
SOUND OF COUNTRY

GAR S AS
NR. 68 HI METAI

Licensed by ICD-Press Branch Office of Military Government for Ba
varia ♦ Licensee and Responsible Editor: Medardas Bavarskas * Prin
ted by: Schweinfurter Druckerei u. Verlagsanstalt G. m. b. H. * Circu
lation: 2000 * Karinės Valdžios leista * Ats. redaktorius: Medardas Kavars
kas * Red. ir. Adm. adresas: (13a) Schweinfurt, Franz-Schubert-Str. 14a 
* Kn. sąsk. Nr. 2943 Dresdner Bank Schwft. * Atsk. nr. kaina 1 RM

LIETUVIU SAVAITINIS LAIKRAŠTIS SCHWEINFURT 1947. IV. 17.

Nauja amerikiečių politika 
DP atžvilgiu

Į DP STOVYKLAS DAUGIAU NEBUS PRIIMAMAS NE VIENAS ASMUO
Stuttgart, IV. 16 (Dena) — Balan

džio 15 d. Stuttgarte įvykusioje spau
dos konferencijoje JAV okupacinių 
pajėgų viršininkas gen. Clay tarp 
kitų problemų palietė ir DP klau
simą.

Jis paskelbė naują amerikiečių 
politikos posūkį DP atžvilgiu. Jo 
pranešimu, po 1947 balandžio 21 d. į 
DP stovyklas nebus priimamas nė 
vienas asmuo. Šio naujo patvarky
mo pagrindu nurodoma tai, kad DP 
amerikiečių zonoje per 2 metus tu
rėjo pakankamai laiko apsispręsti, 
ar norėtų būti išlaikomi DP stovy
klose ar vokiečių ūkio lėšomis. Tačiau 
visada jiems bus netrukdoma grįžti 
į tėvynę. Be to, šio plano pagrindu 
reikėjo imti IRO, kuri po liepos 1 d. 
turi perimti UNRRA-os uždavinius, 
pajėgumą. Pirmąjį metinį IRO 
biudžetą, siekiantį 160.000 mil. dol., 
ruošiant, buvo pramatyta, kad bus 
800.000 šelptinų pabėgėlių, o dabar
tiniu metu tokių asmenų, kurie tu
rėtų būti IRO šelpiami, pasaulyje 
yra 1 mil. 166.000 DP, gyvenančių už 
stovyklų ribų, teisės šiuo nauju 
patvarkymu lieka nepasikei tusios.

Ateityje stovyklon juos priimti bus 
leidžiama tik atskirais išimtinais 
atvejais pav. įrodžius, kad jis buvęs 
persekiojamas etc.

Vokiečių ir sąjungininkų korespon
dentams paklausus, karinis guber
natorius pareiškė, kad karinė valdžia 
griebdamosi naujų patvarkymų, no
rinti pasiekti visos šios problemos 
stabilizavimo. Zonų sienų apsaugon 
šiuo patvarkymu neįnešama nieko 
naujo. Kadangi zonų sienas herme
tiškai uždaryti nebus įmanoma, to-

dėl reikia ir ateityje tikėtis' ir pa
bėgėlių veržimosi. Karui pasibaigus, 
į amerikiečių zoną yra atvykę apie 
150.000 pabėgėlių. Amerikiečių ka
rinei valdžiai patvarkius, vokiečių 
įstaigos yra įpareigotos ir toliau 
pasirūpinti naujai atvykstančiais.

Į vieną amerikiečių korespondento 
paklausimą, ar tarp atvykstančiųjų 
būna ir svetimų valstybių agentų, 
gen. Clay neatsakė, nes atsakymas į 
šį klausimą išryškintų, kaip toki 
agentai JAV zonoje iššifruojami

Gen. Clay atsisaukimas i DP

Dar ir dabar nevėlu!

Baisus sprogimas
ŽUVO 1200 ŽMONOJ

Balandžio 16 d. Houstono kanale, 
netoli Texas City, sprogo prancūzų 
7000 to frachteris, pakrautas amoni- 
jaus nitratu. Milžiniškas oro sukrėti
mas iššaukė sprogimą ir viename 
cheminiame fabrike. Vėliau įvyo dar 
eilė sprogimų.

Žuvusiųjų skaičius dar nėra tiks
liai žinomas, tačiau kiek spėta pa
tirti, jis jau siekia 1200 žmonių. Su
žeistųjų skaičius pranešimuose nemi- 
Aimas.

Telefoninis ryšis su miestu yra 
nutrūkęs. Miestą siaučia gaisrai. Gy
ventojai skubiu tempu iš miesto 
evakuojami. Prileidžiama, kad gali 
tekti evakuoti visus (18.000) miesto 
gyventojus. Gelbėjimo darban su
trauktos visos aplinkinių miestų 
gaisrininkų komandos ir medicinos 
personalas.

Vyriausis JAV karinių pajėgų 
viršininkas gen. Clay pranešė, kad 
nuo balandžio 15 d. JAV armija 
vėl atnaujinanti DP repatriacijos 
skatinimo planą, paremtą maisto 
davinio 60 dienų išdavimu kiek
vienam savu noru grįžtančia) am į 
namus. Pakartotinai pareiškiama, 
kad šis planas yra suderintas su 
amerikiečių politika, pagal kurią 
repatriacija vykdoma laisvu 
tančiojo apsisprendimu

Gen. Clay atsišaukime į DP 
kita ko sakoma: „Tų, kurie 
sprendžia pasilikti amerikiečių zo
noje, Vokietijoje, ir negrįžta namo, 
laukia nežinoma ateitis. Dar nega
lima užtikrinti, kad armija galės 
tęsti šalpos darbą. Kokio dydžio 
parama galės būti teikiama per 
tarptautinę oBgenizaoiją, taip pat 
dar neaišku. Aš tikiu, kad jūs

mieliau pasinaudosite patogiomis 
sąlygomis ir šį pavasarį grįšite na
mo, negu lauksite tolimesnio neaiš
kaus rytojaus Vokietijoje.“

griž-

tarp 
apsi-

— AP žiniomis, UNRRA-os perso
nalas Vokietijoje balandžio mėnesį 
sumažinamas nuo 3000 iki 1034 as
menų.

IRO konferencija
Ženeva, IV. 16 (UP) — Kaip JT 

biuras Ženevoje praneša, gegužės 
1 d. Lozanoje susirenka paruošiamoji 
IRO (Tarptautinės Pabėgėlių Orga
nizacijos) komisija, čia bus aptaria
mos sutartys, kurios turės būti pasi
rašytos su tų kraštų, kuriuose dau
gumas DP randasi, vyriausybėmis 
arba okupacinėmis įstaigomis. Be 
to, šioje konferencijoje bus disku
tuojamas viso kilnojamo ir nekilno
jamo UNRRA-os turto perėmimo 
klausimas. Konferencijoje dalyvaus: 
JAV, D. Britanija, Naujoji Zelandija, 
Filipinai, Dominikonų respublika, 
Guatemala, Honduras ir Liberija 
(dalis šių valstybių kviečiamos dėl 
eventualios DP emigracijos). UNRRĄ 
ir Tarpvalstybinį Pabėgėlių Komi
tetą atstovaus jų delegatai pataria
muoju balsu.

Jau dveji metai, kai Vakarų są
jungininkų buvome išlaisvinti iš na
ciško režimo ir priverstinų d^-bų ir 
darbo prievolių vokiečiams. Per tą 
laiką mūsų padėtis ir mūsų pažiūros 
į darbą svetur nuolat keitėsi. Iš pat 
pradžių į savo padėtį stovyklose žiū
rėjome, kaip į laikiną mūsų gyve
nimo etapą, vis laukdami, kad arba 
galėsime grįžti namo, arba būsime iš 
Vakarų Vokietijos išgabenti kitur. 
Pirmuoju atveju savo specialybių 
keisti nesiruošėme, o antruoju at- 
vėju į darbą galimų emigracijų ša
lyse nežiūrėjome tinkamai rimtai, 
patį klausimo sprendimą atidedami 
ateičiai

Visas mūsų dėmesys buvo nu
kreiptas tik į bendrąjį švietimą. Šio
je srityje pasiekėme gražių rezul
tatų. Galime pasigirti ir studentu 
skaičiumi universitetuose ir jaunimo 
skaičiumi gimnazijose. Palyginus su 
nepriklausomos Lietuvos, tie skaičiai 
yra tikrai impozantiški. Kur kas 
blogesnė specialaus švietimo padėtis. 
Ir šiąja sritim paskutiniu 
ka gerokai susirūpinti.

Turim, susigyventi su 
kad į L.-tuvą galime ne 
grįžti, kaip tikėjomės, 
ištisą eilę metų teks gyventi trem
tyje ir emigracijoje. Ir mums pa
tiems ir mūsų priaugančiam jauni
mui svetur teks dirbti, kad galėtume 
pragyventi. UNRRA baigiasi, IRO 
dar nesusiorganizavo, o susiorgani
zavusi nespręs problemos, kaip mus 
ilgiau išlaikyti stovyklose, bet kaip 
greičiau bet kur pastoviau, apgyven
dinti ir suteikti darbo, kad niekam 
nebebūtumėm našta. Turime būti 
pasiruošę, kad sugebėtumėm darbą 
dirbti, kad, pagaliau, mokėtumėm 
dirbti tokį darbą, kuris būtų mums 
patiems geresnis ir pelningesnis o 
toks darbas yra- specialisto darbas.

Todėl turime rimtai susirūpinti iš 
vienos pusės specialinėmis mo
kyklomis mūsų besimokančiai jau
nuomenei, o iš kitos pusės specia
liais kursais patys sau Jei iki šiol

metu ten-

mintimis, 
taip greit 
Gal dar

DP verbavimas i Angliją prasideda

Washington, TV. 16 (Denaj — Reu- 
terio pranešimu, demokratų atstovas. 
John Rankin Reprezentantų Rūmų 
posėdyje' pareikalavo tuojau nu
traukti diplomatinius santykius 
tarp Jungtinių Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos.

— Bernard Baruch, buv. JAV at
stovas JT atominės energijos komi
sijoje, pasakė kalbą, reikalaudamas 
įvesti 44)4 darbo valandų savaitę, 
susidedančią iš 5 % darbo dienų ir iš
leisti potvarkį, kuriuo iki 1949. I. 1 
būtų visiškai uždrausta streikuoti.

— JAV okupacinių pajėgų štabas 
Frankfurte balandžio 15 d. pranešė, 
kad iš amerikiečių zonos į Belgiją 
anglies kasyklų darbams bus per
kelta 20.000 lenkų.

— „Stars and Stripes“ praneša, kad 
praeitos savaitės pabaigoje iš ame
rikiečių zonos išvyko pirmasis DP 
transportas į Belgijos anglių kasy
klas. Pirmąją grupę sudarė 430 as
menų, kurie išvyko iš Cornbergo. 
Transporto paskyrimo vietoje, Her- 
bestahle (Belgijoje) atvykstančiųjų 
laukė JAV armijos ir Belgijos vy
riausybės pareigūnai, jų tarpe ir 
pramonės ministeris.

Verbavimas į Belgijos anglies ka
syklas pradėtas praeitą mėnesį. Kiek 
patiriama, užsirašiusiųjų darbams į 
Belgiją skaičius jau siekia 10.000 as
menų.

— „Stars and Stripes“ praneša, 
kad Olandijos vyriausybės atstovai 
pasirašė su Tarpvalstybiniu Pabė
gėlių Komitetu sutartį, pagal kurią 
Olandijon bus priimama 50 pabaltie- 
čių moterų darbams ligoninėse.

Kaip praneša anglų zonos trem
tinių spauda, Britų Darbo Ministe
rija jau yra atsiuntusi savo atsto
vus verbuoti darbininkus į Angliją. 
Šiuo reikalu Darbo Ministerija yra 
išleidusi specialią instrukciją, ku
rioje nusakojnos persikėlimo, darbo 
ir gyvenimo Anglijoje sąlygos.

Verbavimas vykdomas savanoriš
kumo principu. Darbams pageidau
jami vyrai ir moterys. Vykstantieji 
bus nemokamai pervežami į Angli
ją, o taip pat, iki bus įjungti į dar
bą, gaus nemokamą pastogę ir 
maistą. Pirmenybė išvykti teikiama 
nevedusiems ir tiems turintiems 
šeimas, kurie sutiks išvažiuoti anks
čiau už savo šeimų narius. Likusieji 
šeimos nariai bus perkelti galimai 
greičiau, įvedus atatinkamus pa
tvarkymus D. Britanijoje dėl jų įva
žiavimo. Pirmoje eilėje pageidau
jami sutinką dirbti paprastą rankų 
darba arba turį patyrimo techniš
kose specialybėse.

Tremtiniai darbo, atlyginimo, 
maisto ir socialinio aprūpinimo 
žvilgiu bus traktuojami lygiai 
anglų darbininkais.

Nuvykusieji bus apgyvendinti 
munaliniu principu bendrabučiuose 
arba stovyklose.

Bendrabučiuose bus suorganizuota 
gera medicinos priežiūra ir švieti
mo įstaigų tinklas, o taip pat pada
ryti atatinkami patvarkymai reli
ginės praktikos reikalu.

Dabartinis maisto davinys D. Bri
tanijoje yra žymiai aukštesnis negu 
tremtinių Vokietijoje ir Austrijoje. 
Daug maisto produktų yra visiškai 
nenormuotų ir kantinose, restora
nuose ir pan. galima 
gyti be kortelių.

Vykstantieji turi 
darbams mažiausiai 12 
jie įsipareigoja dirbti tik tokį darbą, 
kurį Darbo Ministerija jiems yra 
numačiusi. Darbovietes bus galima 
keisti tik su Darbo Ministerijos 
tikimu. Gero elgesio sąlyga 
būtina.

Leidžiama pasiimti tik tiek 
j gažo, kiek pats darbininkas

iškeisti į anglų valiutą. Atvykus į 
išvažiavimo uostą Vokietijoje, kiek
vienas darbininką.-, gaus 5 šilingus. 
Be to tolimesnė suma dar bus iš
mokama atvykus į D. Britaniją.

Užsirašiusiųjų vykti bus patikri
nama sveikata, ir, kaip instrukcija 
pažymi, jie bus dar perklausinėti. 
Atvykuąiejl į D. Britaniją visais at
žvilgiais turės - pasiduoti britų įsta
tymams.

Baltų Centrinė Taryba papildomai 
praneša, kad pirmenybė vykti bus 
teikiama pabaltiečiams. Numatyta

įsteigi kelios darbininkų surinkimo 
stovyklos, o Seedorf-Zevene įrengti 
tranzitinę stovyklą, kur 1-2 dienų 
būvyje bus galutinai baigti sutvar
kyti formalumai ir darbininkai per 
Cuxhaveno uostą išsiunčiami į 
Angliją.

Išvykusiems į Angliją nebus da
roma kliūčių, atsiradus galimybėms, 
emigruoti į kitus kraštus arba grįžti 
į tėvynę.

Britų pilietybę galima įsigyti, tik 
išgyvenus nemažiau 5 metų Angli
joje.

at-
su

ko-

gauti paval-

įsipareigoti 
mėn. Drauge

su
yraMUSU BENDRADARBIAMS

Mūsų redakcija karinės valdžios 
yra įpareigota pranešti visiems savo 
bendradarbiams, kad bet kurios rū-____
šies žinios, informacinė medžiaga 1 panešti. Specialūs nurodymai šeimų 
arba straipsniai, kurie siekia soar-(nariams bus paskelbti vėliau.
dytl sąjungininką vieningumą — yra I Remiantis esamais potvarkiais nėra 
draudžiami .T. G.” Redakcijai jokios galimybės vokiečių markės

be
gali

t I
Bofl. O. Express

tąja kryptim buvo jau dirbama, jąi 
paskirose stovyklose veikė •įvairūs 
amatų kursai ir buvo stengtasi išlai
kyti vieną kitą amatų mokyklą mū
sų jaunimui, tai tas darbas nebuvo 
pakankamas. Jį reikia apjungti i 
aiškią programą, atitinkamai suorga
nizuoti, nusistatyti terminus užsi
brėžtiems tikslams pasiekti ir' tuo* 
terminus ištesėti.

Iki šiol viskas, kas buvo specia
laus švietimo srityse užsimota, 
priklausydavo nuo vietinių sąlygų. 
Jei būdavo stovyklose vieno ar kito 
amato specialistų, tų specialybių 
kursai būdavo suorganizuojami. Kur 
specialistų nebūdavo, nebūdavo ir 
jokių kursų. O tai jau yra visiškai 
nenormalu, nes kuo gi kaltas trem
tinys, kurs gyvena stovykloje, netu
rinčioje savų specialistų, galinčių ir 
kitus tautiečius tos specialybės pra
mokyti Reikia klausimą taip su
tvarkyti, kad reikalingiausių amatų 
kursus galima būtų suorganizuoti 
visose stovyklose be išimties.

Išeitis yra. Neturime klaidingai 
didžiuotis, kad amato galime pra
mokti tik pas specialistus lietuvius. 
Neturime pamiršti, kad prieš karą 
mūsų žmonėms būdavo svajonė pa
tekti. kad ir į tą pačią Vokietiją, pa
simokyti specialybės. Čia yra įvai
riausių specialybių ir amatų gerų 
meistrų, iš kurių pasimokyti ne tik 
galima, bet ir reikia. Antros tokios 
geros progos savo gyvenime jau, tur 
būt, niekad nebeturėsime.

Taigi, organizuojant specialybių ir 
amatų kursus, nereikia pamiršti vo
kiečių specialistų. Gera, jei kur sto
vyklose yra savi specialistai amati
ninkai, jie gali savo tautiečiui ten 
mokyti. Bet kur savų specialistų 
nėra, reikia šauktis vokiečių specia
listų, kad jie ateitų mums į pagalbą. 
Išaiškinus reikalą ir atlyginus, var
gu ar kuris iš jų atsisakys mus pa
mokyti Tai liečia ne tik amatų kur
sus suaugusiems, tai taip pat liečia 
ir mūsų specialiąsias mokyklas. D« 
savų specialistų trūkumo neturi nu
kentėti nei amatų mokyklos ngi 
amatų kursai nes amatų mokymasis 
šiandien mums yra vienas is pagrin
dinių klausimų, nes laiko, atrodo, 
turime nebedaug ir nežinome, kada 
ateis toji diena, kai nustosime glo
bos ir turėsime dirbti visi iki vieno.

Kai kurios stovyklos amatų moky
mui jau vokiečius specialistus kvies* 
tis pradeda. Tai pavyzdžiai girtini 
ir visiems sektini Čia atsimintinas 
taip pat ir svetimų kalbų mokymasis. 
Kaip dažnai stovyklose buvo nesi
mokoma arba nesėkmingai moko
masi angliškai vien todėl, kad arba 
nebuvo savų lietuvių, kurie tos kal
bos mokėtų, arba buvo tik nepakan
kamai mokančių, iš kurių bent kiek 
galima buvo pramokti. Atskiros 
stovyklos, pasikvietusios gerai angių 
kalbą mokančius vokiečius, toli yra 
pažengusios. O kalbų mokytis mums 
reikia ir reikia mokytis ne bet kaip, 
bet visu rimtumu ir atsidėjimu. Jei 
tuos dvejus metus, kuriuos pralei
dome viskam būdami daugumoje 
abejingi, susilaikydami nuo didesnių 
pastangų, būtume racionaliau ata
ri audoję, kaip toli mes būtume šian
die pažengę ir kaip visa atrodytų 
mums visai kitoje, daug optimistiš
kesnėje šviesoje.

Bet ir dabar dar nevėlu siekti vt- . 
■opiis priemonėmis to, kas buvo pra
leista. Centrinių vadovaujančių 
staigų, stovyklų vadovybių planin

gi sumanymai ir mūsų visų tinkamai 
suprastos ir vykdomos pastangos dar 
gali duoti gražių vaisių, kuriais pa
sinaudoti bus visuomet nevėlu — &a 
Vakarų Vokietijoje, emigracijoje ir 
grįžus laisvon nopriklausomon Lie
tuvon.

JAV armijos I karinio 
distrikto stabas {G-5 

skyrius] praneša
1. Gauta žinių, kad DP stovyklose 

lankosi emigracijos agentai, kurie už 
atlyginimą registruoja žmones išvy
kimui.

2. Emigracijai registruoti, atėjus 
laikui, teisę turės tik IGCR, IRO ir 
panašių organizacijų agentūros, ku
rios už tokio pobūdžio patarnavimus 
atlyginimo neims.

3. Visi asmenys, kurie bando DP 
asmenis registruoti emigracijai, už 
tai imdami atlyginimą, turi būti 
sulaikyti ir skubiai perduoti kari
ntais įstaigom*.
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Artimo laimė— Politinė apžvalga
mūsų laimė

Kitų laime besirūpindamas, atran
di ir savąją — sako graži patarlė. 
Mes neabejojame, kad toje patarlėje 
glūdi gili tiesa. Tik gaila, kad prak
tiškame gyvenime tie gražūs žodžiai 
dažnai pridengiami smulkiu egoizmu 
ir daroma visai atvirkščiai. Ačiū 
Dievui, kad vis dar yra nemaža ir 
kitaip galvojančių tautiečių, nors jų 
nėra labai daug.

