam gyvenimui pa
gyvinti.

Buvo skirtos 4 premijos — dvi 
pirmos ir dvi antros. Nurodytu ter
minu buvo įteikti dviejų autorių 4 
lyrikos dalykai ir dvi novelės. Kon
kurso rėmėjų sudaryta jury komi
sija iš prof. Malinausko, literat. 
mokyt. Masilionio ir muz. M. Bu- 
driūno, įvertinus kūrinius, 1947 m. 
kovo mėn. 19 d. posėdyje nutarė 
premijuoti antrosiomis premijomis 
du kūrinius: M. Mykolaitytės novelę 
„Phyladendra“ ir J. Navicko eilė
raštį „Prarasti namai“.

Kovo 20 d. įvyko literatūros va
landėlė, kurios metu laimėtojams 
buvo įteiktos premijos po 100 RM. 
Mecenatams pasveikinus laimėtojus 
ir įteikus jiems premijas, autoriai 
paskaitė savo kūrybos.

S. Meškuitis

žodi „Dniepras" ištaisė į „Būgas“.
Mayer contra Mayer.
Stuttgarte denaclflkacljoa tribu

nole vyksta Vokietijos vidau* gyve
nimui būdinga byla. Kivirčijasi du 
Mayeriai: Karl Franz — tribunolo 
pirmininkas ir dr. Relnhold-WUr- 
temburgo-Badeno premjeras: Mayer 
— pirmininkas patraukė atsakomy
bėn Mayerj — premjerą už tai, kad 
šis 1933 m. Reichstage balsavo už 
įstatymą, kuriuo visa valdžia perlei
džiama Hitleriui. Mayer — prem
jeras atsišaudamas pareiškė, kad 
Mayer — pirmininkas yra KPD 
narys, vadinasi, svetines valstybės 
agentas.

„Defilada“ pastebi, kad sąjunginin
kai, norėdami atstatyti centrinę „de
mokratiškos“ Vokietijos vyriausybę, 
visur susitiks su Maveriais, vieni iš 
jų bus rudi, kiti raudoni, mūsų žo
džiais tariant, abu labu toki . . .

Na, žinoma, tai Jie...
— Šituos žodžius su dideliu pasi

piktinimu tarė Gromyko. Dalykas 
buvo toks: JTO pilnumos posėdžių 
metu New Yorke Libano atstovas dr. 
K. Habib Malik įnešė pasiūlymą, kad 
JTO lėšomis būtų įvairiomis kalbo
mis išleisti svarbiausi žmonijos in
telekto veikalai. Gromyko, norėda
mas nutraukti pasiūlymo svarstymą, 
užklausė: „Kiek tokia transakcija 
atsieis?“ — „Visai mažai, jei paly
ginti iš to kylančią naudą“, — atsakė 
Libano atstovas. Gromykui į pagalbą 
atskubėjo Manuilskis, kuris sarkas
tiškai pastebėjo: „Kas turi nuspręsti,' 
kurie gi yra patys gerieji žmogiško
sios minties klasikai?" Libano atsto
vas pasiūlė šitokius autorius, būtent 
—‘Platoną, Aristotelį, šv. Augustiną, 
šv. Tomą, Šekspyrą, Leibnicą, Pas-
kalį, Kartezijų, Kantą ir Averoesą.i lipant į automobili, turėiusį mus nu- 
Tada Gromyko šyptelėjo, o Manuil-1 gabenti į egzekucijos vietą, Musso- 
tokl numoto ranka, Br. Lokša I linis perbraukė ranka per phkę ir

Viename mūsų laikraštyje jau 
buvo trumpai rašyta, kad maža gru
pelė iniciatorių galvoja pastatyti lie
tuvišką filmą. Kai kurie paruošia
mieji darbai atlikti. Po ilgų pastan
gų gautas pritarimas ir iš Film Sec
tion prie Mil. Gov. Hamburge. Dar 
laukiama licenzijos iš CCG Berlyne. 
Ir jei ši licenzija ten bus gauta, tikė
kimės, kad dar šiais metais ekrane 
galėsime pamatyti ir išgirsti lietu
višką sodžių, papročius, dainas.

Teko susipažinti su filmos scena
rijum ir kiek plačiau pasidairyti 
iniciatorių „užkulisuose“. Neminint 
kol kas visų smulkmenų, susijusių 
su šiais paruošiamaisiais darbais, pa
minėtina tik tėra, kad UNRRA Team 
289 atstovas Mr. R. Riggle, entuzias
tiškai tam sumanymui pritardamas, 
pažadėjo visokeriopą pagalbą ir pa
ramą. Tas įrodo, kad šis sumanymas 
turi rimtą pagrindą.