Gyvenant tremtyje masėmis ilges
nį laiką, išryškėja nemaža neigiamų 
savybių, kurių normaliomis aplinky
bėmis ir normaliais laikais arba ne
pastebėjome, arba jos nebuvo taip 
išbujojusios, kaip dabar. Labai ne
malonus ■ reikalas ir vėl kalbėti apie 
neigiamus faktus. Tačiau tylėti dėl 
ydų negalima, nes tai būtų nedora Ir 
prieštarautų žurnalisto'* etikai. Juo 
labiau negalima tylėti, kada tos ydos 
pradeda neigiamai reikštis visoj 
bendruomenėj

Dažniausiai būna labai nedėkingas 
amatas įrodinėti blogai besielgian
čiam, kad jis tai daro. Toks vis 
randa įvairiausių pasiteisinimų ir 
pagaliau pats pradeda įtikinėti, kad 
jis esąs teisus, o visi kiti blogi. Su- 
,AŠ" stato visų pasaulio įvykių I 
centran. Jis reikalauja, kad visi 
jam tarnautų. Dėl ko? O tik dėl to, 
kad jis tarp nori. Tuo tarpu tokiam 
žmogui, rodos, neateina į galvą min
tis, kad jis ii pats privalo taip elgtis, 
kaip kad iš kitų laukia ar reikalauja. 
Bet toks dažniausiai tik reikalauja 
iš kitų, o jei savo tikslo nepasiekia 
tiesiai, tai 
nešvariais 
artimui.

Iš JAV 
kur žymūs asmenys skundžiasi dėl 
intrigų Ir priešingumų išeivijos ir 
tremtinių tarpe. Net konkrečiai nu
rodoma, kiek tas mums patiems ken
kia. Nors jie primygtinai prašo 
vengti tokių blogybių, nekenkti ki
tiems ir nekliūdyti bendram reika
lui, bet jų balsas lieka balsu, šau
kiančiu tyruose; nors įtikinančiai nu
rodama, kad tuo mes kenkiame tiek 
sau asmeniškai, tiek kitiems tautie
čiams, kad smulkus pavydas daž
niausiai Išeina laimėtoju — mūsų 
nelaimei. Juk yra aišku, kad visi iš 
karto negali apturėti, pav., kokių 
nors gėrybių arba jų gauti pirmoje 
eilėje. Turi būti ir tokių, kurie stovi 
eilės viduryje ir pabaigoje, nes kitaip 
nebūtų eilės. O be eilės šiandien 
apsieiti nebegalime.

Deja, neigiamų reiškinių pastebi
me ir tremtinių tarpe kiekviename 
žingsnyje, yra žmonių, kurie, atrodo, 
pašaukti būti žmonijos teisėjais. Jie 
savo artimo asmenyje mato tik di
džiausius nevertėlius ar net įvairius 
nusikaltėlius. Tačiau kai paprašo
ma suteikti įrodymų, tada jų neran
dama. Ne vienam asmeniui tokiu 
būdu užverčiama didelė nelaimė. 
Įrodyk, kad nesi kupranugaris! Nėra 
paslaptis, kad tokie griežti „teisėjai“ 
dažniausiai patys turi ką slėpti, ir, 
norėdami nukreipti dėmesį nuo savo 
praeities darbų, kaltina kitus. Pa
klauskime, kokia iš to nauda? Labai 
retai gyvenime pasitaiko, kad tas, 
kuris kitam pavydėjo duonos kąsnio, 
pats būtų tą kąsnį gavęs. Kitam pa
vydėtas duonos kąsnis dažniausiai 
nukrinta į purvą, ir jo likučius su- 
lesa paukščiai. Taigi, kai du gin
čijasi — juokiasi trečias, pašalinis. 
Atrodo tikra, kad žmogus, kuris ki
tam pavydi, pats niekad nėra ir ne
bus laimingas, nors jis iš kitų ne
laimių ir turėtų sau didelės naudos.

Jis savo laimėjimais negalės ra
miai pasidžiaugti, o tik turės daug 
rūpesčių ir kęs nuolatinę baimę ne
tekti viso to, ką nedorai pasiekė. 
Laimingas gali būti tik tas, kuris 
tikrai linki kitam laimės, pasisekimo 
ir pats prisideda prie savo artimo 
laimės kūrimo; tik tas, kuris išmoks 
nuoširdžiai pasidžiaugti kito laime, 
nes artimo laimė pasidarys drauge ir 
jo laimė. Jo.

stenglasi ji pasiekti net 
būdais, kenkdamas savo

gaunama nemaža laišką,

Maskvoje nesutariama visais esminiais klausimais
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Maskvos konferencijoje nuomo
nių skirtumai nemažėja, bet didėja. 
Marshallio padarytieji pareiškimai 
Lenkfjos-Vokietijos sienų klausimu 
buvo sukėlę didelių diskusijų. 
Marshallis tuomet savo kalboje nu
rodė: „Jau atėjo laikas keturių 
ministerių konferencijai apsvarstyti 
Vokietijo-Lenkijos sienas, kurias ga
lutinai nustatys busimoji Taikos 
Konferencija. Iki to laiko Lenkijai 
pavedama administruoti Rytinės 
Vokietijos 40.000 kvadratinių kilo
metrų žemių.“

Sį N^rshallio pasiūlymą parėmė 
Bevinas ir Bidault. Molotovas ka
tegoriškai pareiškė, kad Potsdame 
dabartinės Lenkijos sienos yra nu
statytos galullnal ir iš viso šį klau
simą svarstyti atsisakė. Tada Mar
shallis iškėlė naują klausimą ir, 
kaip atrodo, patį svarbiausią, t. y., 
40-čiai metų paktą tarp Keturių 
Didžiųjų, Europos taikai stabili
zuoti. Šis Marshallio siūlomas pak
tas rado tiek Bevino, tiek Bidault 
pritarimą ta prasme, kad jis būtų 
imamas kaipo bazė tolimesnėms 
diskusijoms. Sovietai konkrečiai 
dėl šio pakto pasisakyti pradžioje 
vengė. Galutinį atsakymą antra
dienį patiekė Molotovas, kuomet 
Marshallis konkrečiai pastatė klausi
mą. „Ar Sovietų Sąjunga sutinka 
tokį paktą sudaryti?“ Savo ilgoje 
kalboje Sov. S-gos užs. reik. min. 
Molotovas nurodė, kad sovietai su
tiktų tokį paktą pasirašyti, bet tik 
ne pagal Marshallio pasiūlymą. 
Esą, Marshallio pasiūlytasis paktas 
esąs per platus. Sovietai esą nusi
statymo, kad reikia sudaryti 
Keturių Didžiųjų susitarimą, 
Vokietijos demilltarizacijos ir 
nacifikacijos. Toliau Molotovas 
rodė, 
tiktų 
mus, 
jame 
tovas 
būtų

perima

tarp 
dėl 
de- 
nu- 
ata-kad Šis susitarimas pilnai 

Krimo ir Potsdamo susitarl- 
ir kad Šie susitarimai būtų 
užfiksuoti. Baigdamas, Molo- 
pasakė, kad šiame susitarime 
taip pat įtrauktas punktas,

jog Ruhro krašto kontrolę 
Keturi Didieji.

Šioji Molotovo propozicija 
kė didelės kritikos tiek iš 
tiek iš amerikiečių užs. reik, mi- 
nisterių.

Kaip atrodo, pagrindinis reikalas, 
ko Molotovas siekė, būtent, Krimo 
konferencijos susitarimo patvirti
nimo, pagal kurį Sov. S-gai būtų 
mokamos reparacijos iš bėgamosios 
Vokietijos produkcijos, ir antra- 
Ruhro pramonės kontrolės, kitaip 
sakant, Vokietijos anglies numa
tytam savo penkmečio planui įgy
vendinti. Galutinai dėl Molotovo 
plano Marshallis pareiškė, kad JAV 
negalinti sutikti leisti Sov. S-gai 
imti reparacijas iš bėgamosios 
Vokietijos produkcijos. Šiuo reikalu 
nuomonės galutinai Išsiskyrė, ir 
kaip ankstyvesni, taip ir dėl ketu
rių pakto sudarymo, pasitarimai 
vėl užkliuvo už reparacijų reikalo.

Tuo tarpu pažiūrėkime, kas gi 
dedasi plačiajame pasaulyje. JAV- 
bėse aktualiomis temomis tebėra 
angliakasių ir telefono darbininkų 
Streikas. Ne mažesnės reikšmės 
turi ir ekonominės problemos, nes 
nuo 1940 m. JAV. gyventojų prie
auglis padidėjo 10 milijonų žmonių. 
Dabartinę JAV situaciją pavaizdavo 
JAV senatorius Eastman, gana 
drastiškais žodžiais pareikšdamas: 
„Mes turime dabartinį Sov. S-gos 
imperializmą sustabdyti arba užplūs 
jis ir mus".

Nemažesnis susidomėjimas ir re
akcija vyksta dėl dabar Anglijoje 
sakomų H. Wallace'kalbų. Vienas 
iš demokratų senatorių pareiškė, 
kad Wallace kalba „Maskvos bal
su“ ir todėl turi būti iš demokratų 
partijos išmestas. Ką gi iš tikrųjų 
Wallace Anglijoje kalba, kad JAV 
kyla toks didelis susidomėjimas. 
Štai, „Reuterio“ telegramų agen
tūra paduoda jo kalbos santrauką, 
kurią jis pasakė Prof. S-gų susirin
kime. Savo kalboje Wallace kvietė

sulau- 
anglų,

visą pasaulį remti Jungtines Tautas. 
Toliau jis nurodė, kad komunizmo 
veržimosi su auksu ir ginklais nesu
laikysi; kartu jis pabrėžė, jog jis 
esąs įsitikinęs, kad kapitalizmą ir 
komunizmą esą galima suderinti ir 
be karo. Baigdamas savo kalbą, 
Wallace pareiškė, jog amerikiečių 
tauta norinti taikos, bet šiandien 
JAV yra suskaldytos. Kongresas ir 
vyriausybė yra vadovaujamos as
menų, kurie yra įsitikinę, kad kapi
talizmas ir komunizmas viename 
pasaulyje sutilpti negali ir pasau
liui taikos neduos, ir kad komuniz
mas SU JAV kapitalu ir jėga turi 
būti sulaikytas.

Tai šitie Wallace pareiškimai ir 
jaudiną Amerikos spaudą ir visuo
menę. Kaip prisimename, panašius 
pareiškimus buvo padaręs ir gen. 
Stalinas, duodamas interview Ame
rikos spaudai, tik tada tie pareiški
mai buvo ne taip smarkiai kritikuo
jami, net jeigu galima pasakyti, pa
lankiai sutikti. O dabar, nepraėjus 
nė trejetui mėnesių, tie patys pa
reiškimai, pakartoti H. Wallace lū
pomis, sutinka didžiausį pasiprieši
nimą ir, kaip „Reuterio“ telegramų 
agentūra praneša, gali atsitikti taip, 
jog prez. Trumanas gali atšaukti 
Wallace demokratų partijos nario 
pasą.

Nemažesnio susidomėjimo sukėlė 
JAV prez. Trumano įneštas kongre
sui projektas, pagal kurį prašoma

pakeistl karo metu priimtą (statymą, 
kuris duoda prezidentui teisę visoms , 
valstybėms lygiomis pardavinėti 
karo medžiagas ir ginklus. Preziden
tas prašo įstatymą pakeisti ta pras
me, kad tokioms valstybėms, kurios 
siekia agresinių tikslų ir su tais pa
čiais ginklais grąso JAV saugumui, 
ginklai būtų uždrausti pardavinėti. 
Sis prez. Trumano patiektas projek
tas sukėlė įvairių komentarų 
spaudoje.

O kas gi dedasi Anglijoje? 
savaitės būvyje anglai užimti

JAV

Šios 
„__ ______ -------------- ----------savo

biudžeto svarstymu ir numatomomis 
prekybos derybomis su Sov. S-ga. 
Prekybos ministeris Sir Staford 
Cripps parlamente pareiškė, kad se
kančią savaitę anglų prekybos dele
gacija įšvyks tartis prekybos reika
lais. Toliau Cripps nurodė, kad Ang
lija esanti užinteresuota gauti iš Sov. 
S-gos medvilnės ir taip pat tų pre
kių, kurias prieš karą gaudavo iš 
Pabaltijo kraštų.

Šios Anglijos prekybos derybos su 
Sov. S-ga yra charakteringos tuo, 
kad jos kaip tik prasidės baigiantis 
Maskvos konferencijai, kuri, kaip 
atrodo, anot Bevino žodžių, nieko ne
davė. Ar duos šios ekonominės ang- 
lų-sovietų derybos kokių nors rezul
tatų, sunku pasakyti, bet netolima 
praeitis parodė, kad kartais ekono
minės derybos duoda tokių rezultatų, 
apie kuriuos pasaulis tesujinos tik 
po kelerių metų. ML

Wallace Anglijoje
Kairiojo sparno demokratas, buv. 

JAV prekybos ministeris Wallace, 
atvyko į Europą. Įvairiuose Europos 
kraštuose jis skaitys paskaitas. Savo 
paskaitose Wallace ragina glaudžiau 
bendradarbiauti su Sovietų Sąjunga 
ir neperskelti pasaulio j du priešin-

ralo, 
pase- 
Euro-Prancūzija kryžkelėje
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Sunkiai ir po ilgų grumtynių gimė 

Prancūzijos ketvirtoji respublika. 
Jos entuziastingieji kūrėjai tikėjosi, 
kad ji atneš vieningumą ir susice- 
mentavimą, ko trečiajai respublikai 
taip stigo. Per abu pasaulinius ka
rus Prancūzija daug nustojo, išse
ko. Jei po I Pasaulinio Karo Pran
cūzija pasijuto tik išvarginta, nunio
kota, mažiau kūrybinga, tai po šio 
karo, šalia tų pačių negerovių, Pran
cūzija pasijuto esanti palaužta, jos 
garbė aptemusi, o imperija gyvena 
sunkias ir tamsias dienas. Kada 
Prancūzija atsigaus, kas ją prikels?

Ketvirtoji respublika turėjo šias 
visas negeroves pagreitintu tempu 
užgydyti, kad Prancūzija vėl pasi
justų esanti pasaulinė valstybė. Deja, 
ketvirtosios respublikos kūrėjų norai 
nepasitvirtino. Kristi daug lengviau 
ir paprasčiau, negu prisikelti. Ke
tvirtoji respublika išgyvena dar di
desnius vargus ir sunkumus. Krašte 
nedatekliai, valiuta nepastovi, dirbti 
niekas nenori, skurdas vis didėja. 
Salia vidaus sunkumų, prasidėjo ir 
užjūrio kraštų krizė: gruodžio mėn. 
Indokinijoj sukilo vietnamiečiai, ko
vo mėn. prasidėjo sukilimas Ma
dagaskare, o balandžio mėn. ginkluo
tos riaušės.
Afriką.

Ketvirtosios 
išryškėjo, kai 
pirmasis jos kūrėjas gen. de Gaulle. 
Tiesa, gen. de Gaulle ketvirtosios 
respublikos sumanytojas, jos kūrėjas, 
tačiau ne tokią jis norėjo ją matyto 
Ketvirtosios respublikos drabužis —

sujudino ir Siaurės

respublikos kryžkelė 
prieš ją viešai išėjo

Vakarų frontas turėjęs kapituliuoti
1944 m. rugpiūčio 15 d.

Amerikiečių kariuomenė leido 
paskelbti kai kuriuos slaptuosius do
kumentus,, kurie pusiau sudeginti 
rasti Bergtesgadene. Juose kalbama 
apie 1944 m. rugpiūčio 15 dienos, kuri, 
paties Hitlerio žodžiais, jam buvusi 
pati bjauriausioji diena gyvenime — 
Įvykius.

Tą dieną vyr. vakarų fronto vadui 
gen feldm. Gilnther Kluge buvo be
veik pasisekę visą vakaruose esan
čią vokiečių kariuomenę perduoti į 
vakarų sąjungininkų rankas. Kluge 
nuvyko sutarton vieton, į kurią jau 
pakeliui buvo ir britų atstovai. Ta
čiau netikėtas vokiečių Stuka — lėk
tuvų puolimas britų karininkus pri
vertė ieškotis uždangos, ir jie nega
lėjo sutartą valandą susitikti su 
Kluge. Pastarasis patikėjo, kad jis 
yra išduotas ir nusišovė.

Kai Hitleris apie tat patyrė, va
karu fronto vadovybę perdavė gene-

Kreb's. Hitleris nusiskundęs „ko tas 
Kluge norėjo — ar aš jo neapdova
nojau ordenais, ar jo nepakėliau t 
laipsni“, savo generolams pareiškė, 
kad, jei Klugei būtų pasisekę, tą 
dieną karas būtų buvęs baigtas. Jis 
pabrėžė, kad i Kluges planus buvę 
įpainioti veik visi vakarų fronto ka
rininkai. Sį Įvykį buvo įsakyta bet 
kokia kaina nuslėpti, kad nenuken- 
tėtų„karo moralė“. Oficialiai buvo 
paskelbta, kad Kluge miręs nuo 
„smegenų smūgio“. (UP)

Atšauktas lenkų ryšio karininkas
— Vyr. amerikiečių armijos štabas 

Europoje Lenkijos vyriausybę parei
kalavo tuoj pat atšaukti lenkų ryšio 
karininką, prikomandiruotą prie vyr. 
amerikiečių karo pajėgų štabo. Rei
kalavimo priežastis nurodoma ta, 

___ _______ ______ _____ kad kąrininkas pasakęs „agresyvių 
rolams Siegfried Westhal ir Si antiamerfkletiškų •kalbų1'.. (AB)

konstitucija — sukirptas ne pagal jo 
nurodymus ir prieš jo valią. Dabar 
susidaro keistas vaizdas: tie, kurie 
ketvirtąją respubliką kūrė, pasisako 
prieš ją, gi tie, kurie jos nenorėjo, 
ją gina.

Ir ketvirtoji respublika išėjo su
siskaldžiusi, ko taip nenorėjo gen. 
de Gaulle. Jis norėjo matyti tokią 
vyriausybę, kuri turėtų daugiau ga
lios ir mažiau priklausytų nuo par
tijų aistrų. Jo norai nebuvo įgyven
dinti, o jo baiminimasis pasirodė 
esąs teisingas. Nors šiandien ko
munistų partija ir sėdi vyriausybėje 
drauge su MRP, tačiau ne iš noro 
nuoširdžiai bendradarbiauti Pran
cūzijos atsikūrimui, bet dėl kitų 
motyvų. PRL, laisvės respublikonų 
partija, viešai kaltina komunistus, 
kad jie , bolševikiną Prancūziją ir 
vyriausybėje dalyvauja ne Pran
cūzijos gerovei, bet tik dėlto, 
kad galėtų užimti tinkamesnius 
postus ir greičiau Prancūziją su- 
komunistinti. Komunistai savo 
ruožtu šaukia, kad , PRL esanti 
sena fašistų klika ir tarnaujanti 
tarptautiniams kapitalistų trustams. 
Stebėtojai tikina, kad be viešų 
vienų kitiems daromų kaltinimų, ir 
dešinieji ir komunistai slapta ren
giasi galimiems netikėtumams. Ne
abejojama, kad prancūzų komu
nistai yra stipresni už dešiniuosius. 
Užsienio spauda rašo, kad komu
nistai galėtų be didelio vargo su
kelti pilietinį karą, bet gal dar 
neatėjo laikas. Iš kitos pusės, ko
munistai pribijo gen. de Gaulle, 
kurs krašte yra populiarus ir krizės 
atveju gali būti parejntas visų 
prancūzų patriotų. Tai ketvirtosios 
respublikos vidaus politikos sun
kumai.

Užsienių politikoje ketvirtoji respu
blika rėmėsi laviravimu tarp anglo
saksų ir Sovietų Sąjungos. Taip la
viruodami, prancūzai tikėjo atgauti 
didžiosios valstybės svorį. Prancū
zijos užsienių politikos vairuotojai 
jautė, kad Vokietijos sienų klausi
mu anglosaksai prancūzų nepalai
kys. Čia jie tikėjosi paramos iš So
vietų Sąjungos. Šita pagunda Bi
dault privedė iki nemažo pataikavi
mo Sovietų Sąjungai, 
su sovietų pagalba bus 
giau laimėti. Maskvos 
parodė, kad prancūzų . , .
litikos linija buvusi klaidinga. So
vietai, kurie visą laiką elastingai 
laviravo, vengdami atvirai pasisa
kyti, sienų klausimą svarstant, 
Prancūzijos nepalaikė.

Prancūzija pamatė savo nepasise
kimą. Daug pataikavo Sovietų Są
jungai, o už tai ii jos nieko negavo. 
Todėl Prancūzijos užsienių politika

pasisekimų atsisakyti savo sumany
mų, nutolti nuo Sovietų Sąjungos ir 
artėti prie anglosakų politikos, ar 
ir toliau klaidžioti politiniuose vin
giuose. Iš šitos kryžkelės Prancūzi
jai išsinarplioti nėra lengva. Bent 
koks nusisukimas nuo Maskvos tuo
jau iššauktų sunkią vidaus krizę. 
Komunistų partija tam griežtai pa
sipriešintų ir savo pasitraukimu iš 
vyriausybės iššauktų netikėtų pa
darinių; juo labiau, kad ir šiaip da
bartinė Ramadier koalicinė vyriau
sybė vos laikosi.