Girdėjome, kokiu dideliu pasise
kimu Šiaurės ir Pietų Amerikos lie
tuvių kolonijose demonstruojamos 
br. Motuzų suktos spalvotos filmos 
iš Lietuvos ir tremtinių gyvenimo. 
Gaunamomis žiniomis, ir kitų tautų 
žmonės noriai tas filmas lanko ir

Freiburgas lietuviu nebepriima
Freiburge lietuvių tremt yra 340 

asmenų. Apie pusę šios kolonijos gy
ventojų sudaro studentai, kurie 
lanko universitetą, prof. Jonyno Meno 
Akademiją ir Aukštąją Muzikos Mo
kyklą.- Jie yra gana veiklūs, ypač 
sporto srity, ir laimėję visą eilę 
rungtynių prieš prancūzų karius ir 

ASK stalo tenisininkai, rezultatu 5:4, 
supliekė geriausią Bavarijos MTV. 
1760 stalo teniso komandą, kurioje 
žaidžia žinomi vokiečių meisteriai 
Mauritz, Than, von Strixner ir kt. 
Dar paminėtina dalyvavimas Vokie
tijos stalo teniso pirmenybėse, kur 
žaidė virš šimto žaidėjų. Jose lietu
viai išplėšė antrą vietą. Čia vokie
čiai, lietuvių gera žaidimo technika 
buvo, tiesiog, pritrenkti. Mūsų teni
sininkus dažnai apstodavo spaudos 
reporteriai ir fotografai. Jiems buvo 
nuostabu, kad toks mažas kraštas, 
kaip Lietuva, turi tokių gerų sporti
ninkų. Čia mūsų vyrukai turėjo 
progos pakalbėti prie mikrofono ir 
pasipasakoti savo įspūdžius.

Ir ASK krepšininkai Mūnchena, 
neturi sau lygių. Lengvai doroja 
kiekvieną vokiečių komandą. Iš įdo
mesnių rungtynių paminėtinos: »u 
MUncheno vokiečių rinktine, FC, 
Bayern, ir kombinuota amerikiečiu- 
vokiečių rinktine. Visos šios, nors ir 
neblogai žaidžia, lengvsi mūsiškių 
suklupdytos.

Be to, vokiečių klubai dažnai „sko
linasi" ir mūsų plaukikus, kurie pa
siekia gerų rezultatų.

Vietinė vokiečių spauda, už puikius 
mūsų sportininkų laimėjimus, dažnai 
(deda palankių mums atsiliepimu ir 
kartu pamini Lietuvos vardą.

Taigi moksle ne paskutiniai ir pro
fesūros traktuojami, kaip lygūs vo
kiečių studentams, o sporte, Bava
rijos sostinėje, pirmaujame.

Mes mokomės, ruošiamės Tėvynės 
atstatymui, sportuojame ir garbingai 
giname mūsų tautines spalvas, sek
dami prof. J. Pajaujo paraginimą, 
kad šalia savo tiesioginio darbo ne
užmirštume jaunystės linksmumo ir 
gyvumo, kad be laiko nesusentume!

Btud. techn. Pr. K.

Mussolinį mirė nepasakęs žodžio
PASAKOJA PULKININKAS, PATS NU ;OVęT DUČĘ

Tik dabar pradedama šiek tiek 
skelbti smulkmenų apie paskutines 
Dučės valandas. Žmogus, kuris pats 
nušovė Mussolinį, — italas Walter 
Audisio, antifašistinio judėjimo pul
kininkas, — apie tai pasakoja:

„1945 balandžio 27 d. iš Italų Są
jūdžio vadovybės, susidedančios iš 
keleto asmenų, gavau įsakymą pa
šalinti Mussolinį. Taip nutarė visi, 
be išimties, vadovybės nariai. Aš 
pats visai nežinojau, kad Dučę pa
gal kapituliacijos sutartį reikėjo iš
duoti sąjungininkams.

Mussolinis tuo metu gyveno pas 
vieną Giullno de Mezzadra kaimo 
ūkininką,, netoli Dango. Aš nuvykau 
į tą vietą ir radau Mussolinį drauge 
su meiluže Petacci. Atidaręs patal
pos, kurioje jie gyveno, duris Mus
solinį radau bevaikščiojantį po kam
barį. Mussolinis išsigandęs sušuko: 
„Kas ten?“ Norėdamas išvengti sce
nos, aš jam pasakiau, kad esu atvy
kęs jo gelbėti. Mussolinis tuo pati
kėjo; tai rodo, kad jis jau buvo pra
radęs sveiką protą. Tuoj jis atsistojo 
Dučės pozoje ir tarė: „Aš dovanoju 
tau imperiją!“

Iš kambario Mussolini išėjo pir
mas. Paskui jį išėjo Petacci. Mums

jomis domisi. Tatai neabejotinai pri
sideda prie kovų dėl mūsų krašto 
išlaisvinimo ir mūsų tremtinių bui
ties. atskleidimo. O filmą šiais laikais 
yra geriausia propagandos priemonė. 
Nepasieks mūsų ansambliai ar kiti 
lietuviškojo meno reprezentantai pa
čių tolimiausių pasaulio kampelių, 
kur galėtume tikėtis rasti sau drau
gų, o jų juk visuomet nebus per
daug. Šiuo atveju tiktai filmą gali 
mums pasitarnauti.

Pažymėtina, kad vienas filmos 
iniciatorių Teof. Kuklys yra dirbęs 
UFA Film Institute Berlyne, garsia
jame UFA Stadt Babelsberg, yra 
buvęs pačių žymiausių vokiečių fil
mų režisierių klausytoju ir filmų re
žisieriaus B. Bar log asistentu. Mini
mas režisierius mums pažįstamas iš 
filmų „Žaliasis salionas“, „Dr. Vlim- 
mers“ ir kt , .