Dabartinį ketvirtosios respublikos 
pasirinktąjį kelią jau anksčiau nu
matė gen. de Gaulle. Savo pirmojoj 
kalboj gen. de Gaulle pasirodė vėl 
išeinąs į politinę areną ir nurodąs 
kelius, kur Prancūzija turinti pa
sukti iš dabartinės kryžkelės. Gen. 
de Gaulle kalba sujaudino prancū
zų vyriausybę. Pats min. pirm. Rd- 
madier nuvyko pas de Gaulle pasi
kalbėti. Prancūzijos vyriausybė nu
tarusi gen. de Gaulle rangui ir jo 
nuopelnams teikti deramą pagarbą, 
bet drauge ir jį įtikinti, kad jis/-ne
didintų darbartinių sunkumų.

Savo antrojoj kalboj, pasakytoj 
Strassbourge, gen. de Gaulle visai 
atvirai ir aiškiai pasisakė, kad 
Prancūzija einanti negerais keliais. 
Prancūzija neturinti pasitraukti nuo 
Vakarų. Amerikos vedamojoj kovoj 
prieš naująjį 
nedvejodama 
rikos pusėje.-

Taigi, Gen. 
prancūzų tauta turi pasukti iš da
bartinės kryžkelės. Ar Prancūzija jo 
balso išklausys? Jam kalbant, 50.000 
minia griausmingai šaukė: „de 
Gaulle, grįžk į valdžią“! bet Tho- 
rezui kalbant, prancūzų minios taip 
pat šaukia: „Thorez, į valdžią!" .

gus lagerius. Anglų spaudą 
kad Wallace Amerikoje daug 
kėjų neturi, tai nori jų rasti 
poje. Komentuodami pirmąją pa
skaitą Londone, anglų laikraščiai kai 
kurioms jo mintims mandagiai pri
taria, bet jose neranda tikslumo ir 
realumo. Liberalų „Manchester 
Guardian“ netiki, kad socialistinė 
Anglija būtų jungtis tarp kapitalisti
nės Amerikos ir komunistinės Sovie
tų Sąjungos. Konservatorių spauda 
kritikuoja Wallace idėją, kad, pa
saulį paskirsčius į demokratinę šoną 
ir sovietų įtakos sferą būtų galima 
garantuoti visuotinę talką. Konser
vatorių laikraščiai mano, kad du 
priešingi pasauliai vargu ar gali su
gyventi nesusikibę už gerklių

— ADN pranešimu iš Washington©, 
vienas JAV užs. reik, ministerijos 
kalbėtojas spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad Jungtinės Valstybės 
numato ir Persijai tiekti modemiškų 
ginklų.

— Turkija Anglijoje nusipirko pen
kis šimtus moderniškų lėktuvų, ku- 
rie.šluo metu gabenami į Turkiją.

—'■ AP žiniomis, Radio - Corpora
tion of America prie Istambulo 
Turkijai stato galingiausią pasau
lyje radijo stotį. Darbams vado
vauja visa eilė amerikiečių spe
cialistų.

totalizmą Prancūzija 
turinti stovėti Ame-

de Gaulle pasakė, kur

K. K.

tikintis, kad 
galima dau- 
konferencija 
užsienių po-

DE GAULLE ORGANIZUOJA 
NAUJĄ SISTEMĄ

Viename savo pareiškime de Gaulle 
pareikalavo pakeisti dabartinę val
dymo sistemą nauja, kurioje vykdo
moji valdžia išplauktų iš krašto gy
ventojų, o ne iš partijų. Visos pran
cūzės ir prancūzai, kurie panašiai 
galvoja, bendram labui yra kviečiami 
burtis aplink jį — taip, kaip vakar 
būrėsi išsilaisvinimui ir pergalei. 
Drauge de Gaulle pareiškė, kad jis 
pats perimsiąs savo sukurtos „Pran
cūzų tautos unijos" vadovavimą, šio 
sąjūdžio gen. sekretoriumi paskirtas

„Pasaulinis kalendorius”
Ūkio ir Socialinė Taryba svarsto 

naujo „pasaulinio kalendoriaus“ įve
dimo klausimą. Pagal naująjį pro
jektą, paprastųjų metų dienos turė
tų būti padalintos į ketvirtis po 91 
dieną arba 13 savaičių. Kiekviena 
metų ketvirtis dalinama į 3 mėne
sius kurių pirmasis turi 31 dieną, o 
abu likusieji — po 30. Paskutinioji 
paprastųjų metu (365-ji) diena būtų 
prijungta po gruodžio paskutiniosios 
dienos ir pavadinta „Silvestro die
na“, o keliamųjų metų 366-ji diena 
prijungiama prie antrosios ketvir- 
ties pabaigos, t. y., prie birželio mė
nesio. Abi šios dienos nebūtų įtrauk
tos į mėnesių ir savaičių sistemą, t 
y., nebūtų žymimos mėnesių ar die
nų pavadinimais. Abi jos būtų vi
suotinės šventės. Jei šis kalendorius, 
kaip planuojama, 1950. I. 1 būtų 
įvestas, tai ateityje kievleni metai 
(ir kiekviena metu ketvirtis) prasi
dėtų sekmadieniu, o kiekvienas mė
nuo turėtų po 26 darbo dienas.

Paroda Schweiniurte
S. m. balandžio 26 d. 14 vai 

Schweinfurto liet, stovykloje atida
roma stovyklos kūrybos paroda, 
kuri tęsis ligi balandžio 28 d.

Parodos atidarymo dieną, Kugel- 
Fischer salėje įvyks koncertas. 
Programą atliks Liet Taut An
samblis, vadovaujamas muz. St. So
deikos. Koncerto pradžia 17 vai.

Parodai Bengti Komitetas
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įlįhl. IV. CT TEVISKKS GARSAS

A I
TREMTINIŲ BENDRUOMENE IR EMIGRACIJA

X. Neturime duomenų spręsti, ar 
iš senovės Lietuvos buvo ištrėmimų, 
pabėgimų ir emigravimų. Jei ir 
buvo, tai į kokius kraštus ir kokio 
mąsto. Tiktai pasidalinus Lietuvą 
trims mūsų didesniems kaimynams, 
atsiranda lietuviai emigrantai, lie
tuviai tremtiniai. Daugelis jų atsi
randa JAV, šiek tiek Vakarų Eu
ropoje. Nemaža dalis išsiblaško po 
plačiąją Rusiją Įvairiose tarnybose, 
o dar daugiau tremte ištremiami į 
Sibirą. Ir iš paskutinės Laisvosios 
Lietuvos buvo ir emigravimų, pa
bėgimų ir tremtinių. Bet tai pa
vieniai atsitikimai. Masinio emi
gravimo neturėjome. Jei kuriais 
metais Iškeliaudavo ir didesnis 
žmonių skaičius, jie išsiblaškydavo 
po Įvairius kraštus. Jie niekur ne
sudarydavo vadinamosios kompak
tinės masės. Niekas jais niekur ne
sirūpindavo, mažai ką kas nors su
šelpdavo. Kiekvienas buvo savo lai
mės kalvis. Keliavo kur galėjo ar 
norėjo, dirbo ką gavo arba suge
bėjo, gyveno, kaip pats išmanė.

Kraštuose, kuriuose susispiesdavo 
didesnis lietuvių būrys, steigdavo 
jie savas organizacijas: religines, 
tautiniai kultūrines, profesines ar 
net politines. Leisdavo knygas ir 
laikraščius. Visur ir visuomet steng
davosi išlaikyti savo tautinį pobūdi, 
kalbą ir tradicijas. Jie gyyai palai
kydavo ryšį su tėvyne, su giminė
mis, su artimaisiais. Tai yra pagrin
diniai šaltiniai, kurie emigrantuose 
palaikydavo nuolatinį tautinės gy
vatos atsparunlą.

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
susiorganizavusi „Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti“ (DULR). Ji 
užmezgė ryšius su visa mūsų išei
vija. Organizavo jų veikimą, teikė 
jiems moralinės ir materialinės pa
ramos: ir spauda, ir vadovėliais, ir 
pinigais, ir intelektualais. Buvo no
rėta sudaryti bendrą visų lietuvių, 
gyvenančių už Lietuvos ribų, są
jungą. Suburti juos į vieną tautinę 
bendruomenę. Sudaryti tamprius 
ryšius, atgaivinti tautiniai apsnū
dusius, politiniai nutolusius. Ypa
tingai didelė vertė yra priaugančio
sios k#tos. Todėl tautinės mokyk
los, tautinės bažnyčios, savi lietu
viški vadovėliai, dainelės, eilės, pasa
kėlės yra pagrindiniai šaltiniai jau
nuolio, apsupto svetimšalių jūra, 
dvasioje išsaugoti tautinius jaus
mus, papročius, kalbą.

Nors tuo keliu nemaža padaryta, 
iš viso, toks platus užsimojimas 
pilnai pravesti nepasisekė. Užėjęs 
karas ir žiauriosios okupacijas vi
sus užsimojimus nutraukė ir visus 
reikalus nukreipė kitaip. Todėl ir 
visa mūsų senoji išeivija, kuriame 
krašte ji bebūtų, Ugi šiolei nėra 
sudariusi kompaktinės tautinės 
bendruomenės. Tai didelis trūku
mas, didelė spraga mūsų organiza
ciniuose ir kituose reikaluose.

2. Paskutinysis karas bene žiau
riausias iš visų buvusių karų. Šio 
karo metu žuvo arba tiesioginiai 
buvo išžudyta ramių beginklių gy
ventojų, gal 6ūt, daugiau, negu kad 
krito karių karo laukuose. Bet dar 
daugiau ramių gyventojų buvo at
plėšta iš jų gimtųjų kraštų, iš savų 
žemių, ir išblaškyta po visą platųjį 
pasaulį. Yra priskaičiuota, kad Eu
ropoje išblaškyta ir iškilota apie 
70.000.000 žmonių. Daugelis jų jau 
grįžo į savų kraštus, daugelis pa
guldė galvas svetur, daugelis, ne
tekę savųjų kraštų, nes juos vėl 
mindo ir terioja svetimieji, dar 
tebesiblaško. Grįžti į savo kilimo 
kraštus jiems kelias atviras. Juos 
ragina tai daryti. Bet, deja, esamos 
jų gimtuose kraštuose politinės ir 
kultūrinės sąlygos tų žmonių ne
vilioja grįžti. Jie nenori grįžti, jie 
ir negali grįžti. Nenori ir negali 
todėl, kad kiekvienam brangi savo 
sveikata, brangi savo gyvybė.

Tokiose tai sąlygose, su daugybe 
kitų tautų, atsidūrėme ir mes lie
tuviai tremtiniai. Mūsų masė išblaš
kyta po visą Vokietiją ir Austriją, 
deja, tik Vakarų Alijantų zonose. 
Rytai tą problemą lengvai išsprendė. 
Iš ten mūsų tautiečiams sudarė 
stygas „iškeliauti“. Iškeliauti ten, 
iš kur nebegrįžtama, iš kur niekas 
nė šauksmo negirdi, nė skausmo 
nesupranta.

3. Jau aštunti metai, kai nema
žas lietuvių būrys atsidūrė už Tė
vynės sienų Didžioji tremtinių masė 
čia pateko vokiečių okupacijos me
tų o ypač 1944 m. jiems besitrau
kiant. Kurį laiką mūsų tremtiniai 
spietėsi apie Lietuvių Sąjungą. Bet, 
karui pasibaigus, tremtiniams susi
būrus į stovyklas, Lietuvių Sąjun
gos įstatai pasirodė esą per siauri. 
Tada jau nebetiko principas į Są
jungą priiminėti pavienius narius. 
Reikėjo organizacijos, visus lietu
vius apimančius. Reikėjo, nelygi
nant, konstitucijos ar bent plačios 
savivaldybinės formos statuto, ku
ris apimtų visus tremtinius, visus 
tremtyje gyvenančius lietuvius. Toks 
statutas buvo paruoštas ir trem- 
tįpių įgaliotų atstovų 1946 m. kovo 
M d. Hanau atvažiavime prttmtaa.

Tenka džiaugtis, nors kiek ir pavė-| 
luotai, kad tai įvyko. Tai reikšmin-l 
gas ir didelis faktorius. Tremtinių) 
tarpe laisvai organizuojasi įvairios 
organizacijos. Kiekviena jų turi 
savo uždavinius, savo principus. Jos 
veikia ir reiškiasi. Bet visas tas or
ganizacijas, o lygiai organizuotus ir 
neorganizuotus tremtinius, apima 
Tremtinių Bendruomenė. Ji reiškiasi 
per apylinkes — Apylinkių Komite
tai, per apygardas — Apygardų Ko
mitetai ir per Vyr. Komitetą. Be to, 
autonominiai veikia Vyriausiasis 
Tremtinių Teismas, apimdamas apy
linkių teismus, ir Švietimo Valdyba, 
apimanti visą mūsų švietimo darbą 
ir švietimo įstaigas.

Visi tremtiniai dalyvauja Trem
tinių- Bendruomenėje, sumokėdami 
solidarumo mokestį, naudodamiesi 
jos patarnavimais, patarimais, glo
ba. Retas kuris iš mūsų nesinau
doja švietimo įstaigomis, teismo 
patarnavimais, savųjų paieškojimais, 
teikiamomis BALFo ar Raudonojo 
Kryžiaus gėrybėmis. O tai \ eina 
per bendruomenę, tai vis eina per 
bendruomenės organizacijas, įvai
rius komitetus.

Tremtinių Bendruomenės organi
zacija plati, sudėtinga. Vienos jos 
įstaigos ar padaliniai funkcionuoja 
geriau, kiti prasčiau. Tai priklauso 
nuo išrinktųjų asmenų ir nuo darbo 
sąlygų. Mums čia svarbu konsta
tuoti pats Bendruomenės ir jos or
ganizacijų buvimo faktas. Jis yra 
svarbus, svarus ir reikšmingas. Tai 
perdėm demokratinis, perdėm visuo
meninis reiškinys. Nepasikliaunama 
pavieniais asmenimis, bet buria
masi, svarstoma, galvojama visų. 
Visa organizacijos stiprybė ir yra 
tame, kad joje laisvai gali reikštis

kiekvienas, kad, turint bendrus už
davinius, kolektyvaus galvojimo 
principu einajne prie sprendimų ir 
jų vykdymo. Jei kartais tokių ko
lektyvų veiksmai nebūna staigūs, 
paviršutiniai žiūrint mažiau efek
tyvūs, už tai jie būna našūs ir pa
tvarūs. Kai sprendžia vienas, vi
suomet jis sprendžia kitų reikalus. 
Kai sprendžia rimtas ir patikėtas 
kolektyvas, sprendžia jis savo rei
kalus. Todėl savo 'reikalai, šiuo at
veju bendruomeniniai reikalai, dau
giau suprantami ir visuomet jie 
artimesni
- Jei kartą esame sudarę bendruo
menę, jos laikykimės ir ją stiprin
kime. Labai būtų džiugu, kad mūsų 
išeiviai kitose valstybėse būtų su
darę ir dabar turėtų vienalytę Tau
tinę Bendruomenę. Deja, tokių kraš
tų nėra. Mūsų išeiviai vyko pa
mažu, niekas jų ir niekur nesu
gebėjo suburti i vieną organizacinį 
vienetą, todėl jie šiandien reiškiasi 
įvairiomis organizacijų formomis, 
kurios dažnai tarpusavyje veda ne
gailestingą kovą. Suprantama, kad 
ideologinių ar kultūriniai poli
tinių kovų jokia išeivija neapsisau
gojo ir neapsisaugos. Tai natūralūs 
ir gyvenimiškas galvojančių žmo
nių reiškinys. Tačiau labai vertinga, 
kai visus apjungia viena Tautinės 
Bendruomenės idėja, viena, visiems 
būtina ir priimtina sąlyga, viena 
organizacija.

4. Mūsų visų tremtinių, esančių 
Vakarų Europoje, ateitis miglota ir 
neaiški. Turime stiprių vilčių grįžti 
į Laisvą savo Tėvynę, bet save už
liūliuoti tomis gražiomis, nors ir 
gana realiai pagrįstomis svajonėmis, 
šiandien nedaug kas iš mūsų benori.

Tai ateitis. Tai laimės žiburys. Tai 
viltis ir tikėjimas. Bet greta to yra 
ir/ šios dienos klausimai, pragy
venimo klausimai, pilkos kasdieny
bės klausimai. Keleri metai be sa
vos pastogės, be pastovaus kūry
bingo darbo, beteisėje gyvendamas 
ne vienas palūžo. Dažnas lėktų, nors 
ir trumpam, ten, kur tik pirmoji 
proga pasitaikytų. Matome, kad kur 
tik kas sužino bet kokią registraci
ją į kurį nors kraštą išvykti, žmo
nės stovi eilėmis ir registruoją^i. 
Tūkstančiais yra užsirašiusių į Pie
tų Amerikos valstybes, į Kanadą, 
o į JAV beveik be išimties visų 
akys nukreiptos. Kol kas registraci
jos registracijomis ir tebėra. Ligi 
šiol bent per 100 lietuvių jau išvyko 
į JAV, nes ji pirmoji, nors ir ma
žais kiekiais, pradėjo įsileisti. Ant
roji Anglija įsileido visą būrį slau
gių. Trečioji Belgija, JAV spau
džiama, sutiko įsileisti 20.000 anglia
kasiu. Pirmieji transportai jau vyks
ta. Didesnių užsimojimų niekas dar 
neparodė. Reikia manyti, kad trem
tiniai nė ūkiniu požiūriu, tuo la
biau kultūriniu ar politftttu niekam 
nebuvo įdomūs. Daugelis valstybių 
jau davė principinius sutikimus įsi
leisti tam tikrą kiekį tremtinių, bet 
jokių konkrečių žygių nepadarė. Vis 
laukia, vis delsia. Gal toji problema 
kaip nors pati lengviau išsispręs, 
gal vėl kas nors.

Tremtinių problema kai kurių 
valstybių yra laikoma labai didele 
tarptautine problema. Nepraeina nė 
viena tarptautinė konferencija, kad 
tremtiniai nebūtų paliesti, kad ne
būtų apkaltinami arba net apgai
lestauti.

Vakarų alijantai laikėsi gan^ at
sargiai. Jie greit įsitikimo, kad yra

Lietuvos likimas istorijos posūkiuose 1939 — 1947 m.

(3) Lietuva perleidžiama Rytų sferai
LIETUVA ANTRŲJŲ VOKIECIŲ- 

RUSŲ DERYBŲ CENTRE
Aišku, kad norėdamas pasilaikyti 

jo kariuomenių užimtąsias, bet so
vietams Maskvoje atiduotąsias cent
rinės Lenkijos sritis, Hitleris kaž
kokiu būdu turėjo sovietus kompen
suoti. Hitleris, matyt, turėjo kaž
kokius sumanymus, kuriuose Lie
tuva turėjo užimti nepaskutinę vie
tą. Yra žinoma, kad Reicho užs. 
reik. min. von Ribbentropas apie aną 
laiką buvo pareiškęs norą pasima
tyti su Lietuvos užs. reik. min. J. 
Urbšiu. Tačiau tas susitikimas ne
įvyko ir, J. Urbšio užklaustas apie 
tokio susitikimo tikslą, von Ribben
tropas nieko neatsakė Vietoje už
sienių reik. rpin. J. Urbšio, vieną 
dieną buvo į Dancigą iškviestas Lie
tuvos pasiuntinys Berlyne, pik. K. 
Škirpa. Bet, atvykus Dancigan, per 
24 valandas paaiškėjo, jog niekas su 
juo kalbėtis nebeketina, ir pik. K 
Škirpa grįžo atgal Berlynan. Vesda
mos tarp savęs derybas dėl Lietuvos 
likimo, nei Vokietija nei Rusija ne
rado mažiausio reikalo atsiklausti 
suvereninės Lietuvos Respublikos 
teisėtų atstovų. Lietuva jų rankose 
tebuvo žaislas, jų „realios politikos“ 
mainų objektas. Tačiau kiek tas 
objektas aniems besiderantiems 
partneriams buvo svarbus, matyti iš 
to, jog derybos dėl jo užsitęsė net 
nuo rugsėjo ?0 iki rugsėjo 28 dienos.

ANTRASIS VOKIEClŲ-RUSŲ SU
SITARIMAS MASKVOJE RUG

SĖJO MĖN. 28 d.

Paruošiamieji darbai, turėję pri
vesti prie susitarimo, išlyginančio 
vokiečių-rusų interesus Lenkijoje, 
užtruko 8 dienas. 1939 metų rugsėjo 
28 d. Reicho užs. reik. min. von Rib
bentropas apsilanko antrą kartą 
Maskvoje ir pasirašo su užs. reik, 
liaudies komisaru V. Molotovu ant
rąjį slaptą protokolą, turintį papil
dyti tų pat metų rugpiūčio 23 d. pa
sirašytąjį Maskvoje pirmąjį slaptąjį 
protokolą. Antrasis slaptasis proto
kolas išveda tarp Vokietijos ir So
vietų Sąjungos sienas Lenkijoje žy
miai toliau į rytus, negu tai buvo 
numatyta pirmojo slaptojo susitari
mo. Ji dabar pravesta buvusiąja 
linija. Dideli centrinės Lenkijos plo
tai, su maždaug 5 milijonais gyven
tojų atitenka Reichui. Už tai so
vietai gauna sekančias „kompen
sacijas“: be įtakų sferos Estijoje, 
Latvijoje ir Besarabijoje, sovietų įta
kos sferon atitenka Lietuva iki Ne
muno. Sovietams leidžiama jų įtakų 
zonose įsivesti savo, karinės įgulas. 
Atrodo, kad jiems buvo leista gauti 
įgulų koncesijas Suomijoje,, o suo
miams geruoju nesutikus, išmėginti 
ten savo ginklus. Tatai nereiškė, kad 
sovietams buvo Hitlerio leista visas 
jų įtakos sferon patekusias kaimy
nines valstybes okupuoti, tačiau jau 
pats kariškų įgulų laikymas sveti
mose suvereninėse valstybėse, vedė

H. B.
apribojimo, o palankioms politi
nėms sąlygoms susidarius — prie tos 
„realios politikos“, kurią vedė Ru
sija: prie tų valstybių visiško anek- 
savlmo.

LIETUVOS-SOVIETŲ 1939 m. SU
TARTYS SLAPTŲJŲ MASKVOS 

susitarimų 'Šviesoj

Iš visų įvykių eigos aišku, kad Liė- 
tuvos-Sovietų, o taip pat ir likusių 
Pabaltijo valstybių — Sovietų san
tykiai Antrajam Pasauliniam Karui 
prasidėjus, buvo apspręsti tomis vo- 
kiečių-sovietų slaptosiomis sutarti
mis, kurios buvo Maskvoje tarp 
abiejų partnerių sudarytos. Ir jei 
Sovietų Sąjunga 1939 m. spalių ir 
lapkričio mėn. pradžioje su Pabaltijo 
valstybėmis ir su Lietuva vedė dery
bas dėl nepuolimo ir draugingumo 
sutarčių, jei Vilniaus ir jo srities 
Lietuvai grąžinimo aktą stengėsi 
įvilkti j tam tikras geros valios ir net 
dovanojimo formas, tai visa tai buvo 
neesminga ir turėjo pasitarnauti ne 
sutarčių tikrajam turiniui, bet tik 
propagandos tikslams pasaulio vie
šajai nuomonei suklaidinti. Vilnius 
priklausė Lietuvai pagal 1920 metų 
taikos suta’tį tarp sovietų ir Lietu
vos. Jis taip pat Lietuvai turėjo 
būti grąžintas pagal 1939 m.rugpiūčio 
23 d. slaptąjį Maskvos protokolą, pa
sirašytą tarp sovietų ir Vokietijos. 
Pagal tą patį protokolą visa Lietuva 
su grąžintu jai Vilniaus kraštu turėjo 
atitekti Vokietijos įtakos sferon. 
Prasidėjusio karo eigoje šis susitari
mas pasikeitė, ir, pagal rugsėjo 28 
dienos susitarimą, Lietuva su Vil
niaus kraštu, bet be Suvalkijos sri
ties, turėjo pereiti sovietų įtakps sfe
ron Taigi, jei sovietai 1939 m. lap
kričio mėn. pradžioje Vilnių su jo 
krašto dalimi perleido Lietuvai, už 
tai pasiėmė savo žinion visą Lietuvą 
ir įvedė į ją savo karines įgulas Jo
kio nuopelno, jokio dovanojimo akto 
iš Sovietų Sąjungos pusės čia ne
buvo, o buvo tiktai paprastos už
maskuotos aneksijos pradžia. Tai, 
kas Lietuvos atžvilgiu buvo daroma 
užmaskuotai ir prisidengiant kom
pensacijų sąvokomis, Latvijos ir Esti
jos atžvilgiu buvo padaryta žymiai 
atviriau ir paprasčiau. Jos turėjo 
įsileisti į savo suverenines teritorijas 
sovietų įgulas be jokių kompensa
cijų. Tariamasis Pabaltijo valstybių 
neutralumas tuo pačiu buvo pažeis
tas. Tos valstybės neutralios būti 
nebegalėjo vien dėl tos paprastos 
priežasties, kad jos nustojo dalies 
savo savarankumo, ypač užsienių po
litikoje. Suomija, kuri įsileisti so
vietų karines įgulas į savo suvereni
nę teritoriją nesutiko, buvo priversta 
1940 metų žiemą su sovietais ka
riauti. Nors karas buvo nelygus, 
nors Suomijai jis buvo stačiai nepa
keliamas, nors ji sudėjo milžiniškas 
aukas Ir nukraujavusi turėjo pada
ryti su sovietais taiką, tačiau, per
leidusi sovietams savo i teritorijos da
lis, ji išlaikė valstybės suverenumą

KARAS VAKARUOSE IR ĮTA
KA SUSITARIMAMS RYTUOSE
1939 metų rudenį, kai Lenkija bu

vo pasidalinta tarp Vokietijos ir Ru
sijos, kai Pabaltijo valstybėse buvo 
įvestos Sovietų Sąjungos įgulos, Va
karuose karo veiksmai tarp Prancū
zijos ir Vokietijos sustingo sausu
moje ties Mažino linija. Ten vyko
nežymūs karo veiksmai tarp prieš
akinių kariuomenės dalinių, ir nė 
vienas kovos partneris nesistengė per
eiti prie lemiamų sprendimų. Ang
lija, nors savo karo laivynu stengėsi 
užblokuoti Vokietijos krantus, bet 
blokada negalėjo būti efektyvi. 1. Ita 
lija, kuri nebuvo su sąjungininkais 
karo padėtyje, bet reiškė nedvi
prasmišką simpatiją ir teikė realią 
paramą Vokietijai, buvo tas tarpi
ninkas, kuris leido Reichui apsirū
pinti iš užsienių reikalingiausiomis 
karo medžiagomis ir maistu. 2. Ru
sija, susirišusi su Vokietija prekybos 
sutartimi, teikė jai didelius kiekius 
žaliavos ir maisto produktų. Ne vel
tui vėliau, kai suliepsnojo vokiečių- 
rusų karas, vokiečiai gyrėsi, esą jie 
Rusiją puolę tankais ir lėktuvais, ku
riems buvusios panaudotos rusiškos 
žaliavos, ir maitinę savo kariuomenę 
maistu, kurį rusai buvę vokiečiams 
pristatę 1939—40 metų žiemą. Tačiau 
tas faktas, kad Vakaruose nebuvo 
pasiekta ir, tikrai pasakius, negalima 
buvo siekti jokio sprendimo, saistė 
ir vokiečių ir rusų tikruosius sieki
mus ir vertė laikytis padarytųjų 
Maskvoje susitarimų Tie susitari
mai buvo tiek pastovūs, kiek pastovi 
buvo padėtis Vakarų fronte, ir nuo 
jėgų pasikeitimo Vakaruose, priklau
sė ir santykių pakitėjimas Rytuose.

Dar daugiau. Kiekvieham, seku
siam anuo metu besiplėtojančius įvy
kius, buvo aišku, kad kilęs karas ne
apsiribos viena Vakarų Europa, kad 
pribrendęs konfliktas bus išplėstas į 
visą Europos žemyną ir pagaliau į 
visą pasaulį, kad šis karas bus ne tik 
visuotinas, bet kad jis kartu bus 
ideologinis karas, toks, kokio pasau
lyje jau seniai nėra buvę.

RUSŲ UŽIMTŲ VAKARŲ UKRAI
NOS IR VAK. GUDIJOS LIKIMAS

Užėmę Vakarų Ukrainą ir Vakarų 
Gudiją, rusai ne paprastai jas prisi
jungė prie Sovietų Ukrainos ir So
vietų Gudijos. Buvo suvaidintas tam 
tikras teisėto prijungimo aktas, kuris 
anuomet pasaulio akis į save nelabai 
atkreipė; bet jis buvo labai būdingas 
ir labai perspėjantis, nes vėliau, tik 
kitokiose dekoracijose buvo pakarto
tas Pabaltijo valstybėse. Vakarinėje 
Ukrainoje ir Gudijoje buvo Sovietų 
metodų sušaukti vietiniai liaudies 
seimai, per kuriuos užimtų sričių gy
ventojai turėjo pareikšti neva savo 
valią. Žinoma, kad sudarytieji vie
tiniai seimeliai, 1939 m. paikame ga
le, nutarė priklaususias Lenkijai Va
karinės Ukrainos (Galicijos) ir Va
karų Gudijos (Pagal Lietuvos-Sovie
tų 1920 m. taikos sutarti Rygoie Lie
tuvai pripažintas Vilniaus krašto ry
tines dalis ir Gardino sritį) prijungti
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daug tremtinių, atgal grįžti negalin
čių, nors dažnai tai patardavo da
ryti. Susirūpinta įsteigti Tarptau
tinę Organizaciją (IRO), kuri, užsi
darius UNRRAi, paimtų ir kur nors 
įkurdintų negrįžtančius tremtinius. 
Šios organizacijos steigimas sunkiai 
eina. Daug ji turi , priešų, daug 
trukdymų Todėl jau kiek seniau 
pradėjo aiškėti, kad tremtinių pro- į 
blemą greičiausiai spręs kiekviena 
vakarų valstybė savo okupuotos zo
nos ribose.

Didžioji Britanija jau apsisprendė. 
Anglų zonoje prisiųsti pareigūnai 
jau sudarinėja su tremtiniais darbo 
sutartis ir numato antroje balandžio 
pusėje iš Vokietijos pradėti gabenti 
į Angliju Sutartys pasirašomos sa
vanoriškai. Nors ne visų, bet pro
fesinis žmonių pasiruošimas yra bo- 
jamas. Pasirašęs sutartį darbingasis 
gali drauge imti ir nedarbingus šei
mos narius. Tai gražus ir radikalus 
reikalo iš anglų pusės supratimas, 
tinkamas nelaimingų žmonių įver
tinimas fr garbingas darbo jėgos pa
rinkimas.

Ryšyje su mūsų tremtinių iš Vo
kietijos į Angliją perkėlimu, mums 
stoja prieš akis naujos didelės pro
blemos — bendruomeninės pro
blemos. '

Jeigu-mes, gyvendami stovyklose, 
gerokai susmulkėjome, jeigu toks 
gyvenimas daugumai iki gyvo kaulo 
įgriso, jeigu mes asmeniškai nedaug 
ką dėl savo ateities, jei tektų gy
venti svetimuose kraštuose,, pasiruo- 
šėme, atsiekėme arba sukūrėme/ ne
bent šiokios tokios naujos profesijos 
pramokome, tai tautiniai kultūriniu 
požiūriu mes nepaprastai daug ver
tybių priugdėme. Šios vertybės 
mums kompensuos už visus vargus 
ir skurdą. Tos verybės — tai mūsų 
moksleivija. Vargu ar būtų galima x 
įsivaizduoti ką vertingesnio, kaip 
kad 10—15.000 mūsų priaugančios 
kartos lankymą mūsų savų tautinių 
mokyklų Kiekvienas mėnuo, klek- 
vieneri metai neša visai mūsų bend
ruomenei, visai tautai tokius ver
tingus vaisius, kokių mes neturė
tume jokiose kitose sąlygose. Kai 
būsime tirščiau arba skysčiau iš- 
blaškyti, nors ir labai kultūringuose 
kraštuose, nors turėsime neblogas 
socialekonomines ir žmoniško pragy
venimo sąlygas, vargu kur turėsime 
visų laipsnių — nuo vaikų darželio 
ikiz Universiteto — tautines mokyk
las. Todėl (tvirtai įsidekime į galvai 
tai, kad nuo tada, kai baigėsi karas, 
kai patekome į stovyklas, į alijantųiB 
globą, mes susikrovėme be galo 
daug tautiniai — kultūrinių vertybių 
kurios iš mūsų prieauglio nė kokiose 
gyvenimo apystovose svetur nebus 
išplėštos. Todėl šituo turtu stiprin- ■ 
kime savo dvasią, būkime kantrūs, 
jei dar daugeliui iš mūsų stovyklose 
tektų pagyventi, metus ar ir dau
giau. Laikas veltui neprabėgs.

Kokios bus tautiniai — kultūrinio 
darbo sąlygos į Angliją perkeltiesiems 
tremtiniams — dar ne visai aišku. 
Tačiau džentelmenai anglai duoda 
gražių pažadų. Mūsų pačių uždavi
nys yra, persikėlus į Angliją, neiš
krikti. Pirmiausia atminti, kad su
darome Tautinę Bendruomenę. Var
gu ar Anglijoje bebusime tremtiniais, 
greičiau ateiviais. Ten teks susigy
venti su kitais, jau iš seniai esančiais 
mūsų išeiviais. Bet ne taip svarbu 
pavadinimas. Svarbu esmė, svarbų 
kad būtume ir toliau Lietuvių Tau
tinė Bendruomenė Anglijoje (dabar 
esame Lietuvių Tremtinių Bendruo
menė Vokietijoje ir Austrijoje). To
dėl dabartinis mūsų statutas, pagal 
kurį esame gražiai susiorganizavę, 
su juo susigyvenę, apsipratę, nau
dodamiesi to statuto duotomis tei
sėmis ir pildydami jo uždėtas prie
voles, turi mus toliau jungti. Visų į 
Angliją persikėlusiųjų, o ypač Trem
tinių Bendruomenės anglų zonoje 
esamųjų organizacijų, uždavinys ta 
pačia dvasia, tais pačiais principais 
būti organizuotais ir naujame krašte. 
Tai mūsų tremtinių didelis egzami- ' 
nas, kuris ateityje visiems išeiviams 
turės begalinės reikšmės ir svarbos. 
Todėl atminkime visur ir visuomet, 
kad ne šalia tremtinių stovį veiksmai, 
bet mes patys organizuoti tremtiniai, 
per savo visuomeniškumą, per sayo 
organizacijas esame stipriausioji tau
tinė galia, ir to savarankiškumo lai
kykimės.

Juk yra labai daug galimybių trem
tiniams atitrūkti nuo veiksnių arba 
veiksniams, turintiems savo speci
finius uždaviniu/, pasitraukti nuo 
tremtinių.

Kaip ir kur tremtinius imsis įkur
dinti amerikiečiai ir prancūzai — 
kol kas ne visai aišku. Prancūzai 
pasiruošę verbuoti: a) angliakasius, 
b) laukų darbininkus ir c) statybos 
darbininkus. Kiti jiems kol kas ma
žai įdomūs. Bet jie aiškiai sako, kad 
nebūtų leista gyventi drauge dides
nėms tautinėms grupėms.

Amerikiečiai, pagal mažą kvotą 
tremtinius įsileisdami Į savo kraštą, 
sudarė su belgais sutartį duoti 20.000 
angliakasiu. Dėl kitu dar tyli. Ateis 
laikas, ir jie tars savo žodį. Palau
kime, nėra ko nusiminti. Kas gali
išvykti, beras padėki ma. J. Audėnas
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(2) . Kragerū, Norvegija
1945 rugpjūčio 26 d.

Prieš keturias dienas įplaukėme J 
- audringus Skagerako vandenis. Ne

tikėtai Ermos šone prasimušė ne
maža skylė. Gelbėdamiesi, kad ne- 
nugrimstume neramioje jūroje, tu
rėjome visą laiką pompuoti van
denį. Tačiau vanduo laivelyje ne
žymiai vis kilo.

Mes nutarėme pasukti į kokį nors 
Norvegijos uostą. Kai pasiekėme 
Kragero švyturį, Hariui pasakiau:

— Gėda nutraukti kelionę, jos tin
kamai nepradėjus.

Man pasirodė, kad Norvegijos pa
jūriu nuaidėjo garsus Hario juokas.

— Nutraukti? Po velnių, — sušuko 
jis. — mes plaukiame tik užlopyti 

. skylę!
Taip mes Ermą atgabenome į vie

ną uostą. Pirmasis mūsų rūpestis 
buvo apžiūrėti jos dugną. Jis ne
atrodė puikiai. Kairiajame priekinės 
dalies šone, kuriame buvo prasimu
šusi skylė, radome keletą minkštiį 
dėmių. Tačiau Haris išaiškino, kad 
tai ne išpuvimai, o termitų išgraužti 
lizdai, kurie atsiradę tuo metu, kai 
Erma buvusi laikoma ištraukta ant 
kranto. Ir likusiame valties dugne 
buvo galima pastebėti visą eilę iššo
kusių gumbelių, panašiai kaip iš 
skudurų darytoje lėlėje.

Haris tvirtina, kad per kalėtą die
nų ją būsią galima pataisyti. Tačiau 
galima įsivaizduoti, kaip jis niršo 
ant valties pardavėjo — ne dėlto, 
kad šis norėjo mus apgauti, bet tik 
todėl, kad jis taip apleido Ermą.

Dabar mes aiškiai pamatėme, kad 
esame permaža susitaupę pinigų 
įvairiems netikėtiems atsitikimams. 
Tačiau mums pavyko gauti keletą 
vario skardos lakštų ir truputį gerų 
dažų, kurių vokiečiai kažkodėl ne- 

' buvo išgabenę. Ir visa tai gavome 
už švediškus pinigus, nes norvegai 
tada švediškus pinigus vertino.

Tuo metu, kai vyrai dirbo, mote
rys su vaikais apėjo keletą pajūrio 
kaimų, ieškodamos dar prisipirkti 
kondensuoto pieno vaikams. Per tris 
dienas jos gavo dvi skardinėles.

X. Praeitą naktį savo darbą baigėme 
ir Ermą nuleidome. į vandenį. Tada 
mes pastebėjome, kad netolimoje 
prieplaukoje esantys žmonės šoka, 
ryškiai šviečia spalvoti žibintai, ir 
nuėjome po darbo pasilinksminti. 
Vietinės norvegaitės mumis labai 
domėjosi. Jos negalėjo atspėti kas 

-flmes esame: švedai, suomiai, estai, 
lietuviai, latviai, vokiečiai ar rusai. 

rrMes visi kalbėjome tik švediškai. Iki 
šiol mums sekėsi. Iš Švedijos mes 
išvykome su oficialiu liudijimu „pa- 
plaukyti pajūrio vandenyse“. Įstaigos 
gali patikėti, kad mes pertoli nu
plaukėme.

Šiaurės jūra 
Rugpiūčio 30 d.

Smarkus šiaurės vakarų vėjas jau 
antra diena neleidžia mums plaukti 
toliau. Baisios bangos, tarytum pa
gal kažkokį specialų signalą, kas 
penkios minutės ritasi per mūsųEr-

mą. Vanduo tyška ir sunkiasi į ka
jutes.

Nelaimei, jau esame perstogę jūros 
liga. Sakau, nelaimei, nes dabar visą 
laiką esame alkani. Pasigaminti šil
tus pietus yra neįmanoma, šiandieną 
ant vienos iš spiritinių krosnelių 
bandome išsivirti sriubos. Krosnelė 
svyravo ir puodas nesilaikė. Du vy
rai pabandė laikyti: vienas krosnelę, 
antras — puodą. Tas, kuris laikė 
puodą, neteko lygsvaros, ir sriuba 
išsiliejo.

Sutemus pergyvenome dar vieną 
išgąstį. Aš pamačiau, kaip Arvidas 
nuo prekinio denio staiga šoko prie 
vairo ir žaibo greitumu jį pasuko. Mes 
prasilenkėme su plaukiančia mina 
taip arti, jog man net atrodė, kad 
mes palietėme ją. Aš nežinau, ko
kios ji buvo kilmės. Lygiai tokiu 
pat būdu vos išvengėme nesusidūrę 
ir su kita. z

Loch Ness, Škotija 
Rugsėjo 7 d.

Su pagalbiniu motoru, kurį mes 
vieną rylą, po pusvalandį trukusio 
šildymo litavimo lempa, paleidome, 
pamažu perplaukėme Caledonijos 
kanalo sistemą, jungiančią Šiaurės 
jūrą su Atlantu. Imigracijos valdi
ninkai Frasenburghe, atrodo, turėjo 
galvosūkio su mūsų estiškais pasais. 
Pagaliau vienas atsidusęs, „Ak, kas 
per pragaras“, prispaudė vizoje rei
kalingą antspaudą.

Fraserburgho uoste aš padariau 
klaidą, jsileisdamas į kalbas su vienu 
simpatišku vyriškiu juoda skrybėle. 
Tai buvo laikraštininkas. Londo- 
niškis „Daily Mail“ netrukus pa
skelbė Ermos istoriją.

Šį., vakarą, pasiekę pietinį Lock 
Ness galą, niekaip negalėjome rasti 
įėjimo į kitą kanalą. Mes. išgirdome 
iš tamsos aidinčius skambučių gar
sus ir galvijų bliovimą. Tai buvo 
šv. Benedikto abatija Fort Auguste.

Vienuoliai davė mums daržovių, 
šviežio pieno, saldumynų ir cigare
čių. Mes patys jau nebepajėgiame 
daugiau maisto nusipirkti. Paskuti
nius savo pinigus paaukojome tru
pučiui degalų pripirkti kurie, kaip 
Haris sako, dabar yra reikalingesni 
už maistą.

Kingstown įlanka, Airija 
Rugsėjo 25 d.

Stovėjusi ant inkaro Erma praeitą 
naktį vos nesusilaukė paskutinės 
savo valandos. Staigi rudens audra, 
pakilusi Airių jūros pusėje, atplėšė 
ją nuo inkaro ir pradėjo svaidyti 
ant seklumų, supančių ratu visą 
uostą. Išeitis teliko viena: užvesti 
pagalbinį motorą ir atsukti Ermos 
priekį prieš vėją.