Tokios reprezentacinės filmos pa
statymas neabejotinai ‘surištas su 
dideliais sunkumais, bet nėra nega
limas. Iniciatoriai, paklausti dėl sun
kumų, atsakė anglišku priežodžiu: 
„Neįmanomus dalykus atliekame iš 
karto — stebuklai trunka truputį 
ilgiau ..." A — to — 

kitų tautybių DP. Nemaža kultūrina 
veikla pasižymi Liaudies Universite
tas, kuriame, be savo sričių specia
listų pastaruoju laiku skaito paskai
tas studentai. Plačią‘lietuviškos kul
tūros vagą varo Meno Akademija, 
kurios darbais domisi ir tinkamai 
įvertina įvairių tautų meno mėgėjai . 
ir žinovai.

Čia pažymėtina dar A. Tamošai
čio vedama lietuviškų audinių stu
dija.

Kovo mėn. 10 d. Maskvos konfe
rencijos proga liet, studentai vienin
gai pravedė bado streiką. Studentų 
delegacija aplankė vietos UNRRA-os 
direktorių ir įteikė jam atatinkamą 
memorandumą. Direktorius pažadėjo 
memorandumą perduoti Centrui. 
Pragyvenimo sąlygos čia nelengvos, 
nes Badeno kraštas neturtingas.

Prancūzų okupacinės valdžios dėka 
studentai gyvena gana žmoniškuose 
privačiuose butuose ar studentų ben
drabuty, kuris jau perpildytas. 
Miestas randasi uždraustoje zonoje, 
ir naujai atvykstantieji nemielai 
priimami, nes gyventojai siekia jau 
prieškarini skaičių (100000), o butų 
daug mažiau. Su vietos gyventojais 
ir kitataučiais palaikomi neblogi san
tykiai, o vokiečių^kataUkal studentai 
atsiuntė lietuviams studentams net 
kvietimą prisidėti prie katalikų ak
cijos, Frelbvciensls

Iš Bambergo padanges
Energingo Bambergo lietuviu kle

bono Run. Dr, V, Endriūno rūpesčiu, 
kovo 28, 29 ir 30 d. d. abiejų Sto
vyklų ir privačiai gyvenantiems lie
tuviam* katalikams buvo suruoštos 
rekolekdjoa, šūkiu: „Tautieti, tavo 
dvasios prisikėlimas — tebūna Tėvy. 
nėa prisikėlimo laidas“... Rekolek
cijų dienos praėjo susikaupimo Ir 
maldos ženkle. ,

Bambergo lietuvių scenos mėgėjų 
trupi jau yja turėjusi keletą pasiro
dymų scenoje, kiuriais publika buvo 
patenkinta ir žavėjosi. Šiuo metu 
vaidintojai ruošiasi naujam pastaty
mui ir ruošia scenai operetę .Vien
gungiai“.

Režisūrinį darbą atlieka nuošir- 
dusis bambergiečių prietelius reži- 
sorius p. Jagiela. Jis gyvena net 
Augsburge, bet reikalui esant, iš ten 
atvažiuoja ir mūsų vaidintojam* 
mielai padeda. P. Aly* 

tarė: „Mane tuojau pažins, ką man 
daryti?“ Aš jam patariau užsidengti 
galvą.

Kai mes išlipome, ir aš, jam per
skaičiau Laisvės Sąjūdžio vadovybės 
sprendimą, Mussolinis pradėjo dre
bėti, kaip epušės lapas ir mikčioti: 
„Bet, bet... pone pulkininke“. Aš 
paspaudžiau savo automatinį pisto
letą, bet jis užsikirto. Paėmiau kitą 
— tas taip pat neveikė. Tada paė
miau vieno sargybinio pistoletą. 
Mussolinis tuo metu drebėjo visu 
kūnu ir nebandė gelbėtis. Jis mirė, 
savo meilužei nepasakęs nė žodžio“.

(AP)

PAIEŠKOJIMAI
Amerikos karys Stanly Cloy, Mu

nich, Lohengrinstr. 43, ieško savo 
dėdės Tamulevičiaus ir tetos Mar
kėms (merg. pavardė).

Balčiūnienė Emilija, gyv. 115 Amėa 
St., Brockton, Mass., USA, ieško Nar
buto Juozo iš Trečionlų km, Biržų 
apskr. ir Bakšio iš Biržų.

Kun. Vasiliauskas Pranas, gw. . 
Villa Joseph Marie, Newton “ t. 
USA, ieško Vasiliausko Juozo, 1 v. 
kadetų m-los auklėtinio. Kairio 
Juozo, pr. m-los mokytojo iš Šiaulių 
ir Uleckio Juozo, daržininko iš Šiau
lių. Žinantieji apie juos br jų ar- 
thiiuoetus prašomi atsiliepti.
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Atominė karštligė 
Sov. Sąjungoj

Vienas vokiečių mokslininkas, ato
minės energijos tryrinėtojas, kuriam 
neseniai pavyko pabėgti iš Maskvos, 
pareiškė, kad Rusija po 3—5 metų 
turės atominę bombą, panašią į ame
rikiečių turimą. Vokiečių mokslinin
kas pasakoja:

Mažiausiai 200 vokiečių mokslinin
kų ir technikų, jų tarpe keletas ge
riausiųjų Vokietijos atomo fizikų, 
turėdami tiesiog rojaus sąlygas, 
sprendžia Rusijoje atomo suskal
dymo problemas. Įvairiose Vokietijos 
zonose rusų karininkai ir vokiečiai, 
pasakodami apie tą rojų, kuris Rusi
joje laukia, yra užverbavę dar visą 
eilę žmonių. Mokslininkams esą su
teikiama visa, kas reikalinga tyrinė
jimų darbams. Vokiečių mokslinin
kai traktuojami vienodai, jei ne ge
riau, kaip rusų mokslininkai Jie 
dirbą Maskvoje, pietinėje Rusijoje ir 
Sibire. Mokslininkų algos svyruojan
čios tarp 14.000 ir 36.000 dolerių per 
metus. Jie gyveną erdviuose na
muose ir galį samdytis kiek tik pa
tinka tarnų. Jie gausiai aprūpinami 
ir cigaretėmis bei delikatesais. Kiek
vienam mokslininkui pavesta at
skira, aiškiai nurodyta problema. Tas 
pat taikoma ir rusų mokslininkams 
— ir jie dirbą kiekvienas atskirai. 
Apie visos problemos apimtį nė vie
nas vokiečių mokslininkas nieko 
nežino. , (AP)

SKELBIMAS
S. m. balandžio 20 d. šaukiamas 

lietuvių stovykloje Hanau visų zonų 
lietuvių amatininkų ir darbininkų 
atstovų suvažiavimas.

Prašome visus lietuvių stovyklų 
komendantus ir komitetų pirminin
kus paakinti sušaukti stovyklose 
amatininkų ir darbininkų susirin
kimus ir ten įgalioti nuo 10—30 
Žmonių po vieną atstovą suvažiavi
mui. Vykstantieji į suvažiavimą pra
šomi pasiimti po vieną antklodę ir 
maisto.

Amatininkų ir darbininkų laikinoji 
Atstovybė

Ateis laikas, Lietuva bus laisva
AR LAISVĘ MYLINČIOJI AMERI KOS TAUTA NIEKO NEPADARYS PABALTIJUI IŠGELBĖTŲ — KLAUSIA SVED. PROF. BIRGER 

NORMAN.
Taikos konferencija susirinko. Aiš

ku, kad jos uždavinys labai sunkus 
ir beveik neįmanomas, turint gaivoje 
suirusią pasaulio padėtį ir kompli
kuotas problemas, su kokiomis ji 
susidurs. Pasaulio spauda gyvai 
svarsto tas problemas, tačiau laikosi 
tylos vienu klausimu — Pabaltijo 
Valstybių klausimu. Ar tai blogas 
ženklas? Ar gi Pabaltijo reikalas jau 
galutinai išspręstas? Arba jis laiko
mas tiek nesvarbiu, jog nebėra jokio 
viešo intereso daugiau jį diskutuoti?

Kokia bebūtų priežastią, Pabaltijo 
Valstybės negali būti pamirštos, ka
dangi jos liečia pasaulio sąžinės rei-

nLaisv^” juodina Ame
rikon ai-ykusius trem

tinius
Siūlo juos ir Amerikos lietuvius pa- 

trięiUs apgvendinti Aliaskoje.
Negausus skaičius išvykusių į JAV 

lietuvių tremtinių, kaip žinome iš jų 
parašytų laiškų gimmėms ir pažįs
tamiems, nuvykę už vandenyno, ne
gaišta nė vienos dienos ir tuoj susi
randa sau darbo daugiausia fabri
kuose. Laisvu nuo darbo metu, Ame
rikos lietuvių kolonijų ir organiza
cijų prašomi, jie skaito paskaitas 
apie padėtį tremtyje ir Tėvynėje, o 

-taip pat dalyvauja Amerikos lietu
vių pastangose atkovoti Lietuvai tik- 
rąją laisvę. Kaip tatai vertina Ame
rikos lietuviai komunistai, matyti iš 
„Laisvėje“ š. m. kovo 14 d. tūpusio 
Straipsnio „Kas daryti su Hitleriniais 
pabėgėliais?“ Straipsnyje rašoma:

„Pasirodo, kad tie visi neva iš- 
' vietinti, kurie čionais atbėga, ne

siskubina darbo susirasti. Jie 
. trankosi po visą Ameriką, sklei

džia hitlerinę propagandą, su pa
galba čia esančių Hitlerio pa
stumdėlių, pinigus kaulina iš 
Amerikos žmonių, niekina buvu
sią Amerikos geriausią talkinin
kę, Sovietų Sąjungą, ir mūsų 
valdžia nieko nesako.

Aš patarčiau dėl gerovės Ame
rikos žmonių, surinkti esamus ir 
pribūnančius tuos visus išvietin- 
tus hitlerininkus ir jų rėmėjus, 
ir pasiųsti į Aliaską, padarant 
ten koloniją: tegu jie ten vienas 
kitą apgaudinėja. Duot, jiems 
progą patiems užsidirbti sau kąs
nį duonos. Taip darant, aš ma
nau, kad mūsų valdžia apsaugotų 

, šią šalį nuo bereikalingų nelai
mių.“

Amerikos lietuviams komunistams 
atsakyti nėra reikalo. Jiems atsaky
mą davė pats JAV Prezidentas Tru- 
manas savo paskutinėje kalboje.

Melo tamybds samdiniai
Pravieniškėse rusų nužudytieji lietuviai „Laisvės“ komunistų paversti raudonarmiečiais 

t
Puikiai visi atsimename anas bai

siąsias dienas, kurių liudininkais 
buvo visa lietuvių tauta, kai 1941 m. 
vasarą, karui prasidėjus, bolševikų 
NKVD, besitraukdama iš Lietuvos, 
išžudė Pravieniškių koncentracijos 
stovykloje kalintus apie 700 lietuvių 
patriotų. Prisimename taip pat 
NKVD įvykdytas žudynes Rainių 
miškelyje, Panevėžyje ir kitose Lie
tuvos vietose. Baisūs žudynių vaizdai 
sukrėtė visą lietuvių tautą ir sukėlė 
joje patriotinius jausmus priešintis 
kiekvienam gimtosios žemės sveti
mam okupantui, kas jis bebūtų.

Amerikos lietuvių laikraštis „Tė
vynė“ š. m. 6 Nr. įsidėjo Pravieniš
kėse enkavedistų nužudytųjų lietu
vių fotografiją. Komunistiškoji „Lais
vė“ į tai štai kaip reagavo:

„Na, tai ir man teko susipa
žinti su tais šiurpulingais pa
veikslais. Tiktai pasižiūrėkime į 
tą negyvėlių krūvą, kurie visi 
turi būti lietuviai, ir dar darbi
ninkai. Bet pirmoje eilėje iš apa
čios ką mes matome? Nugi, mes 
matome Sovietų kareivį, gulintį 
aukštielninką; antroje eilėje ma
tome kitą Sovietų kareivį, taip 
pat aukštielninką. Vėl pirmoje 
eilėje nuo grabės, kuri iškasta 
suvertimui sušaudytųjų, matome 
kitą Sovietų kareivį, biskį toliau 
matome ketvirtą, o toliau matosi 
dpugiau, nors jau nebe taip aiš
kiai. Tai vis bolševikų kareiviai 
so baltom mundierom. Mat mūšis 
buvo vasaros laiku.

Dabar klausimas, kaip ten tik
rai yra? Rusai šaudė tik lietu
vius, o čionai matome daug tikrų 
rusų nušautų! Atsakymas yra 
toks, kad Bajoras („Tėvynės“ ben- 

. dradarbis išspausdinęs fotografiją. 
Red;) ir toji Taryba (suprask: 
ALT. Red.) kartu'su lietuviškais 
Hitlerio pastumdėliais pasirodo 
dideliais melagiais. Reiškia, kadi 
tie Hitlerio pastumdėliai atsivežė] 
Americon Hitlerio laikais pada-| 

kalą. Sykiu tai yra išbandymas de
mokratijos sugebėjimo sukurti pa
kenčiamą santvarką po pasaulinio 
karo suardymų. Jei tūri viešpatauti 
teisė ir teisingumas, tai Pabaltijo 
tautų laisvė turėtų išplaukti iš aukš
tųjų Atlanto Chartos principų. Nie
kas negali kaltinti Pabaltijo tautų, 
turėjus kokios kaltės dėl tos kata
strofos, kuri sukrėtė pasaulį. Jos turi 
tik vieną troškimą: vystyti savo kul
tūrą, gyvenant taikoje su davo kai
mynais. Šimtmečius pavergtos Pa
baltijo tautos pradėjo savo nepri
klausomą gyvenimą po Pirmojo Pa
saulinio Karo. Bet niekas negali 
tvirtinti, kad jos nebūtų puikiai 
tvarkiusios savo reikalų. Pramonė 
klestėjo,' susisiekimas buvo išvysty
tas, nauji plotai kultyvuoti, statyba 
kilo miestuose ir kaimuose, sociali
nės reformos buvo įvykdytos ir kul
tūrinis gyvenimas rodė progresą, 
kurs sukėlė pasaulio pasigėrėjimą. 
Koks darbas buvo _ atliktas tuose 
kraštuose jų laimingųjų metų laiko
tarpyje tarpe dviejų karų — jau
nos, energingos tautos, dabar pir
mą kartą rodančios savo gabumus!

Ar tokios tautos neturi teisių tu
rėti savo laisvą gyvenimą?

Nedaugelio kitų tautų istorinės tei
sės į nepriklausomybę yra tokios aiš
kios kaip Pabaltijo tautų. Jos gyveno 
savo teritorijose nuo nepamenamų 
laikų, daug seniau nei germanai ir 
rusai pasirodė jų kaimynystėje. Jos 
turi nuosavas kalbas tiek pat origi
nalias, kaip, pavyzdžiui, nordiškosios. 
Joms pasisekė išlaikyti savo kultū
ros formas būnant šimtus metų sve
timųjų valdžioje. Tris kartus per 
paskutinįjį Pasaulio Karą tie kraš
tai buvo nusiaubti svetimų invazijų, 
pirma rusų, paskui vokiečių ir vėl 
rusų. Daugumas jų miestų yra griu
vėsiuose, žymus jų kaimų skaičius 
yra sulyginta su žeme, daugumas jų 
turto išgabenta į Rusiją ir Vokietiją, 
šimtai tūkstančių išžudyta, dažnai 
pirma iškankinus, šimtai tūkstančių 
deportuota į Rusiją, apie milijonas 
geriausių jų sūnų ir dukterų turėjo 
pabėgti, iš savo krašto.

Prieš Antrąjį Pasaulio Karą bend
ras Pabaltijo valstybių gyventojų 
skaičius buvo tarp 5 ir 6 milijonų. 
Galima prileisti, jog šiandien vargiai 
pusė to skaičiaus berastume jų gim
tojoje žemėje, kur rusai bando įso
dinti svetimą elementą. Ten kaip ir 
kituose sovietų užkariautuose kraš
tuose nuleista geležinė uždanga. Ta
čiau nėra absoliutiškai tobulo bar
jero, ir iš to, kas prasisunkia, mes 
sužinome, jog padėtis yra baisi.