Povilas, Heino ir Lembitas su įnir
šimu dirbo prie pasenusio vieno 
cilindro motoro. Blankiai melsvoje 
litavimo lempos šviesoje galėjai ma
tyti jų veidais tekantį prakaitą. Pro 
mus gaubiančią tamsą, pro putas, 
kurios sluoksniai ritosi per mūsų 
denį, mes jau pradėjome įžiūrėti 
baltą vandens kunkuliavimą virš 
povandeninių uolų. Supratome, kad

Laiveliu per Atlantą
Hario žodžiais, sekantis žemynas, 

kurį pasieksime, Amerika. Erma, ty
kodama tinkamo vėjo, nuo šios vie
tos turės dar nuplaukti maždaug 
5000 mylių. Jis, atrodo, dar neapsi
sprendęs, kur mes turėtume pasiekti 
krantą: New Yorke ar Phiiadelphi- 
joje.

Jūroje
Lapkričio 20 d.

Sis mėnuo praėjo lyg atostogos ko
kiame rojaus krašte. Erma, tarytum 
laiminga antis, švelnaus vėjo ir 
melsvos jūros glamonėjama, kry
pavo vis tolyn ir tolyn. Kartais ji 
atrodydavo panaši į tūlą kiemą 
žlugto dieną, apkabinėtą baltiniais, 
antklodėmis ir vaikų drabužiais, ple
venančiais ant kiekvieno laisvesnio 
takelažo centimetro. Net vaikai sa
vo lėlių drabužėlius pasidžiaudavo. 
Išsitiesę ant kajučių stogų, saulei 
kaitinant, mes stebime, kaip plazda 
didžioji būrė vaiskiame danguje. At
rodo, kad saulė nori išdeginti visus 
kartumus, susitelkusius mumyse per 
tuos šešeris metus.

Mes daug kalbamės apie tai, nuo 
ko mums tenai reikės pradėti. Ar
vidas yra Amerikoje buvęs jūrinin
ku; jis sako, kad pasaulyje belikusi 
tik ta vienintelė vieta, kurion jis no
rėtų perkelti savo šeimą. Haris kal
ba: jei Jungtinės Valstybės be vizų 
mūsų neįsileistų, mes galėtume vyk
ti į Pietinę Ameriką. Kartais jis 
kalba ir apie Australiją arba kitą 
kurią laisvės ir vilčių šalį.

Kiekvieną rytą Maja visiems ke
turiems valkams dėsto anglų kalbos 
pamokas. Jos vadovėlis yra ilius
truota „Baltosios snieguolės ir sep
tynių nykštukų“ laida, kurią ji nusi
pirko Škotijoje. Vaikai yra jau mo
kęsi tą pasaką švediškai, o dabar ją 
kartoja angliškai. Net nuostabu, 
kaip greit jie plečia savo žodyną. 
Net Juta ir Ulla, kurios tebėra trijų 
metų amžiaus, jau gali sulipinti to
kius angliškus sakinius, kaip „I am 
an Estonian", arba „I go to the bath
room“ („Aš esu estas — aš einu į 
vonios kambarį“).

Visi keturi vaikai smarkiai įdegę 
saule; jų svoris auga. Valgyti jie 
gauna tris kartus į dieną: avižinę 
sriubą pusryčiams; ryžių arba bul
vių su džiovinta žuvimi arba konser
vuota mėsa pietums; šešis arbatinius 
šaukštelius kondensuoto pieno i stik
linę vandens, avižinių miltų sriubą 
ir pusę riekutės kietos duonos — 
Vakarienei.

Retkarčiais prireikia išpompuoti 
vandenį, bet dabar tai pasidarė ma
lonus pasigimnastikavimas. Pompuo- 
jame pamainomis — po šimtą pom
pos paspaudimų kiekvienam. Kas
dieninis mūsų valgis susideda iš bul
vių ir ryžių.

Po pietų Haris su Arvidu, nu
kreipę sekstantą į saulę, nustato mū
sų buvimo vietą. Specialių navigaci
nių jūrlapių mes neturime. Naudo
jamės turimu dideliu Atlanto že
mėlapiu. Kiekvieną dieną Haris 
laužyta linija atžymi mūsų nuplauk
tąjį kelią. Kai dangus esti apsiniau-

su mumis bus baigta, jei nepavyks 
užvesti motoro ir pakeisti Ermos 
krypties.

Pagaliau pagelbiniu motoru Ha
riui pavyko atsukti Ermą prieš vėją, 
ir mes pradėjome colis po colio tolti 
nuo uolų. Visą tą naktį, žinoma, vie
nas iš mūsų turėjo tampyti pompos 
rankeną.

Prieš aušrą audra nutilo — taip 
staiga, kaip ir buvo prasidėjusi, ir 
mes grįžome įlankon. Arvidas ir Po
vilas, apsirengę maudymosi kostiu
mais, patikrino šonus; jie pranešė, 
kad vario lopai laikosi vietoje ir 
vandens nepraleidžia.

Funchal, Madeira 
Spalio 10 d.

Ankstyvą rytą, po 17 dienų tarp 
dangaus ir žemės, Haris ir Arvidas 
pasiekė sausumą. Prieš vieną mo
mentą dar nieko nesimatė, paskui 
pamažu horizonte pradėjo ryškėti 
mielai žalsvos Madeiros kalvų vir
šūnės.

Tik Hariui ir Arvidui, kaip kapi
tonams, portugalų įstaigos leido iš
lipti krantam Pastarosios tikėjo, kad 
mes, savaime suprantama, esą ko
munistai. Jų žodžiais, Estija yra so
vietų valdžioje. Mes turime Estijos 
pasus. Taigi, mes esą komunistai.

Haris pasiuntė savo tėvui į Ame
riką kabeliogramą, prašydamas pi
nigų. Mes esame nusiminę, nes 
mums trūksta degalų ir mūsų maisto 
atsargos yra permažos. Haris net 
pradėjo kalbėti, kad šį sezoną ga
lime nebesuspėti tokia maža valtele 
perplaukti Atlantą.

Jūroje
Spalio 20 d-

Šiandien, viešpataujant mirtinai 
tylai, išplaukėme iš Madeiros uosto, 
todėl jau sunaudojome dešimtį galo
nų mums taip brangių degalų. Haris 
sako, kad likusius penkis galonus 
mes turime taupyti, kad galėtume 
pasiekti Amerikos uostų linijas.

Hario tėvo siųsti pinigai atėjo po 
devynių dienų laukimo. Mes galė
jome nusipirkti truputį bulvių, ry
žių, duonos, džiovintos žuvies ir ke
letą skardinėlių pieno. Bet Funchale 
nebuvo nė puslitrio mums reikalin
gos rūšies degalų.

Dabar laukiame tinkamo vėjo, ku
ris mus nuneštų į pasatų srovę. Ha
ris sako, kad būtų nelaimė, jei tektų 
ilgai laukti tinkamo vėjo, nes mūsų 
vandens ir maisto atsargos yra gana 
mažos. Haris esti labai savotiškas, 
kai jo prigimtas optimizmas susidu
ria su tikrovės faktais.

Madeiroje Haris ir Arvidas išaiš
kino — ypač moterims — visus ga
limus pavojus, kurie mūsų laukia.

— Mes, čia stovėdami, netenkame 
brangaus laiko, — pareišk# Haris, — 
ir todėl, prieš patekdami Amerikon, 
turėsime susidurti su blogu oru bei 
audromis.

Tačiau mes visi sutartinai nuta
riame plaukti pirmyn. Kaip Paalber- 
gienė sako: ,

— Geriau nusiskandinti, negu at
gal grįžti.

iš prancūzų kultū
rinio gyvenimo

— Alexandra David Noel, žino
moji Tibeto tyrinėtoja, išleidžia Pa
ryžiuje sensacinę tikrovės knygą „A 
l’Ouešt barbare de lavaste Chine 
(Barbarų krašte į vakrus nuo Kini
jos)".' Autorė yra pirmoji baltoji, 
kuri visokiais būdais, persirengusi 
elgeta ir pan., pateko į neprieinamas 
Tibeto šventyklas Knyga atidengia 
šio krašto kultūrą, magijas ir 1.1, ir 
laukiama su nepaprastu susidomėji
mu. Šios knygos ištraukų jau buvo 
skelbta spaudoje.

— Žinomieji prancūzų egzistenda- 
linės filosofijos atstovai Sartre ir 
Comus lankėsi su eile paskaitų po 
visą Š. Ameriką, supažindindami 
Amerikos Intelektualus ir šviesuo
menę su šia nauja filosofine srove.

— Rene Clair, garsusis prancūzų 
režisierius, nuo 1940 metų Holly- 
woode pastatė keturias popularias-ir 
aukštų meninių vertinimų susilau
kusias filmas: „The Flamme of New- 
Orleans", „I married a with", „It ha- 
pened tomorrow", ir „And they were 
none". Be šių, šio režisieriaus yra 
pastatytos žinomos filmos užsieny! 
„Paris gris dort" „Le Fantom du 
Moulin Rouge". Šiuo metų Rene 
Clair stato Paryžiuje psichologiškai- 
filosofinio pobūdžio filmą „Le Si
lence ėst d’or".

— „Centre Francais dės Hautes 
Etudes Internationales" įkurtas Pa
ryžiuje ir vadovaujamas žinomo ju
risto de la Pradelle. Instituto tikslas 
— tarptautinių mastu studijuoti ir 
svarstyti politinius, ūkinius, istori
nius, teisinius ir kt. klausimus, tel
kiant viso pasaulio ir visų tauĮtų 
mokslines asmenybes. Šitas Insti
tutas yra pirmasis to pobūdžio ir 
mokslo pasauly susilaukęs susido
mėjimo ir užgyrimo. B. P,

♦

— Tūbingene atidaryta Šveicarų 
knygos paroda, k'iri tęsis iki ba
landžio 15 d.

kęs, navigacija remiama apskaičia
vimais. Tiek ir tiek valandų ta 
kryptimi, tiek ir tiek valandų šita 
kryptimi. Mūsų greitį Haris spėja iš 
vandens blizgėjimo. Erma, kaip jis 
sako, yra tikrai pastovi sena dama. 
Ramiame vandenyne ji padaro ketu
ris mazgus — nei daugiau, nei ma
žiau. O jo. meilė Ermai yra tokia 
pastovi, kaip ir šios greitis.

Jūroje
Lapkričio 23 d.

Per paskutiniąsias abi dienas mus 
lydėjo. du banginiai po vieną abie
juose šonuose maždaug 30 pėdų at
stu. Kai jie paprunkščia vandenį, 
vieno fontano vandens lašus vėjas 
atneša ant mūsų denio. Vaikai jiems 
davė vardus: vienas yra Niūrusis, 
kitas — Ciauduolis.

Arvidas sako, kad banginiai esą 
nepaprastai bailūs. Man atrodo, kad 
kiekvienas iš jų yra 25 pėdomis il
gesnis už mūsų Ermą ir galėtų ją 
lengvai sudaužyti. (B. d.) — luk —

ALOYZAS BARONAS

Nežinomu keliu...
(IŠ ATSIMINIMŲ KNYGOS
(Tęsinys)

Mes taip pat panašiai atrodom ir, nors 
dienomis išvargstam, bet bent naktimis pail
sim, ne taip išsipurvlnam ir mūsų suplyšę 
drabužiai ne taip krinta nuo nugarų. Tik 
utėlių, sunku pasakyti, kurie daugiau turė
jom. Mes buvome vaikščiojantieji skruzdėly
nai, jos buvo mūsų priešas Nr. 2. Aš mie
godavau be baltinių, nors ir buvo šalta; vieną 
dieną nešiodavau įšvirkščius baltinius ar 
megztuką, kitą dieną ne, bet utėlės buvo 
laimėjusios. Ir mūsų gynimasis joms mažai 
bekenkdavo. Drabužių pasikeisti nedaugelis 
teturėjom. Jeigu kurie norėjom daugiau pa
siimti išeidami iš namų, tai buvo pasakyta: 
„Ką, manai, aš arklį imsiu tavo daiktams 
vežti!“

Anksčiau kažkas buvo girdėjęs, kad vo
kiečiai duos uniformas, ir mes būkštavom, ir 
fiervavomės, kad mus nori padaryti ka
reiviais!

— Nei jūs gausit, nei jūs bijokit, rusai jau 
kelintus metus dirba ir nė vienas neunifor- 
muotas, — nuramino mus tada V. Bet dabar 
mes būtumėm laimingi, gavę nors po ryškiau
sias dryžuotas, kaip kalinių, kelnes ar rau
donus švarkus. Kokie bebūtų drabužiai, kad 
tik būtų sveiki. Ir štai, tokiose sąlygose 
gyvenant, dažnai vokiečiai pasakydavo:

— Jeigu ne mes, ką iš jūsų padarytų bol
ševikai!

Orui blogėjant, blogėjo ir sąlygos. Gal tik 
maisto atžvilgiu pasidarė kiek geriau. Dar
žuose buvo daržovių, ir mes, eidami pro dar
žus, nežiūrėdami keiksmų raudavome griež
čius ir morkas. Pakelėj augą šermukšniai 
buvo nudraskyti su visomis šakomis. Nebe- 
pemešdamas to pragaro, ne vienas mėginot 
bėgti. Vieną rytą per patikrinimą pasigedo 
vokiečiai mūsų savanorio. Nėra ir baigta.

— Tai jis uždirbo batus, šimtą markių ir 
dėdei laisvę, — šnekamės. — Jis buvo lėtas 
ir apsukrus. Jis visą savaitę kentė mūsų 
užgauliojimus ir neprasitarė, kad pasikeitė' 
m dėde tik todėl, kad, bodamas jaunesnis.

„NUVERTINTI ŽMONES")
galėtų lengviau pabėgti.

— Žinai, visokie pabėga, aš buvau bolše- 
vikmečiu per sieną perėjęs ir vėl grįžau, o 
dabar čia nepabėgsiu — sako Zigmas man, 
ir mes sutariam sekančią naktį arba ankstį 
rytą.

Bet pareinam namo, ir Pačemu burto žmo
nės pasakoja mums, kaip buvo prieš plet 
sušaudytas už bandymą pabėgti vienas sin- 
tautletis Jie vaizdžiai papasakoja įvykį.

— Reikia dar palaukti, — nutariam.
Vietiniai gerai žinojo vietas, bet bėgti ne

galėjo todėl, kad artimieji buvo neiše- 
vakuoti, ir vokiečiai taikydavo represijas. 
Vienam vyrukui pabėgus, buvo atvaryta į 
mūsų grupę jo sužadėtinė, ir ji vienintelė 
vyrų tarpe būdavo varoma su kastuvu ant 
pečių į darbą.

— Ir gerai, kad jis pabėgo ir tegu niekad 
negrįžta, — sakydavo ji virpančiu balsu, ei
dama pasilenkusi grioveliu, kulkoms švil
piant.

Mus jaudino jos didvyriškumas, ir mes 
buvome pasirengę kiekvienu atveju jai pa
dėti, net iškasti jai duotą normą. Vėliau ji 
buvo nuvaryta į kitą grupę, kurioj buvo 
daugiau moterų, bet iš ten po kiek laiko 
pabėgo.

Rugsėjo galas. Nors ir nešaltas, bet vis 
ruduo. Kepurę man atnešė viena šakietė, 
atėjusi pas savo brolį, o kailinius gavau iŠ 
vokiečio, kuriuos jis, matyt, buvo atėmęs iš 
kokio nors ūkininko. Batus turėjau gerus. 
Bet kelnės vos besilaikė. Lietaus lašai kiau
rai kirsdavo per skylėtas kelnes, vėjas lan
dydavo pro lopus ir versdavo keiktis. Kel
nes mes sudraskėm miško darbuose: iš mūsų, 
dešimties žmonių grupės, septyni buvo dris
kiai.

— Grupė be kelnių, marš! — kartais pa
sakydavo Bepirštis, girdint kam nors iš vy-' 
resnių. Ir jam, matyt, nelabai smagu buvo 
vedžioti skarmalius ir norėjo, kad vyresnieji 
pagaliau susirūpintų mūsų aprengimu.

la, pagaliau, susirūpino. Vienas puskari

ninkis su keletu žmonių išvažiavo į neeVa- 
kuotą sritį ieškoti mums -rūbų. Pririnko 
daug, bet nieko gera.

Aš gavau kitas skylėtas kelnes ir ant 
vienų' suplyšusių užsimoviau antras. Ne 
visos skylės abiejų kelnių atitiko, todėl šilu
mos buvo daugiau.

Bunkerius iškasėm. Statybininkai juos 
įrengė, o mes užkasinėjom. Cekas Stogelis, 
begamindamas malkas laužui, persikirto ko
ją ir buvo išvežtas į ligoninę. Mes visiškai 
atitekom į Bepirščio rankas

— Labai gerai dirbant, galima užkasti tik 
du bunkerius, — sakė kitos, drauge dirbančios 
grupės sargybinis.

— O aš užkasiu tris — užtvirtino Time, 
stipriai pabrėždamas „aš užkasiu“, lyg tikrai 
jis kastų. Ne, kasė jis mūsų rankomis. Jei
gu jis tik rėkdavo, koliodavo ir keikdavo nuo 
ryto iki vakaro, tai diena skaitėsi gera. Šiaip 
gi jis stumdydavo, mėtydavo grumstais, mo
juodavo panosėje lazda ar šautuvo buože.

( Vieną dieną mes kasėm ir tylėjom; už- 
kasėm du bunkerius. Antrą dieną taip pat 
tylėjom ir užkasėm tris Bet Timei dar ne
buvo gana. Jis vis rėkė. Jis rėkdavo, kad 
nepilnas kastuvas pasemiamas žemių, kad 
per arti metama, kad žingsnį per arti ar per 
toli stovi ir neproduktingai dirbi. Pagaliau 
mes nutarėme nebekasti. Nutarėm skųstis 
komendanto pavaduotojui puskarininkiui.

— Ko jūs norite iš komendanto? — išgir
dęs žodį „komendantas“, šaukia Bepirštis.

— Kalbėtis —, sako Nancy studijavęs M.
— Mes šitaip pasiutusiai dirbti ir būti ko- 

liojaml nebegalim, — sako vokiškai O.
— Tau tik silkes rinkoj pardavinėti su 

tokia gerkle ir tokia galva, — lenkiškai 
barška Barškutis.

— Mes dirbam kaip velniai, o tu keiki,' 
stumdai ir muši, kaip pats vyriausias šė
tonas, — kalba kiti lietuviškai.

Net ir abu Auksiniai Broliukai tyliai kei
kiasi. Bepirštis niršta, bet kurį mušti nežino 
Mes keikiamės vokiškai, rusiškai, lenkiškai, 
lietuviškai ir tų visų kalbų žargonu. Namo 
einam tvarkingai, net pro daržą eidami ne
ramiam griežčių. Mes norim būti, bent šian
die, pagal visus dumiu paragrafus tvarkingi, 
kad ginče Bepirštis turėtų kuo mažiau argu
mentų. Mes jam aiškiai pasakėm, kad pra- 
ipstoa pakeisti sargybinį. Bet eidami bijom 

visi. Nes gali pakeisti ir išvyti dirbti naktį- 
Mes matom, kad ne mažiau už mus bijo ir 
Time, nes ir jį gali išvaryti dirbti naktį, o 
mus su kitu sargybiniu palikti dieną.,

Tą dieną aš vėl aplankau felčerį Mėsinin
ką. Aš jaučiu nugaroj ir rankose skausmą. 
Jaučiu, kad turiu temperatūros. Man atrodo, 
kad tai reumatizmas. Mėsininkas randa dau
giau, kaip 38’ karščio. Sekančiai dienai pa
skiriamas bulvių skusti.

Times niekas niekam neskundžia, ir jo 
grupė išeina kankintis prie bunkerių.. Aš 
sėdu prie bulvių. Ach, tos,, auksinės, pur
vinos bulvės. Aš jas skutu ir dedu vieną į 
katilą o antrą — į kailinių kišenę. Vėliau 
išverdu ir, kai pareina V., mes laimingi 
valgome. V. pasakoja, kad jie eina dirbti 
toli į neevakuotą zoną, ir esančios geros są
lygos bėgti. K

— Bėk tu, — liepiu V. — Aš vistiek tu 
tavim negaliu.

V. nenori palikti draugų, bet pagaliau nu
taria. Pasakome ir Zigmui. Įduodame jam 
vieną kitą šimtą markių ir rytą, stipriai pa
spaudę rankas, išsiskiriam. Aš lieku būvių 
skusti. Valandėlę žiūriu į jį, dideli, ilga ru
dine apsivilkusį, einantį užpakaly visų 
pamiške.

— Tu daug man gero padarei, man tavęs 
gaila, ir aš nežinau, kaip geriau — ar kad 
tu šiandie grįžtumei, ar kad ne, — pratariu 
vienas sau. f

Smulkiam lietui kapojant, Pačemu grupė 
išeina nakties darban. Išeinant kažkur 
dingsta kasėjas. Vokiečiai skaito ir apsi
žiūri, kad trūksta Adomo. Pagaliau ji su
randa šiauduose. Jis Išmetamas lazdų ir buo-y 
žiu smūgiais į purvą prie daržinės durų ir 
spardomas kojomis. Jis jau daug lazdų 
matęs. Ne vieną kartą Pačemu jį yra žiau
riai sudaužęs. Ir dabar nuo galutinio sumu
šimo išgelbsti raštinės puskarininkis.