Ar pasaulis privalo tylėti dėl Pa- 
"baltijo problemos? Ar jis gali, atro
do nesijaudindama!, stebėti, kaip tos 
mažos tautos, nepadariusios jokio 
nusikaltimo, žūsta? Jei jau visa kita 
nieko negali, ar gi didžioji lalavę my

rytus paveikslus. Hitleriui vejant 
Sovietų kariuomenę iš Lietuvos, 
ten krito daug Sovietų kareivių, 
kaip ir kitų žmonių. Tuo tarpu, 
žinoma, ir šitie Hitlerio pastum
dėliai, pasinaudodami proga, šau
dė kiekvieną žmogų, kurį tik jie 

", nužiūrėjo kaip žmonių valdžios 
simpatiką. Dabar jie pasauliui 
drįsta rodyti tuos savo atliktus 
barbariškus darbus, primesdami 
Sovietams ir bolševikams.“

Lietuvoje bolševikai apie Pravie
niškių ir kitas jų žudynes neužsi
mena nė vienu žodžiu, nes juk kiek
vienas lietuvis Tėvynėje žino, kad niau ir begėdiškiau meluoti!“

J. Paleckis agituoja lietuvius 
tremtinius /ti

O SAVO KALBOSE VADINA JUOS FAŠISTAIS IR* YRA PAŽADĖJĘS
RUSAMS

čius laikraščius, žurnalus ir ai-Berlyno radijas prieš kurį laiką 
transliavo J. Paleckio kreipimąsi į 
lietuvius tremtinius grįžti namo. 
Viskas esą užmiršta ir kiekvienas 
grįžęs galėsiąs ne tik įsijungti į dar
bą, bet būsianti suteikta piniginė 
pašalpa įsikurti. Tačiau Paleckio žo
džiai į tremtinius per radiją nesu
tampa su tais, kuriuos jis pareiškia 
savo kalbose per mitingus Lietuvoje. 
Amerikos komunistų laikraštis „Lais
vė“ š. m. kovo mėn. 14 d„ įsidėjo 
vienos Paleckio kalbos ištrauką, ku
rioje apie lietuvių pastangas išlais
vinti Lietuvą iš rusiškosios okupaci
jos sakoma:

„Fašistai ir reakcionieriai ban
do išlaikyti savo įtaką pabėgėlių 
tarpe ir kaip galima daugiau pa
bėgėlių įtraukti į antitarybinį 
darbą, tokiu būdu juos sukom
promituoti, neduoti jiems galimy
bės grįžti į gimtinę. Jie stengiasi, 
kad rašytojai, artistai, dailininkai 
ir kiti, elgtųsi netarybiškai, kad 
jie rašytų į sąjungininkų Vokie
tijos okupacijos zonose išeinan-

linčioji Amerikos tauta, kuri apima 
apie du rųilijonus pabaltiečių, kurie 
per keletą gentkarčių įrodė savo su
gebėjimą ir patikėtinumą, nieko ne
padarys jiems išgelbėti? Neišsiža
dėkime vilties iki paskutiniųjų.

Didysis Franklinas Rooseveltas, 
kurio mirtį tenka dabar, Taikos kon
ferencijai susirinkus, apgailėti labiau 
negu kada nors, pareiškė Amerikos 
lietuvių delegacijai 1940 m. spalių 
15 d., keliems mėnesiams praėjus no 
to kai rusai pirmą kartą okupavo 
Pabaltijo valstybes: „Lietuva nepra
rado savo nepriklausomybės; jos ne
priklausomybė yra tik laikinai su
spenduota. Ateis laikas, kai Lietuva 
vėl bus laisva.“ Aišku, kad Roosevel
tas buvo tos pačios nuomonės apie 
Estiją ir Latviją. Amerikos preziden
tas dar. pridėjo: „Net mažiausios tau
tos turi tą pačią teisę į laisvę, kaip 
Ir didžiausiosios.“ Tai yra žodžiai, 
kurių neturi pamiršti mažosios tau
tos lygiai kaip ir švedų tauta.

Jei pasaulio demokratija pralaimė
tų tuo reikalu, jei Estija, Latvija ir 
Lietuva turėtų būti atiduotos Rusi
jai, tuomet demokratijos principai 
gautų tokį smūgį, nuo kurio jie var
gu kada beatsigautų. Ir tokia poli
tika privestų prie fatališkų pasekmių 
net pasaulio taikai. Nesakykite, jog 
„reali politika“ reikalauja paaukoti 
Pabaltijo kraštus dėlto, kad tėra tik 
viena realios politikos priimtina rūšis 
— tai teisės. Visa kita yra trum
paregė politika, vedanti prie galutino 
žlugimo _

Jei nuolaidų politika dabar turi 
būti vartojama santykiuose su Rusi

Vokietis žurnalistas gina DP
DEL JŲ KANČIŲ ESĄ KALTI

Bamberge leidžiamas vokiečių laik
raštis „Frankischer Tag“ š. m. kovo 
29 d. numeryje talpina vedamąjį, 
antrašte „DisplacedPersons“.Straips
nyje laikraščio vyr. redaktorius 
(Aug. Hans Brey) rašo:

„Tremtinių, taip vadinamų Displa
ced Persons, problema vokiečius 
smarkiai jaudina, tik, deja, iš vienos 
pusės. Dažnai šaukiama, kad jie yra 
spekuliantai, nusikaltėliai ir tt.“

Nurodęs visą eilę pavyzdžių, kaip 
atskirų atsitikimų subendrinimas, pri
taikytas visumai, iškraipo faktus, 
autorius rašo:

„Toks subendrinimas, kurį labai 
mėgo nacizmas tautų arba rasių iš
kėlimui ar nuvertinimui, šiandien 
yra bandomas nukreipti į visas na
cizmo aukas. Ne, taip negali būti! 
Atmerkime akis! Tiesa, daug DP yra 
aktyvūs juodosios rinkos talkininkai. 
Bet jie dirba drauge su vokiečiais. 
Pasitaiko kriminalinių nusikaltimų, 
kuriuos įvykdo DP, bet atcmtnkime, 

tos žudynės buvo enkavedistų įvyk
dytos. Lietuvoje likusiųjų ir Vakarų 
Europoje esančiųjų tremtinių tarpe 
yra nužudytųjų giminių, gyvieji žu
dynių liudininkai. Jų neapgausi. Bet 
ko nedrįsta Lietuvoje daryti rusų 
komunistai, tai drįsta už svetimųjų 
pinigus Amerikos lietuviai komu
nistai. Kaip gi tokį jų darbą vertina 
susipratę Amerikos lietuviai patrio
tai? Tą įvertinimą galima apibūdinti 
keliais žodžiais, kuriuos prie straips
nio „Laisvėje“ prirašė Amerikos lie
tuvis, persiuntęs to laikraščio iš
karpą Europon: „Ar begali kas dur-

manachus, o taip pat ir į Ameri
kos lietuvių laikraščius, į užsie
nio reakcinę spaudą šmeižto 
straipsnius."

Viskas aišku. Tenka dar tik pa
žymėti, kad agitacija raginti lietu
vius tremtinius grįžti namo per ra
diją vedama tris savaites, o jų juo
dinimas krašte, kas nuo užsienio yra 
slepiama, vedamas be pertraukos vi
są laiką. Amerikos lietuvių laikraš
tis „Darbininkas“ š. m. 8 Nr. prane
ša, kad:

„p. Stanley Pieša, „Chicago
Herald-American“ redaktorius, 

„ paduoda žinias iš pavergtos Lie
tuvos, kad Justas Paleckis, 
Maskvos pakalikas, pažadėjo pri
statyti Rusijai 30.000 lietuvių ver
gų iš Lietuvos atstatymui Rusijos 
pagal „penkerių metų planą.“

Kad išpildytų pažadus, gal Palec
kis taip uoliai ir kviečia grįžti trem
tinius, tikėdamasis juos aprūpinti 
darbu Sibiro tolimos šiaurės kon
centracijos stovyklose.

ja, kaip anksčiau buvo vartojama su 
Vokietija, jei sovietų neteisėta prie
spauda turi būti toleruojama, tai ga
lutinė pasekmė būtų naujas įtempi
mas, nauji konfliktai, kurie palaips
niui išprovokuotų naują, Pasaulio 
Karą. Reikia įvertinti rusų pastan
gas išvaduojant savo kraštus nuo 
vokiečių invazijos, taip pat reikia 
pajusti gailestį matant baisius sunai
kinimus ir nežmoniškas kančias, ko
kias sukėlė barbariškas nacių karo 
vedimas rusų tautai, tačiau rusai turi 
suprasti, kad jų priespaudos politika 
taip pat turės pagaliau baigtis ka
tastrofa. Nes, nepaisant visko, pasau- 
lyje yra moralinės jėgos, laisvės ir 
teisės sąvoka, kurią galima nuslopin
ti laikinai, tačiau jokia net stipriau
sia diktatūra negali jų nuslopinti vi
sam laikui.

(„Svenska Dagbladet“)

LIETUVIŲ SOLISTŲ GASTROLES 
STUTTGARTO VOKIEČIŲ TEATRE

Stuttgarto vokiečių teatre, kovo 
mėn. 21 d., lietuviai solistai A. Di- 
čiutė, P. Radzevičiūtė, I Nauragis ir 
pianistė ponia Leonienė davė kon
certą. Koncerto pirmojoje dalyje 
mūsų solistai išpildė liaudies damas 
ir mūsų muzikų kompozicijas, o po
nia Leonienė paskambino pianinu 
solo. Antroje koncerto dalyje mūsų 
solistai išpildė arijas iš įvairių operų, 
vokiečių simfoniniam orkestrui (apie 
40 instrumentų) pritariant. Koncer
tas turėjo didelio pasisekimo ir, be 
vokiečių, jo klausėsi įvairių tautybių 
asmens.