Sugrįžta Times grupė. Grįžusieji pasakoja,1 
kad Time šiandien nė karto neištraukė nė 
iš vieno kastuvo ir visą dieną tylėjo.

Aš nekantraudamas laukiu grįžtant Heni- 
kės grupės. Tik vėlai vakare jie pareina, 
ir aš girdžiu, kaip kieme šaukia kad V. ir 
dar pora pabėgo. Vienas man atneša V. pa
liktą katiliuką. Man ir linksma ir graudu, 
o vokiečiai stačią! siunta. (B d.)
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**>■ IV- 11 TBVIBKES GARSAI

Pas Adomienę svečių, kaip per 
vestuves — netik kaimynai, bet ir 
vedę jos sūnūs, ir dukterys su savo 
vyrais iš aplinkinių parapijų at
vyko Vinco t kariuomenę išleisti. 
Tačiau linksmumo ne kiek tebuvo. 
Visi tyliai laikėsi, o kai kurios mo
terys net ašarą braukė, reikšdamos 
užuojautą vienišai paliekančiai Ado
mienei. Tik ji viena nerodė rūškano 
veido -

— O jūs, ko čia sulą varvinai, lyg 
į laidotuves susirinkę! — rūstavo 
Adomienė. — Ar tai verkt reikia, 

. kad penktą kareivėlį išrengiu? Kuri 
Iš jūsų galit tuo pasigirti?

Ne, nė viena neturėjo ką į tai 
atsakyti; nė viena neišaugino pen
kių, kaip ąžuolai, sūnų, kuriuos 
pirmuoju stojimu į kariuomenę pri- 

i imtų. Bet nė viena ir nesiryžtų 
viena, kaip pirštas, ūkyje pasilikti.

— Tai tau, — traukė pečiais Ado
mienė, — būta ko graužtis, bent 
pavandravosiu viena pasilikus, — 
užbaigė šypsodamosi ir nuėjo ra
ginti vyrus gerti.

Kaimynės pasižiūrėjo viena į kitą, 
pagūžčiojo pečiais ir nežinojo: ar 
juoktis, ar tikėti. Niekada nebūdavo 
aišku, kada Adomienė rimtai kalba, 
kada juokauja. Kai pradėjo Ado
mienė savo, vos nuo žemės pasistie
pusias, dukteris už vyrų leisti, viena 
kaimynių buvo išsitarusi, kad sun
ku būsią Adomienei be padėjėjų 
tokią gausią šeimą apžiūrėti, kad 
nėra ko skubėti — dukterys dar 
jaunos esančios. Į tai Adomienė at- 
rėžusi:

— Neapkenčiu kito moteriško prie 
savo pečiaus, kol galiu dar ir viena 
apseiti. Tegu eina kitoms, senes
nėms už mane trukdyti. — Ir taip 
visas keturias dukteris dar paaugles 
iš namų išgrūdo.

Kaimynės manė, kad Adomienė 
marčios laukianti, todėl dukteris iš
leidusi, kad jos su marčia nesirietų. 
Bet, kai ir sūnūs viens po kitopra- 

\ dėjo užkuriais išeiti, kaimynės Įsiti
kino, kad tai ne juokais pasakyta 
buvo. Ypač, kad, Adomienė saky
davo:

— Kol aš kojas paveiku, marti 
pas mane neįžengs. Aš noriu jau
niausia moterim savo namuose būti.

Kai Adomienė palaidojo kantriai 
jos jungą vilkusi savo vyrą, ir liko 
tik su laimiausiuoju sūnumi Vincu, 
visos manė, kad bent dabar Ado
mienė susipras. Bet ji, kaip ir anks
čiau, nei tai rimtai, nei juokais, už
siminusioms apie marčią, atsaky
davo:

— Apsieis, mums ir abiems gera. 
Bene jis gautų jaunesnę.

Niekada negalėjo kaimynės suprast 
Adomienės, dar labiau nesuprato 
šiandien. Ko,nedarė Adomienės vai
kai, ko neprikalbėjo norėdami ją pas 
save pasiimti, bet ji užsispyrė likti, 
ir niekas jos negalėjo perkalbėti.

— Ne, jau ant senatvės aš neisiu 
kampininkauti, savo gurbą turė
dama. Jūs tik neužmirškit vasarą 
talkon suvažiuoti, o jau žiemą gy
vulius aš ir viena sužiūrėsiu. Būta 
čia ko. Geriau gerkit, kol duodu, 
dainuokit nesnapsoję, kaip kuilio 
šermenyse.

Niekam, nesiryžtant, ji pati už
traukė linksmą blevyzgą. Iš karto 
visų nuotaika pasitaisė. Tik mote
rėlės, nors ir triukšmavo su visais, 
bet vis dėbčiojo iš padilbų į Ado
mienę: nejaugi ji nesusigraudins. 
Bet ji nė nemanė — jos vienos alaso 
buvo pilna pirkia.

Atėjo metas atsisveikintu Vincas 
įlipo į vežimą ir pasilenkė motinos 
pabučiuoti. Na, dabar, nejaugi ir 
dabar neištrykš jai ašara? Moterėlės 
atidžiai sužiuro. Bet Adomienė leng
vai pakštelėjo sūnui į lūpas, vyriš
kai paplojo per petį ir tarė:

— Na, važiuok sveikas. Tik gėdos 
broliams nepadaryk. Žiūrėk, kad 
vyresnis grįžtum. Bet gali ir ne
grįžti, kitą jaunesnį tavo vieton 
prisiviliosiu, — nubaigė juokais.

Visiems garsiai nusikvatojus, ji dar 
pridūrė:

— O kas man, bene aš ne pana, 
negaliu tekėti? Išsivaikiau visus, ir 
vėl kaip amaro priveisiu! Pamatysit.

Vyrams to tik ir reikėjo — viens 
pro kitą pradėjo pirštis, liežuvius

laidyti. Pasipiktinusios kaimynės su
sibūrė į krūvą.

— Ot ir išlindo yla iš maišo. Ir 
nesuprask tu mums anksčiau...

— Betgi, kūmute, jos metuose...
— Pamatysi, pamatysi, ne bė reikalo 

visus tokius jaunus žmonėsna išleido. 
O kalba, — kaimynė palinko prie 
kūmos ausies, — kad ir vyras, am
žiną atilsį Adomas, netaiku numirė.

— Ką tu sakai! Tai moterėlė! 
Nors žmonių gėdytus.

Besišnekėdamos kūmos nė vežimo 
nepamatė iš kiemo išvažiuojant. Kai 
jos pakėlė galvas, Vincas jau iš ga- 
lukaimio kepure mojo.

Adomienė stovėjo, kaip įkasta, akis 
įsmeigusi į tolstantį vežimą. Vežimui 
leidžiantis įkalnėn, jos akių vokai 
buvo pradėję lyg ir trūkčioti, bet 
ašara neprasiveržė. Vežimui visai 
pasislėpus įkalnėje, ji lėtai apsisuko
ir, žodžio netardama susirinkusiems, 
nuėjo pirkiom Paskui ją sugužėjo ir 
svečiai

Troboje Adomienė vėl atsigavo, 
bandė juokauti, bet linksmumo nei
ji. nei svečiai neišliejo. Kiek pasi
šnekučiavę, svečiai pradėjo skirstytis.

Išleidusi paskutinį svečią, Ado
mienė mėgino tvertis kokio nors dar
bo, tačiau niekas nesisekė, krito iš 
rankų. Negalėdama nieko dirbti, 
atsisėdo ant lovos ir, rankas ant 
kelių pasidėjusi, išsėdėjo iki vakaro, 
— vos neužmiršo ir karvių pamelžti.

Nuėjusi gyvulių pašerti, ilgai triū- 
sėsi po tvartus, tarsi visai nenorė
dama pirkion ■ grįžti. Tik visai sute
mus, grįžo.

Užsižiebė žiburį ir apsidairė — 
menka šviesa nepajėgė apšviesti ap
rūkusių siėnų ir jos nykiai dunksojo 
prieblandoje. Pašaliais sustatytus bal
dus vos galima buvo įžiūrėti, o ker
tės, tamsios, net juodos, skleidė gū
džią nykumą Nieko šviesesnio, ju
dančio, įžiūrimo nesimatė, tik dide
lis, klek palinkęs šešėlis lėtai suki
nėjo galvą sienoje. Adomienė net 
krūptelėjo, jį pamačius.

Tik ji ir šešėlis judėjo pirkioje; 
pirkioje, — kur dešimtmečius skar
dėjo balsai, knibždėjo vaikų, vėliau 
vyrų, merginų būrys, buvo slogiai 
tylu, kaip grabe, — tebuvo likę: 
Adomienė ir tas liūdnas, palinkęs 
šešėlis. Pirmą kartą išgirdo Ado
mienė tą tylą, pirmą kartą paste
bėjo, kaip tamsu yra pirkioje. Pirmą 
kartą pamatė ir tą šešėlį atidžiai 
žiūrintį į ją. Žiūrėjo viens į kitą: 
šešėlis ir Adomienė. Žiūrėjo ilgai. 
Paskui šešėlis pradėjo trūkčioti pe
čiais ir priejuoste užsidengė sau vei
dą. Ilgiau Adomienė negalėjo žiū
rėti ir nusisuko. Ji pajuto, kad jos 
priejuostė vis labiau kaito ir drėko. 
Bet kokčioj ant išgirdo tik save. Še
šėlis tylėjo.

Lėtai lėtai priėjo Adomienė lovą 
ir įsikniaubė į pagalvę. Įsiverkusi 
užmiršo net vakarienę išsivirti. No
rėjo tik verkti. Ir verkė ji godžiai 
tol, kol pritrūko ašarų. O jų buvo 
daug per ilgus metus prisirinkę.

Išsiverkus pasidarė lengviau, gal
voje lyg nušvito, ir toje šviesoje vis 
labiau ryškėjo nepakeliama jos vie
natvė. Ji ją gąsdino, stūmė į ne
viltį ir darė vargše senute. Nenorė
dama pamatyti tos grasios vienat
vės, ji bijojo ir galvą pakelti. Vis 
stipriau ir stipriau spaudė veidą 
prie pagalvės.

Adomienę ta. tik pajusta, vie
numa taip gąsdino, kad ji bijojo ir 
savo kvėpavimą išgirsti. Ir, staiga, 
toje garsioje tyloje, ji išgirdo tylų 
krebždesį už durų, — lyg kas sveti
mas, tyliai priemenėn įėjęs, grai
bėsi apie cįuris, ieškodamas ran
kenos.

Adomienę sukrėtė lengvas šiurpas, 
visos mintys nutrūko, net širdis 
sustojo plakusi. Jos galva staigiai 
pakilo, ir akys įsmigo į duris, bai
mingai laukdamos prasiverianti Tame 
nesąmoningame laukime Adomienė Ir 
sustingo. Bet durys nesivėrė, tik 
krebždesys smarkėjo. Kas kitas, jei

ne žmogus? O, gal? . . .' Ji pajuto 
ant kaktos šaltą rasą. Tačiau nei 
rėkti, nei pajudėti neturėjo jėgų. O 
krebždesys pavirto jau durų drasky
mu. Paskui jis iš karto nutilo. Ado
mienė ir kvėpuoti nustojo, įsitikinusi, 
kad durys dabar atsidarys. Bet vietoj 
sauso durų girgždėjimo pasigirdo 
gailus katino „miau". Nepirmą kartą 
ji girdėjo panašų brazdesį už durų, 
ir visada pažindavo katino nagus, 
bet šį vakarą -r- jai pačiai buvo 
keista — tai atrodė kažkaip grasiai, 
negirdėtai ir vaiduokliškai. Tik šis 
kniauktelėjimas vėl grąžino Ado
mienei gyvybę. Raumenys atsileido, 
o akyse net džiugesys blykstelėjo.

— Vargšelis ... — be garso ištarė 
lūpos.

Nudžiugusi ir susigėdusi nuskubėjo 
Adomienė durų atidaryti. Dabar ji 
norėjo jausti netoliese ką nors gyvą, 
kad ir nekenčiamą, tinginį katiną, 
bet tik nesijaustų viena.

Vos tik pravėrė duris, ir katinas, 
kaip šaudyklė, šovė pro tarpkojį, 
tiesiai ant krosnies. Būdamas įsitiki
nęs gausiąs perti, skubėjo ten, kur

klausydama katino murkimo, Ado
mienė ir užmigdavo.

Pamilo Adomienė katiną, pradėjo 
lepinti, paglostydavo, ir net dieną 
pelių gaudyt nesiųsdavo. Katinas 
nutuko, pamėgo patogumus, jei ■ ne 
ant krosnies, tai Adomienei ant 
kelių mėgdavo nusnausti. Užmiršo 
blogus laikus ir neapykantą šeimi
ninkei. Dabar jis jos rankų ne tik 
nesišaiino, net pats apie jas trinda- 
vosi. Abudu juto, kad viens kitam 
reikalingi, ir tuo žinojimu stiprino 
savo draugystę. Prasidėjo senelės ir 
katinėlio pasaka.

, MEDARDAS BAVARSKAS

Pavasaris
i Juk dar vakar aš norėjau čia visai nebūti.

, Tam krašte nelaimių balsiai pavargau. 
Ir jau vėjai dideli mane gal būtų pūtę 
Į kur nors tarp žemės ir dangaus.

O aš mirtį puikiai pažinojau,
Kai dažnai petys petin stovėdavom arti . . . 
Gal ir taip: gyvenimas vistiek nežmoniškas. 
Jam tas pat, ar ašaros, ar kraujas, ar širdis.

Bet šiandien, kai pirmą kartą pamačiau drugelį, — 
Tik ramiai sustingau žemės šilumoj.
Virš manęs parpuolusio gyvi vainikai jau pleveno 
Ir čiulbėjo paukščiai grįždami namo.

Aš kalbėjau sau, iš ko taip daug anksčiau Juokiausi,
z Kad gyvenimas yra vistiek labai gražus.

Ir minutei pamiršau aš savo sunkų skausmą, 
Ir minutei tapo nuostabiai ramu.

nelengvai pasiekdavo jį Adomienės 
ranka. Užšokęs ant krosnies laukė 
atzvimbiant iš paskos pagalio, bet šį 
kartą — veltui. Jis nustebo. O kai 
išgirdo šaukiant „kac, kac, kac“, net 
ir susirūpino. Pėrimas žadėjo būti 
žiaurus — prieš tokius įvykius Ado
mienė visuomet meiliai šaukdavo. 
Žinojo šitą apgaulę katinas, todėl šį 
kartą laikėsi atsargiau

O Adomienė jį viliojo:
— Na nebijok, nebijok . . . Eikšen, 

tu kvailiuk. Išalkai gi, pienelio užlak.
Nors ir norėjo būti atsargus, Ado

mienei taip švelniai kviečiant, katinas 
suabejojo: eiti, ar ne? Alkis nulėmė. 
Atsargiai, Įtempęs dėmesį, nulipo ir 
apsižvalgė. Nieko įtartino. Adomienė 
šypsosi, rankoje pagaikščio nesima
to, kad ir neįprasta tai, bet klasta 
neįmanoma. Ką pikta sumaniusi 
Adomienė nesišypsodavo. Nusirami
nęs drąsiai priėjo prie lėkštelės. O, 
stebuklai! Lėkštelė pilnutėlė! To jis 
niekad nesitikėjo sulaukti. Bet čia jo 
nuostabai dar nebuvo galas. Išlakus 
jam pieną, Adomienė laukan nevarė. 
Priėjo prie jo, tupinčio prie durų, 
laukiančio išvejant, paglostė nugarą 
ir prakalbėjo:

— Na kur tu dabar eisi, tokią 
vėsią naktį. Pasilik jau šį kartą pir
kioj. Nepabėgs tavo pelės, rytoj jas 
pabaidysi.

Visai suglumintas katinas užlipo 
ant krosnies >r ilgai mąstė apie šias, 
netikėtas permainas.

Nuo to vakaro ir susidraugavo 
Adomienė su katinu. Jei ne jis, tai 
ji būtų viena neištvėrusi. Tik kati
nas ją drąsino tamsiais rudens va
karais.

Pirmąsias dienas, sūnui išvažia
vus, Adomienė nežinojo kur dėtis, 
taip slogu jai buvo namuose. Bet 
pamažu apsiprato. Per dieną ką nors 
knibinėdavo, tai gyvulius apžiūrėda
vo, ir taip diena prabėgdavo. Tik tas 
vikrumas, jėga susyk dingo, senatvė 
apsigyveno kauluose. Niekada ne
pažinusi nuovargio, dabar dažnai 
sustodavo atsikvėpti.

Blogiausia būdavo vakarais. Ta 
lempelės prieblanda, tas vėjo stūga
vimas už lango kėlė ir ugdė vaikišką 
vienumos baimę. Nors iš prigimties 
ir nebaili, bet prietaringa, kaip ir 
visos kaimo moterys, Adomienė 'ti
kėjo vaiduokliais, aitvarais, ir kiek
vienas trakštelėjimas, ant aukšto ar 
kieme, ją šiurpu nukrėsdavo. Anks
čiau Ji tokios baimės nejausdavo, net 
buvo užmiršusi vaikystėje girdėtus 
pasakojimus apie vaiduoklius, bet 
dabar, pirmą kartą savo gyvenime 
pasilikus viena, vėl prisiminė. Anks
čiau, užmigusių vaikų gilus kvėpa
vimas net baugiai minčiai neleisdavo 
į namus užklysti, o dabar, ta gūdi 
tyla tarsi sukvietė visus nelabuosius.

Užgesinusi šviesą, Adomienė su- 
šlriesdavo lovoje ir, galvą užsiden
gusi, kaip baili mergaitė, stengdavosi 
užmigti. Bet vietoj miego ateidavo 
baimė. Tik kai pasigirsdavo ant kros
nies besikaitinančio katino raminąs 
murkimas. Adomienė nurimdavo. 
Žinojo, kad gyvuliai greičiau už 
žmogų pajunta nelabąjį. Tad katino 
abejingumas leido spėti, kad arti 
nėetao nepageidaujamo nėra. Be«i-

Praėjo keletas savaičių. Adomienė 
baigė apsiprasti su vienuma, ir net 
su baime, o katinas su jį aplankiusia 
laime. Ir dabar, kai to abudu ma
žiausiai tikėjosi, užgriuvo ant jų 
įvykis, giliai abudu sukrėtęs, turėjęs 
lemiamos reikšmės tolimesniam Ado
mienės gyvenimui.

Baigiant užmiršti baimę šią naktį 
Adomienė negalėjo užmigti. Jai rodėsi, 
kad tai ne vėjas, bet nelabieji stū
gauja ir kvatoja. Švilpimui ar deja
vimui kamine pasigirdus, ji net 
apmirdavo. Per tokį ūžesį net katino 
murkimo nesigirdėjo, tas dar labiau 
kėlė nerimą.

Katinui taip pat ši naktis nepatiko. 
Baimės jis nejuto, bet pyko ant vėjo, 
kad tas taip greit ataušino ir taip 
neperšiltą krosnį. Nė vidurnakčio 
nesulaukęs, jis pajuto vėsumą. Kiek 
pakentęs, atsikėlė ir leidosi šiltesnės 
vietos ieškoti.

Ir taip Adomienė keldavosi anksti, 
o šį rytą išlipo iš lovos tuoj po vi
durnakčio. Visą naktį ji akių ne
sudėjo, žinojo, kad jau neužmigs, tai 
atsikėlė paverpėti. Be to, ir bijoti 
nebuvo ko — po dvyliktos nesivai
dena. Atsisėdusi prie ratelio, pajuto 
grumbant nuo šalčio nagus, tad nė 
neverpusi nuėjo krosnies kurti

Adomienės pirkia buvo senoviška 
— viso tik vienas kambarys plūk
tine molio asla, su didele duonkepe 
krosnimi, kurią Adomienė iš vakaro 
pakraudavo, kad malkos pradžiūtų. 
Tad ryte tereikėjo padėti prakurus 
ir uždegti Taip ji padarė ir šį rytą. 
Bet prakurai nelabai norėjo degti, ir 
jai teko ilgokai pūsti, kol krosnis 
įsidegė. Malkos sutraškėjo, ir iš 
krosnies pradėjo sklisti jauki šilima. 
Nesinorėjo ir šalin eiti. Adomienė 
stovėjo ir šildė pamėlusias rankas. 
Per rankas šilima liejosi net iki kojų, 
ir ji jau baigė apšilti, kai staiga — 
krosnyje subrazdėjo, malkos su žari
jomis ir liepsna ūžtelėjo iš krosnies 
jai tiesiai į veidą ir parbloškė ant 
aslos. Ji dar Į spėjo pamatyti, kaip 
kažkoks tamsus, degąs kamuolys 
išnėrė iš krosnies, peršoko per ją ir 
tėškėsi į prieš krosnį esantį langą. 
Dar išgirdo kaip aštriai suskambėjo 
dūžtą lango stiklai — ir apalpo.

Kai atsipeikėjo pirmiausia pajuto 
karčių dūmų kvapą, kurių buvo pil
na pirkia, ir tuojau prisiminė kas 
su ja atsitiko. Baimės perimta ne
pastebėjo nei rusančlo savo sijono; 
šešiolikametės staigumu pašoko ir 
puolė pro duris. Vienu kvapu pribėgo 
kaimyno Vildžiūno namus. Tartum 
giltinės vejama į duris pasibeldė. 
Taip trankiai iš miego prižadintas 
Vildžiūnas net persigando. Kai ži
burį uždegęs atšovė durų velkę, Ado
mienė, vos jo neparvertusi, kaip 
vėtra įsiveržė į vidų. Uždususi, suo
dina, rūkstančiu sijonu, tik viena 
klumpe apsiavusi, paklaikusiomis 
akimis, Adomienė visą Vildžiūno 
šeimą sukėlė ant kojų. Bet kalbėti Ji 
dar negalėjo. Visa virpėjo ir žval
gėsi. Tik po valandėlės išvebleno:

— Velnias . . .
Vildžiūnai apspito klausinėti, bet 

jos kalba buvo, tokia padrika ir 
neįtikėtina, kad jie tik po gerokos 
valandos viską suprato. Kai jie su
prato, kas pas Adomienę atsitiko, ir 
patys neramiai apsidairė. Tik Petras, 
Vildžiūno sūnus, garsiai nusikvatojo:

— Se tau, boba, devintinės! Vel
niai pradėjo jodytis! Nagi, eisiu aš 
tų velnių pažiūrėti.

Apsirengė, pasiėmė kirvį ir išėjo. 
Paskui jį, nors ir drebėdamas, sekė 
tėvas.

Atėję duris rado atlopotas, ir tie
siai įėjo į vidų. Pirkioje dūmų buvo 
kaip pirtyje, vos galima buvo įžiū
rėti rusančius asloje nuodėgulius ir 
pilkuojančias stiklų šukes. Lange iš
mušta skylė didino gūdų reginį. Nė 
pats nepasijutęs, Vildžiūnas ata
tupstas iškrito laukan. Petras dar 
laikėsi, bet, kai kamine tartum kas 
sušvilpė, ir jis movė paskui tėvą.

Dar su tamsa apie įvykį sužinojo 
visas kaimas ir susirinko ant Ado
mienės kiemo. Bet kol visai ne
prašvito, niekas nedrįso eiti trobon 
įdienojus visas būrys suėjo į trobą' 
dūmų jau nebebuvo ir nuodėguliai 
neberūko, tik išmuštas langas ir iš
drabstytos po aslą malkos liudijo 
velnią čia buvus. ■

Visą dieną minia nesiskirstė. Kal
boms nebuvo galo. Buvo prisimintos

ir išpasakotos visos pasakos apie 
velnių žygius. Kalbant apie šį įvykį, 
visi buvo vienos nuomonės, kad nuo 
audros kipšas bus kamine užuovėjos 
ieškojęs, paskui ir į krosnį įsikraus
iąs. Ir ten, šilumoje, užsnūdęs.

Vieni siūlė parvežti kunigą, namus 
pašventinti, bet kiti tikino, kad ne
reikia, nes kartą taip išrūkytas, ant
rą kartą jau čia nebegrįšiąs. Dargi 
ir kitiems pasakysiąs, kad su Ado
miene neapsimoka prasidėti. Iš to 
buvo daug juoko ir net garbės Ado
mienei. O kad velnias tikrai gerokai 
apsvilo, liudijo abu Vildžiūnai, pa
sak jų, atėję aiškiai užuodę susvilu
sių gaurų kvapą. O senis tikino, kad 
net kanopų degėsiais smirdėję. Vien
balsiai buvo nutarta, kad velniai 
šioje pirkioje daugiau nesilankys.

Nors tokios kalbos ir džiugino 
Adomienę, bet sekančią naktį ji 
nakvojo pas Vildžiūnus.

Rytojaus dieną suvažiavo iš aplin
kinių kaimų jos vaikai ir ėmė kiek
vienas pas save senutę vilioti. Bet 
jį purtėsi, kaip ir anksčiau:

— Ne, jau ant senatvės aš neisiu 
kampininkauti, savo gurbą turėda
ma. Išrūkysiu švęstomis - žolelėmis 
ir vėl gyvensiu. Tik viena tai jau 
aš bijosiu. Jūs, — kreipėsi į dukte
ris, — kol Vincukas sugrįš, galit pa- 
mėnesiui pas mane pagyventi.

Žinodami, kad motina neperkal
bama, vaikai daugiau ir nekalbino. 
Pratę buvo klausyti, pakluso ir da
bar.

Pasiliko jos jauniausioji — Mar
celė. Abidvi su motina apšlakstė 
pirkią švęstu vandeniu, Išrūkė žole
lėmis ir, langą pagalve užkimšusios, 
ryžosi miegoti. Pirmą naktį abi ne
užmigo, praviromis akimis prasivar- 
tė lovoje, bet sekančią ramiausiai 
miegojo.

Per tą sumišimą Adomienė katiną 
buvo užmiršusi. Tik trečią dieną jo 
pasigedo. Apklausinėje kaimynus, 
bet niekas jo nebuvo matęs. Visi 
spėjo, kad velniai bus nujoję.

Gal po dviejų savaičių, per patį 
įmigį, moteris pažadino durų krebž
dėjimas. Abidvi drebėdamos su
kluso — išgirdo tylų' skausmingą 
kniaukimą.

— Tai jis! Paspruko! — sušuko 
nudžiugus Adomienė ir šoko durų 
atidaryti.

Marcelė tuo metu įžiebė žiburį.
Vargšas-'katinėlis vos įsirito per 

slenksti. Buvo be galo sulysęs, vie
toj blizgančių juodų plaukų styrojo 
atšiurpę šašai. Likę plaukų lopai 
buvo parudę ir susiraitę.

Abidvi subedė akis į katiną.
— Vargšeli, tu mano, kaip jis tave 

nulupo, — suaimanavo senelė, lenk
damos! paglostyti iš peklos grįžu
sioje.

Marcelė žiūrėjo į katiną net su 
tam tikra baime, vaizduodamosi 
savo likimą, patekus į nelabojo ran
kas. Ūmai jos galvoje lyg kas blyks
telėjo, nušvito, ir ji, pirmiau giliai 
atsidusus, prapliupo garsiu juoku:

— Tai štai kaip atrodo velnias!

Ilgai turėjo Adomienė slaugyti 
katiną, kol jis atgavo buvusią iš
vaizdą. Ir sirgdamas, ir pasveikęs 
katinas daugiau velnio vaidinti ne
norėjo — krosnies iš tolo vengė. 
Įprato miegoti lovoje, prie Adomie
nės kojų.

Nors ir paaiškėjo, kas per velnias 
krosnyje lindėjo, bet Adomienė pa
silikti viena nebedrįso, išsiprašė iš 
Marcelės jos dukterį, devymetę mer
gaitę. Su ja Adomienė, nejausdama 
vienatvės ir baimės, Išgyveno iki 
Vincui grįžtant iš kariuomenės.

Kai grįžo Vincas, ir Marcelė duk
terį atsiėmė, kartą išsišnekus su 
Vincu, Adomienė prisipažino:

— Per tą laiką pripratau prie mo
teriško padaro, tai net nesmagu da
bar. Surastum tu tokią mergaitę, jei 
jau grįžai, — paragino.
• Vincui du kartu to sakyti nerei
kėjo. Nepraėjo mėnuo, ir j namus 
įžengė marti. Adomienė pasitraukė 
nuo visų darbų ir tik šildė savo se
nus kaulus drauge su katinu.

Kai vieną kartą marti, už kokią 
tai išdaigą, norėjo katiną apvanoti, 
Adomienė ją sudraudė:

— Geriau padėkok jam, už tai, 
kad čia atsiradai, nemušus.

Ir marti nesuprato: ar Adomienė 
rimtai kalba, ar juokauja.

„Antimilitaristai”
Sovietai puola rašytojus Hemingway 

ir Remarque '
Rusų laikraštis „Znamia", apie 

kurį sakoma, kad jis reiškiąs partijos 
sluoksnių nuomonę, užpuola ameri
kiečių rašytoją Hemingway, kuris 
yra parašęs geriausią knygą apie 
Ispanijos pilietinį karą (nukreiptą 
prieš Franco) ir Erich Maria Remar
que, kuris visame pasaulyje pagar
sėjo knyga „Vakarų fronte nieko 
naujo“; abiems šiems rašytojams pri
metama, kad jie savo knygose visiš
kai nuvainikuoją kiekvieną karą ir 
karžygiškumą

5



TEVI8KB8 GARSAS

Gimtosios kalbos tobulinimo reikalas 
tremties periodikoj

KIEKVIENO SPAUDOS BENDRADARBIO PAREIGA
Tikrai džiugus ir vertas didelio 

dėmesio faktas, kad tremtyje atkur
toji Lietuvių Kalbos Draugija yra 
vėl pasiryžusi tobulinti ir palaikyti 
mūsų gimtąją kalbą šiomis sunkio
mis tremties gyvenimo sąlygomis. 
Juk jeigu mes netekome savo gim
tosios žemės pagrindo, jeigu nusto
jome visų jos materialinio gyvenimo 
vertybių, tai brangiausių mūsų tau
tos sielos vertybių — mūsų senųjų 
tautinių tradicijų, mūsų dainų ir ki
tokio dvasinio turto dar niekas ne
pajėgė išplėšti nes visa tai įaugę ir 
išbujoję mūsų sielose ir mūsų lie
tuviškose širdyse. Tai pastebi ir 
{Vertina net nuoširdesnieji kitatau
čiai, žiūrėdami ir klausydamiesi mū
sų tautinių meno ansamblių pasiro
dymų: „Pat, bfangiausį turtą jūs ne
palikote tėvynėje, o turite ii su sa
vim . . .“

Tačiau vienas didžiausių mūsų 
tautos dvasinių lobių yra mūsų gim
toji kalba. Jos išlaikymas, grynini
mas ir tobulinimas yra kiekvieno 
bent kiek sugebančio lietuvio, o juo 
labiau kiekvieno kultūrininko, rašy
tojo ir laikraštininko svarbioji ir at
sakingoji pareiga. Nors ir labai ne
palankiomis tremties sąlygomis, mes 
čia, vakaruose, vis dėlto dar galime 
varyti ir šio kalbinio darbo barą, ne
gu kad tai gali mūsų broliai okupuo- 1 
toje Tėvynėje, o 'ypač ištremtieji į

Is tremties spaudos
Tik kova išlaikomas tautinis 

charakteris
„Žiburių“ 15 nr. Juozas Girnius, 

iškeldamas klausimą — ar tėvų dva
sia tebėra mumyse gyva? — ana
lizuoja dvasinį mūsų tautos charak
terį. Straipsnyje „Rūpintojėlis ir 
Vytis — du lietuvio dvasios simbo
liai“ panagrinėjęs istorijoje nueitą 
lietuvių tautos kelią, autorius iškelia 
tek kuo lietuvis nušvinta istorinėje 
perspektyvoje: tiesiu lietuviškos šir
dies žmoniškumu ir lietuviškos valios 
ryžtingumu. Autorius pastebi, kad ir 
pati tauta nesąmoningos savo pačios 
analizės keliu, kurią ji vykdo savo 
kuriamais mitiniais simboliais, iš
reiškia savo veidą:

„Ir būtent, dviem pagrindiniais 
simboliais liudija lietuvių tauta 
savo dvasinį charakterį — Rū- 

-piniojėliu ir Vytimi Rūpintojėlis 
* lietuvio dvasios žmoniškumo sim- 
simbolis. Vytis — lietuvio dvasios 
didvyriškumo simbolis. Pirmuoju 
kalba lietuvio žmoniška širdis, 
antruoju — lietuvio ryžtinga va
lia. Rūpintojėliu lietuvis išreiškia 
Savo skausmą, kad tiek maža šir
dies pasaulyje, Vytimi — savo 
ryžtingą viltį ir tikėjimą žmo
gumi. Ir kaip šiedu simboliai vie
nas antrą papildo! Nebūtų vieno, 
kaip prarastų savo tikrąją pras
mę ir antrasai! Nebūtų Vyties, 
tasai pats Rūpintojėlis atrodytų 
toks užuitas — tiktai vergiškos 
dvasios išraiška, tik vergo be
viltiško skausmo skundas. Nebū
tu Rūpintojėlio, tasai pats Vytis 
atrodytų toks brutalus — tiktai 
barbariškos dvasios kalbą, tik 
plikos jėgos kulto ženklas. Kaip 
vienas antrą sužmonlna! Vytis 
suteikia Rūpintojėlio bruožams 
žmogiškos kančios — kovos kan
čios, o ne tik pasyvaus vergiško 
skausmo prasmę. O Rūpintojėlis 
savo ruožtu Vyčio bruožus nu
šviečia žmoniška šilima, iš pliko 
ginklo valdytojo padaro jį tiesos 
ir laisvės riteriu — žmoniškumo 
riteriu. Abiem kalba lietuvio dva
sia — ir Rūpintojėliu, ir Vytimi. 
Abu jie drauge — šventieji lietu
vio dvasios ženklai.“

Tačiau:
„Tiems, kurie dar tebesame gyvi ir 
tebekovojame laiko tėkmėje, nėra 
teisės didžiuotis savo tautinio 
charakterio kilnumu bei didingu
mu, o tėra pareiga jį pažinti Nė
ra teisės didžiuotis, nes tai, kuo 
dldžiuotumėmės, yra labiau tėvų, 
o ne mūsų pačių laimėta. Bet yra 
pareiga pažinti, nes tautos dva
sinis charakteris yra mus įparei
gojanti tėvų testamentinė valia.
Ir tiek būsime savo tėvų verti, 

klek šitą jų valią išpildysime. O 
mumis galės didžiuotis tik tie, 
kurie jau po mūsų, ateis Bet 
vargas būtų mums, jei tasai 
testamentinis žodis, kurį mums 
perdavė tėvai, liktų mūsų vai
kams neperduotas."

Tremties patirtis
„Mūsų Kelio“ 15 nr. Vyt. Alantas 

Straipsnyje „Kai senieji stabai griū
va“ pastebi:

„Tremtyje mes išeisime žiaurią 
skurdo ir vargo mokyklą. Ar tai 
mus labiau užgrūdys ar sudemo- 
ralizuos, dabar dar sunku pasa
kyti. Bet vienas dalykas visai 
aiškus: tremtis mus išmokys sa
varankiškiau galvoti ir labiau

i tolimas Rytų šalis, didžiuliam vargui 
ir pražūčiai.

Taigi, mūsų kalbininkų sielojima- 
sis ir Lietuvių Kalbos Draugijos at
sišaukimas susirūpinti gimtąją kalba 
yra be galo svarbus ir nuoširdžiai 
remtinas reikalas. Tačiau savaime 
suprantama, kad, iš tikrųjų, LKD 
tikslai ir uždaviniai tiek bus pasiekti 
ar įvykdyti, kiek į tą darbą stos tie 
žmonės, kuriuos jau pats profesinis 
pasirengimas įpareigoja budėti gim
tosios kalbos sargyboje: „savo dar
bais (raštu ir žodžiu) kelti gimtosios 
kalbos kultūrą, dvasią ir grožį ir kt.“

Visiškai teisingai ir įsakmiai LKD 
kreipia dėmesį, kad „pozityvus spau
dos kalbinis darbas pirmiausia turi 
pasireikšti tuo, kad jos pačios kalba 
visada turėtų būti pavyzdinga, be 
stambių sintaksės, žodyno ir rašybos 
klaidų“, kad „kiekvienas laikraščio 
numeris, kiekviena knyga turi 
dvelkti gaivia \r gražia kalba“.

Suprantant nelengvą ir atsakingą 
spaudos ir redakcijų darbą, šia pro
ga tačiau norėtųsi nuolankiai kreip
tis į visus spaudos bendradarbius, 
juos kviečiant kuo nuoširdžiau ir rū
pestingiau įsijungti į šią atsakingą 
ir garbingą talką. Savaime supran
tama, kad atsakomybė už laikraščių 
kalbos grynumą tenka jų redakci
joms, tač;au šiame darbe turėtų tal
kininkauti ir visi spaudos skilčių 
užpildytojai — visi Jaikraščių bend
radarbiai. Nelengvos tremties redak
cinio darbo sąlygos, o taip pat dar
bas nelietuviškose spaustuvėse ir 
kiti su tuo surišti darbo trukdymai 
dažnai labai apsunkina ir techniš
kąjį redakcijų darbą, kruopštesnį 
rankraščių ištaisymą ir parengimą. 
Juo sunkiau, jeigu bendradarbių ra
šiniai parašyti paskubomis, nerū
pestingai, nesistengiant patiems ap
svarstyti ir ištaisyti bent didesnius 
kalbos nesklandumus, o juo labiau 
— rašybos ar sintaksės klaidas. Ne
reikėtų pamiršti, kad rūpestingai 
neperžiūrėtas ir paskubomis atmes
tas rankraštis tik bereikalingai ap
sunkina redakciją ir jai trukdo bran
gų laiką, galutinai patikrinti ir paly
ginti visą laikraščio medžiagą. Paga
liau tremties sąlygomis, dėl įvairių 
priežasčių, ne visos redakcijos turi 
pakankamai darbininkų , didesniam 
ir pagrindiniam kalbos taisymo dar
bui. Tuo būdu, kiek tiktai suge
bama laikraštinės kalbos gryninimu 
ir jos tobulinimu turėtų susirūpinti 
ir kiekvienas laikraščio bendradar
bis. Jeigu kam nors pačiam tėti būtų 
ir sunkiau, tai, esant progai, nerei
kia drovėtis vienu kitu kalbiniu rei- 
kaju pasitarti su stovyklos ar kolo
nijos bendruomenėje esančiais kal
bininkais, rašytojais, žurnalistais ar ( 
lietuvių kalbos mokytojais. Juk visa 
tai jokios negarbės nedaro. Atvirkš
čiai, tai tik visiems primins mūsų 
gimtosios kalbos meilės ir pagarbos 
reikalą, kels susidomėjimą ir prak
tiškai gyvenimiškai padės visai 
mūsų periodikai juo greičiau išvengti 
žymesnių kalbinių negalavimų. Rei
kia manyti, kad, šio gimtąją kalba

susirūpinimo akivaizdoje, bet kam 
kreipiantis, kompetentingi žmonės, 
į kuriuos tokiais reikalais bus krei
piamasi, neatsisakys padėti, nes ir 
LKD šaukia vistu, kadangi „bendrinės 
kalbos kultūrą 
visų tiesioginis 
dermė“

Tad tikimasi, 
atsakingo darbo akivaizdoje ir kiek
vienas atskiras tremties spaudos 
bendradarbis, ar tai rašydamas ori
ginalų straipsnį. literatūrinį dalyką, 
korespondenciją, ar pagaliau dary
damas vertimą iš svetimųjų kalbų, 
nuo šiol tikrai nuoširdžiai jaus gar
bingą ir atsakingą pareigą į kiek
vieną. kad ir mažiausią, darbą įdėti 
visus savo sugebėjimus, savo sielą, 
kad kiekv,enas. laikraščio numeris, 
iš tikrųjų, dvelktų taisyklinga, gai
via ir gražia kalba.

Šį straipsnelį spaudos bendradar
biams norisi baigti vieno LKD atsi
šaukimo žodžiais: „Tikime, kad 
spauda ir jos darbininkai supras 
mūsų balsą, atgaus didelės atsakė- 
mybės jausmą ir tikrai ims rūpintis 
tinkamu lietuvių kalbos atstovavimu. 
To reikalauja' iš mūsų visų tautinė 
garbė ir gyvybinis reikalas“.

Alg. Gdr.

ugdyti yra mūsų 
uždavinys ir prie-

kad šio didelio ir

L.V.S. skelbia lite
ratūros konkursą
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, Jung

tinėse Amerikos Valstybėse, norė
dama paskatinti lietuvių tremtinių, 
esančių Europoje, veiklą ir vykdy
dama savo darbo planą, skelbia li
teratūros konkursą parašyti bele
tristikos veikalui-romanui, apysakai 
ar novelių rinkiniui. Veikale turi 
būti pavaizduota kova dėl Lietuvos 
laisvės ar lietuvių kultūros.

Už geriausius veikalus skiriama 
dvi premijos. Pirmoji premija — 
RM. 15.000?— ir antroji premija — 
RM. 8.000.— Premijuotieji veikalai 
pereina Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
nuosavybėn. Juos atspausdinus, 
autoriams sumokamas papildomas 
honoraras.

Konkursui pateikiami veikalai tu
ri būti dar niekur nespausdinti. Rank
raštis turi būti rašytas rašomąja 
mašinėle ir pažymėtas slapyvarde. 
Prie rankraščio, uždarytame voke, 
turi būti pridėta autoriaus tikroji 
pavardė ir adresas. Konkurse gali 
dalyvauti visi lietuviai rašytojai 
tremtiniai, gyveną Europoje.

Konkursiniam veikalui prenųjuoti 
bus sudaryta jury komisija iš ke
turių narių. Du narius skiria Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga ir du narius Lietu
vių Tremtinių Rašytojų Draugijos 
Valdyba.

Rankraščiai konkursui pristatomi 
iki 1948 metų sausio mėn. 1 dienos. 
Rankraščius siųsti šiuo adresu: L. V. 
Literatūros Konkursui, (14b) Pful
lingen, Goethestr. 22.