VOKIEČIAI
kad ir mūsų tarpe kriminalinių nusi
kaltimų skaičiui yra padidėjęs. Tre
čiosios amerikiečių armijos štabas, 
surinkęs statistinius duomenis, kon
statavo, kad pusę visų nusikaltimų, 
kuriais kaltinami DP, yra įvykdę 
vokiečiai.“ (

„Nereikia užmiršti“, sakoma 
straipsnyje, „štai ko: Šie tremtiniai 
didžiąja dalimi Vokietijon pateko, 
kaip darbo vergai. Jų tėvynės su
naikintos. Kiti, sugabenti iš Europos 
kraštų, po daugelio metų, kasdieną 
laukdami galo dujų kameroje, lai
mingu atsitikimu išėjo gyvi iš konc- 
lagerių. Jie pergyveno visa, kas yra 
baisiausia, neteko šeimų ir namų. 
Jų laukia dar neaiškesnė negu kitų 
ateitis. Gal mes norime jau užmiršti, 
ką jiems Hitlerio Vokietija yra pa
dariusi? Nenorime atsiminti, kad 
likę vieniši, be pagrindo po kojų, kai 
kurie jų palūžo morališkai, bet to 
palūžimo kaltininkai yra tie patys 
vokiečiai?- 1

Spaudos puslapiuose 
Bado streiko atgarsiai

Mūsų pastangos - kovoje už laisvę 
buvo pastebėtos

„Estai, latviai ir lietuviai studentai 
Heidelbergo universitete ir tų tau
tybių DP, gyvenantieji Bamberge^ 
kovo 10 d„ prasidedant Maskvos 
konferencijai, pradėjo bado streiką, 
norėdami atkreipti pasaulio dėmesį 
į visų trijų Pabaltijo valstybių liki
mą. Demonstracija buvo nukreipta 
prieš šių trijų nepriklausomų valsty
bių įjungimą į Sovietų Sąjungą, pa
brėžiant Atlanto Chartą ir tuos po
litinius veiksnius, dėl kurtųjų su
grįžimas į namus yra negalimas.“

„Die Neue Zeitung“, Nr. 22,
z 1947. HL 17

„Estai, latviai ir lietuviai studen
tai, studijuoją Heidelbergo univer
sitete, mums praneša, kad jie prasi
dedant Maskvos konferencijai, pra
dėjo bado streiką. Jie tuo norėjo 
pareikšti protestą prieš rusų oku
paciją savo gimtinėse ir atkreipti 
viešosios pasaulio opinijos dėmesį į 
tą faktą.“

„Rhein-Neckar-Zeitung“, Nr. 30,
1947. III. 11 -

Šią savaitę UNRRA-os stovyklose 
Wunsiedel gyvenantieji Pabaltijo 
kraštų DP įvykdė bado streiką ir ka
rinei valdžiai, UNRRA-i, bei Wun- 
siedelio įstaigoms įteikė memoran
dumus. Memorandumuose jie pro
testavo prieš Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos prijungimą prie Sovietų Są
jungos, pareikšdami, kad jie veda 
nelygią kovą už savo „laisvę ir eg
zistencija — už būti ar nebūti“.

„Frankenpost“ Nr. 21, 1947. HI. 15

„Apie 300 estų, latvių ir lietuvių 
studentų, studijuojančių Heidelbergo 
universitetą vakar (kovo 10 d.) pra
vedė bado streiką, protestuodami , 
prieš Pabaltijo valstybių okupaciją ' 
ir prievarta pravestą įjungimą į So
vietų Sąjungą.

Streikas, kuris buvo suderintas su 
Maskvos konferencijos proga, buvo 
apeliacija užsienių reikalų ministe- 
rių tarybai, reikalaujant nepripa
žinti Rusijos veiksmų.

DP studentai, kurie, kaip jie Sa
kosi, bendradarbiavo su kitomis pa
baltiečių grupėmis, vykdančiomis 
vienos dienos bado streiką visame 
pasaulyje, čia (Heidelberge) nuo de
monstracijų susilaikė. j

Savo specialioje rezoliucijoje jie 
sako: „Mes apeliuojame į pašau® 
politinio ir kultūrinio gyvenimo ly
derių sąžines ir primename, kad 
teisė ir teisingumas Pabaltijo valsty
bėse dar nėra įgyvendintas.“

„Stars and Stripes“, Nr. 96,
1947.-HI. 12

„Beveik 100.009 tremtinių per 13 
vai. protestavo prieš Sovietų Sąjun
gos įvykdytą Pabaltijo valstybių 
aneksiją. Vyr. amerikiečių kariuo
menės štabas praneša, kad šį de
monstracija nė kiek nesudrumstė 
rimties ir neįvyko nė mažiausių ne
susipratimų.“

„Nouvelles de France“, Nr. 446, 
1947. III. 12

Gerbiamam p. mok.
GYČIUI KRIKŠČIŪNUI

ir mylimai bendramok)Slei
JULIJAI KRIKŠČIŪNAITEI,
jų mylimam tėveliui mirus, 
reiškiame gilią Užuojautą.

Wiirzburgo Gimnazijos n-os 
laidos abiturientai

Buvusiam Wiirzburgo Lietu
vių Gimnazijos mokytojui

GYČIUI KRIKŠČIŪNUI,
jo brangiam tėveliui prof. Dr. 
J. Krikščiūnui ' mirus, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Wiirzburgo 
Lietuvių Gimnazijos 

' Mokytojai

Mūsų Brangų Draugą
stud. GYTĮ KRIKŠČIŪNĄ, 

jo motiną ir sesutes, jų bran
giam tėveliui prof. Dr. Jurgiui 
Krikščiūnui mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame.

Kazys Mainelis ir 
Kostas Tymukas

Mirus
prof. Dr.

JURGIUI KRIKŠČIŪNUI, 
jo šeimai ir giminėms reiš
kiame gilią užuojautą.

Baltijos Universiteto 
studentai ateitininkai
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