Ugdykime profesinį pasiruošimą
PRANEŠIMAS

L.T.B. Švietimo Valdybos paveda
mas, profesiniam tautiečių parengi
mui ugdyti ir plėsti siūlau imtis šių 

, žemiau nurodytų ir savo iniciatyva 
sukurtų kitų priemonių.

1. Pagal galimybes organizuoti, 
steigti ir remti tirščiau gyvenamose 
lietuvių apylinkėse specialias mo
kyklas, Suaugusių Švietimo Institu
tus, studijas, įvairius praktiškų spe
cialybių kursus suaugusiems, amatų 
mokyklas bei amatų dirbtuves.

2. Specialiuos mokyklas steigiant, 
jų organizavimą ir vadovavimą pa
vesti geriems organizatoriams-spe- 
cialistams. Sudaryti mokymo pla
nus bei specialių dalykų programas, 
patvirtinant Švietimo Valdyboje 
Kasselyje arba Inžinierių Centre 
Augsburge.

Jau nustatytų mokymo planų ir 
programų kai kurioms specialioms 
mokykloms galima gauti: Technikos 
mokyklose — Nūrtingene ir Augs
burge, Gailestingųjų Seserų Moky
kloje — Nūrtingene, Jūrų Mokykloje 
— Flensburge, Taikomosios dailės 
Institute — Freiburge, Prekybos mo
kykloje — Grevene, Miškininkų — 
Hanau, dailės studijose — Wūrz- 
burge ir Hanau, Mokytojų — See- 
dorfe ir vaikų darželių auklėtojų — 
Detmolde.

Greta specialių dalykų mokymo 
nepamiršti ir bendrųjų: t. y.: kalbų, 
matematikos, fizikos, chemijos ir pir- 
mosios pagalbos nelaimių atveju.

3. Didesnėse stovyklose, kur nėra 
galimybės specialinėms mokykloms 
steigti, siūloma jau veikiančius ar , 
ateityje organizuojamus specialybių j 
paskirus kursus centralizuoti įstei
giant „L. T. B Suaugusių Švietimo ; 
Institutus“ (Wtirzburgo pavyzdžiu). ;

Mažesnėse stovyklose arba kur nė- 1 
ra tam tinkamų sąlygų, organizuoti 
ir steigti atskirų specialybių, kuo 
aukštesnio mokslo lygio, kursus.

Jau paruoštos ir patvirtintos mo
kymo programos specialybių kur- ! 
sams yra atspausdintos:

„Sietynas”
Paskelbtoje DP darbo programoje 

numatoma galimybė išvietintiems 
asmenims Įsijungti ir į kultūrinį dar
bą, organizuojant teatrinės trupes 
prie amerikiečių kariuomenės. Ry
šium su tuo LMK „Sietynas’‘ suėjo 
į sąlytį su UNRRA-os vyr. darbo ka
rininku, kuris parodė didelį susido
mėjimą lietuviškuoju menu ir pa
kvietė „Sietyną“ duoti parodomąjį 
spektaklį amerikiečių karių teatre 
Heidelberge.

Konkurse dalyvavo visų amerikie
čių zonos tautybių teatrinės trupės. 
Jury komisiją sudarė: USFET civ. 
teatrų direktorius, jo pavaduotojas, 
teatro sekretorius, 
virš, ir teatro meno 
spektaklio žiūrėjo 
latvių, ukrainiečių, 
tautybių menininkai.

„Sietyno“ koncertinis spektaklis 
praėjo dileliu pasisekimu. Susido
mėjimas buvo tikrai nepaprastas. 
LKM „Sietynui“ buvo suteikta A

sutarčių skyr. 
vadovas. Be to, 
italų, prancūzų, 
vokiečių ir kitų

Sunaikintos Europos griuvėsiuose
DPMENO PARODA NtJRNBEKGE

Balandžio 12 d. Nūmberge atida
ryta keturių tautų DP meno paroda.

Atidarymo metu YMCA reprezen
tantas K. Dzirkalis ir vykd. komi
teto šefas F. Viksne supažindino sve
čius su parodos rengėjais estais, lat
viais, lietuviais, ukrainiečiais, ir su 
jos globėju UNRRA dir. Mr. Maurey. 
Dzirkalis savo kalboje nušvietė ne
lengvą tremtinio dalią, sunkų meni
ninko darbą sunaikintos Europos 
griuvėsiuose. Jis pabrėžė, kad pana
šios progos daugiau suartins trem
tyje esančius įvairių tautų meninin
kus, o svetimtaučiai galės susipa
žinti su mažųjų tautų sūnų sugebė
jimais, patirs, kad negailestingas li
kimas nepajėgia išplėšti jiems kūry
binio entuziazmo.

Atidarydamas parodą, jos globėjas 
Mr. Maurey savo kalboje išreiškė 
pasitenkinimą, kad jo rajone buvo 
Įmanomas toks gražus keturių tautų 
bendras darbas. Nors ir sunkiomis 
sąlygomis, tačiau glaudžiai bendra
darbiaujant, visų vieninga meno ir 
kūrybos idėja leido surengti šią pa
sigėrėjimo vertą meno parodą.

Po direktoriaus kalbos keturios 
tautų atstovės, mažos mergaitės tau
tiniuose drabužiuose, įteikė gėlių.

Visa ši paroda sutalpinta dviejuose 
vidutinio dydžio kambariuose. Dėl 
vietos stokos jaučiamas susispaudi
mas.

Estų skyrius pasižymi margumu ir 
eksponatų įvairumu ir atrodo prana
šiausias. Tautinių rūbų pavyzdžiai, 
lėlės, įv. audiniai, raštuotos piršti
nės, apyrankės, skaros, sagtys ir kt. 
įvairūs mezginiai gausiai užpildo jų

Salia įsikūrę latviai kreipia dėmesį 
dailiais medžio piaustinėjimo dar
bais. Toliau odos dirbiniai ir įdo
mus šiaudų audinys. Įvairiaraščiais 
audeklais, pirštinėmis, rankšluosčiais, 
gintaro karoliais ir kt. smulkmeno
mis perpildytas visas skyrius.
Lietuvių kampelis savo kuklumu ir 

jaukiu sutvarkymu skiriasi nuo kai
mynų. Tvarkingai išdėstyti ekspona
tai, nesudarydami perkrovimo, ne
vargina akių savo margumu. Čia 
matome Scheinfeldo medžio apdir
bimo dirbtuvių dirbinius. Savo ori
ginalumu išsiskiria „Vargo mokykla“ 
ir kruopščiai iš detalių sunarstyti 
staliniai rėmeliai nuotraukoms. Mū
sų tautiniai drabužiai iš visų prana
šesni. Daugiau išstatyta gintaro dir
binių, įv. audinių, rankšluosčių, ko
jinių, pirštinių, juostų ir kt. Skyrių 
skoningai sutvarkė Marija Juoza- 
paitytė.

Bendrai dėl mūsų skyriaus norisi 
pasakyti pasikartojančią mums ne
malonią tiesą, kad atskirų stovyklų 
rengiamos parodos žymiai geriau pa
vyksta (Seligenstadt), tuo tarpu ren
giant bendras — lietuvių skyrius 
esti blankesnis. O mes, atrodo, tu
rime kuo ir kaip pasireikšti. Mūsų 
audinių raštai neturi sau lygių, mū
sų gėlėtosios pirštinės pačios kalba 
apie tautos dukrų nagingumą, o 
rankšluosčių audinys nė vienam 
užsieniečiui padarė staigmeną savo 
nepaprastumu Kur gi visa tai?

Kodėl taip yra, sunku pasakyti, bet 
dėl to tenka labai apgailestauti.

Ukrainiečiai savo skyrių charak
terizavo puikaus išdliblmo odinių

viršelių albumais ir velykiniais mar
gučiais. Taip pat gerai atrodo me
džio dirbiniai, audiniai, servetėlės, 
rankšluosčiai, tautiniai rūbai ir kt

Parodoje savo eksponatais atsto
vauja: Walku — estai, Fischbach — 
latviai, Scheinfeld — lietuviai ir 
Neumarkt — ukrainiečiai. Be to, čia 
su savo kūriniais dalyvauja 39 dai
lininkai (iš jų vienas skulptorius M. 
Geistaus, latvis). Iš mūsų dailininkų 
savo darbus išstatė: P. Augius, C. 
Janusas, V. Petravičius, V. Ratas, A. 
Rūkštelė, T. Valius ir L. Vilimas. 
Daugiausia kūrinių (19) išstatė ir pa
rodos sutvarkymu rūpinosi dail. Vi
limas.

Čia išstatyti per 173 kūriniai savo 
įvairumu primena mūsų Tėvynės 
gamtovaizdį, kaimynų kraštus ir da
bartinės Vokietijos vaizdus. Iš kitų 
skiriasi kūriniai, vaizduoją mūsų 
varganą buitį (Z. Jumikis: „Be tėvy
nės“ ir „Laiko dvasia“, L. . Vilimas — 
grafika: „Svetimame krašte“, „Pake
liui“, „DP lageris“, „Paskutinis pa
tarnavimas“ ir „Pabėgėliai“).

Parodos proga gražiai išleistas 
iliustruotas katalogas ir puošnus 
plakatas vok. kalba (Katalogas anglų 
ir vok. kalba). Plakatas ir katalogo 
viršelis dail Vilimo.

Paroda užtruks iki gegužės 11 d. 
Keturių tautų vieningumo simbolį, 
įkūnytą šioje parodoje, linkėtina 
pamatyti platesnei visuomenei, juo 
labiau, kad ji Įkurdinta gan pato
gioje vietoje: 2 minutės kelio nuo 
Nūrnberg Hauptbahnhof, Frauentor- 
graben 19.

K Meštoritis

a) Šoferių kursų programa „Inži
nieriaus kelias“ Nr. 2 (1946 kovo 

I mėn., Augsburge).
i b) Elektros instaliatorių kursų 

programa „Inžinieriaus Kelias“ Nr. 3 
(1946 m. balandžio-gegužės mėn.,

; Augsburge).
c) Statybos braižytojų kursų pro

grama „Inžinieriaus Kelias“ Nr. 4. 
(1946 m. birželio-rugpiūčio mėn,, 
Augsburge).

d) Radio mechanikų kursų pro
grama „Inžinieriaus Kelias“ Nr. 5 
(1946 m. rugsėįo-gruodžio mėn. 
Augsburge). v

4. Nepakanka vien organizuoti ir 
steigti specialinio pasirengimo mo
kymą; Apylinkių Komitetų tiesioginė 
pareiga visokeriopai, ypač materia
liai tą mokymą remti, nuolat vesti 
amatų mokymosi reikalingumo ir - 
naudos propagandą gyventojų tarpa, 
skatinant mokytis amatų ir svetimų 
kalbų. Tuo tikslu ruošti technikos 
ir kitų specialybių dirbinių parodas, 
nuolat skelbti ir atnaujinti propa
gandinius plakatus, darbą ir moky
mąsi vaizduojančius paveikslus ir 
propagandinius mokslo šūkius bei 
diagramas, o taip pat (visuotinuose 
susirinkimuose bei suvažiavimuose 
diskutuoti ir nuolat informuoti tais 
klausimais.

5. Nuo 1947—48 m. m. pradžios 
visose gimnazijose papildyti mokslo 
pamokų lenteles, įvedant specialinlų 
dalykų mokymą. Mergaitėms teore
tiškai ir praktiškai išplėsti rankdar
bių, siuvimo bei kirpimo kursą, o 
taip pat namų ruošos ir kulinarijos 
dalykus. Berniukams, pagal galimy
bę, įvesti elektromonterių, radio- x 
technikų, statybininkų, medžio ir 
metalo apdirbimo specialybių mo
kymą. Specialių' dalykų dėstymui 
kviesti tų sričių specialistus.

Dipt Inž. K Krullkas,
L.T.B. Sviet. V-bos Spec. Mokslų ir 

Prof. Lavinimo Inspektorius
Mainfranken, Scheinfeld ir Groes- 

Hessen Apyg.

Heidelberge
kategorija — aukščiausia kategorija, 
kuri duodama menininkams, dirban
tiems amerikiečių teatruose. Šiai 
kategorijai ilgšio! tebuvo priskiria
mos tik gastroliuojančios teatrinės 
trupės iš Amerikos.

Atsisveikinant teatro dir. majoras 
Claude L. Pridgen, kuris drauge yra 
ir III-sios armijos Special Service 
Entertainment Section karininkaĄ 
kolektyvo svečių knygoje įrašė: 
„Šiandien aš mačiau Jūsų spektakli 
ir nusprendžiau, kad tai yra labai 
aukštos klasės pasirodymas. Tau
tiniai kostiumai yra spalvingi, ir ar
tistai juose labai gražiai atrodo. 
Ypač geras daoras. Sis spektaklis 
turėtų būti rodomas aukštos klasės 
žiūrovams. Aš nuoširdžiai rekomen
duoju kiekvienam pamatyti šį aukš
tos klasės spektaklį."

„Sietyno“ spektaklis Heidelbergą 
iš tiesų buvo puiki lietuviškos dainos 
ir šokio demonstracija. Koncertinio 
spektaklio programą sudarė A. Škė
mos vaizdelis „Prie malūno", kur 
tautiniais drabužiais“ jaunimas šoko 
ir dainavo. Koncertinę dalį išpildė 
operos sol Radzevičiūtė, sol. Cypie- 
nė, operos sol. Rūtenis ir choras. 
Choro dir. Alg. Kačanauskas.

Džiaugiantis „Sietyno“ pasisekimu 
norisi priminti dar tai, kad šis ko
lektyvas, kaip ir kiti, dirbdamas 
sunkiose sąlygose, yra nemaža pasi
tarnavęs lietuviškai kultūrai ir jos 
populiarizavimui svetimųjų tarpe. 
Daug koncertų „Sietynas" yra su
rengęs lietuvių stovyklose ir ameri
kiečiams kariams dar WdrzburgO 
laikais. Keliolika išvykų yra turėjęs 
ir iš Kirehheimo. Du kartus yra 
koncertavęs Stuttgarto radiofone ir 
dabar turi šio radiofono kvietimą 
reguliariems koncertams.

„Sietyno“ meno vadovybę sudaroi 
dirig. Alg. Kačanauskas, rež. Ant 
Škėma, dail. Pov. Osmolskis, pia
nistas St. Kalvaitis, muz, V. Jančys. 
Administratorius V. Mickevičius, js.

Naujas žodynas
Nesenai „Sudavijos“ išleista X 

Paškevičiaus Vokiečių kalbos grama
tika šiomis dienomis visa išplatinta. 
Dar ir dabar esant vokiečių kalbos 
vadovėlių paklausai „Sudavijos* 
leidykla baigia spausdinti to paties 
autoriaus Vokiečių kalbos vadovėlį 
(su gramatika); be to, „Sudavija* 
pradėjo spausdinti J. Paškevičiaus 
Lietuvių-vokiečių kalbos žodyną. No
rį šiuos vadovėlius įsigyti prašomi 
kreiptis į „Sudavijos“ knygų leidy
klą: Augsburg, Hodifeld, Baltic 
Camp, Bl. 10—24.

Mokyklų ir kunigų dėmesiui
Dar galima gauti platus, moky

kloms ir katekizacijai pritaikytas 
Katalikų tikybos katekizmas, 154 psl„ 
kaina 4 RM. Kreiptis į kun. J. Ga*
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Darbas mūsų laimė ir džiaugsmas
WURZBURGO STOVYKLOS AUDYKLOJ APSILANKIUS

Kartals, ypač Iš užjūrio brolių, 
. tenka išgirsti tokių užmetimų: „Iš 
’ Vokietijoj išeinančių lietuviškų 

laikraščių mes susidarome bendrą 
vaizdą, kad jūs, tremtyje gyvendami, 
labai pamėgote dainas ir tautinius 
šokius, atsieit, tik šokate ir dainuo
jate. Tai nieko blogd, labai gražu, 
bet pikti liežuviai iš to padaro labai 
blogas išvadas ir, iš adatos prlskaldę 
vežimą, perkūnais griaudžia šauk
dami, kad jie tinginiai, 
gyvenimo sąlygas, nieko 
nenori dirbti“.

Tai yra skaudi netiesa.
dien mus kas nors paklaustų, kas 
mums dabartinėje Europos poliari
nėje naktyje suteikia džiaugsmą ir 
laimę, mes nė kiek nedvejodami at
sakytume, tikroji paguoda mums yra 
tik darbas. O jei mes savo spaudoje 
apie tai nerašome plačiau, tai tik 
dėlto, kad mes darbą laikėme ir lai
kome gyvenimo būtinybe, tampriai 
susieta su kiekvieno žmogaus eg
zistencija. Atkreipdami savo spau
doj daugiau dėmesio į meno an
samblius, mes norėjome savo tau
tiečius plačiau painformuoti apie 
pasiektus jų laimėjimus, atkreipiant 
svetimtaučiu dėmesį Į mūsų savitą 
tautinį meną ir kultūrą, jiems pri
menant taikios, kūrybingos Ir darbš
čios tautos tragediją, kurią ji dabar 
pergyvena.

Įsitikinti, kad tai nėra tuščiažo
džiavimas, užsukime į stovyklą, ku
rioje gyvena apie 1000 žmonių ir 
susipažinkime su jų darbu ir pa
siektais laimėjimais.

Jau buvo šioje vietoje rašyta apie 
Wurzburgo stovyklos stalių ir bat
siuvių dirbtuves, moterų siuvyklą, 
paštą. Pasidžiaugėme dirbančiųjų 
idealizmu ir darbštumu. Aplanky
kime šį kartą stovykloje veikiančią 
audyklą.

Viename stalių dirbtuvių kamba
ryje, paženklintam iškabėte „Juos
ta", rasime betrūsiantį Lietuvoje ži
nomą audimo instruktorių K. Priš- 
mantą. Kalbėdami apie šį darbo 
entuziastą, mes prisimename Lietu
vos rinkoje buvusius paplitusius jo 
meniškai atliktus audinius: juostas, 
kilimus, skareles, tautinius drabu- 
ąįus ir kt Kam teko lankytis Šiau
lių amatųmokykloje, prisimena ko
kius gražius, meniškai vertingus 
audinius pagamindavo mokiniai, ku
rių mokytoju instruktoriumi ilgą 
laiką buvo K. Prišmantas. Jį gerai 
pažįsta ir Žemės Ūkio Rūmų audi
mo kursų lankytojai, kurių instruk
toriumi jam taip pat ilgą laiką teko 
būti.

Tik atvykęs 4 stovyklą, K. Priš
mantas norėjo suorganizuoti audy
klą ir buvo pradėjęs dirbti stakles,

turi geras 
nedirba ir

Jei šian-

bet jam neleido šia profesija verstis. 
Ir tik praėjus kuriam laikui, stalių 
dirbtuvių vedėjui A. Kupčlkui re
miant (stovykla gali didžiuotis, turė
dama tokį simpatingą, entuziastingą, 
visokių darbų sumanytojų rėmėją), 
pradėjo pats dirbti stakles, ir, reikia 
stebėtis jo vispusišku gabumu, jas 
greitai baigė ir pradėjo darbą. Be 
staklių (labai sudėtingų ir kompli
kuotų), jis pagamino ir paleido į 
darbą dvi siūlų vijimo mašinas, ku
rios automatiškai suveja siūlus ir 
juos paruošia audimui.

Kurį laiką K. Prišmantas audė 
tik tautines juostas. Gražūs ir me
niški spalvų deriniai, tinkamai pa
rinktas ir jo paties sukombinuotas 
raštas suteikė išaustoms juostoms 
didelę vertę ir dėl to jų pareikala
vimas pasidarė labai didelis. Jų pa
geidauja įsigyti stovyklos gyvento
jai, didelė paklausa yra ir iš ameri
kiečių pusės, nors Su jomis dar nie
kur nebuvo pasigarsinta. _

Šiuo metu K. Prišmantas pradėjo 
austi didesnius audinius, būtent, 
tautinius drabužius, kurie tiek raštų, 
tiek spalvų deriniu labai gražūs, ir 
netrukus didelis būrys lietuvaičių 
galės pasipuošti gražiais tautiniais 
drabužiais.

Dūzgiant staklėms ir milimetrais 
didėjant audiniui, K. Prišmantas pa
sakoja, kad jei ne tas nelemtas jo 
užsimojimų sutrukdymas, tai šian
dien audykloje galėtų stovėti bent 
dešimt staklių, ir keturlS-penkis kar
tus daugiau žmonių būtų išmokę 
vertingo amato, ir tiek sau, tiek lie
tuvių bendruomenei būtų buvę di
džiai pasitarnauta.

— ^Gražiems užsimojimais nieka
dos nevėlu, — visada nuotaikingas, 
šypsodamasis pasakoja K. Prišman
tas. — Ir dabar gali, kas tik turi 
palinkimų, mėgsta darbą, nori tu
rėti profesinį pasiruošimą, ateiti pas 
mane ir pradėti mokytis austi. Ne- 
sutilpslm prie vienų staklių, pasi
dirbsime kitas; norint bus galima 
audyklą taip išplėsti, kad ji užimtų 
visą didžiulį garažą. Galim austi 
viską. Tik reikia turėti gerų norų, 
pamilti darbą ir į jį Įlieti savo sie
lą. Na, dar vieno dalyko reikia, pa
čio pagrindinio, būtent, siūlų . . .

Entuziastingas K. Prišmantas ir

čia randa išeitį. Daug žmonių, vyk
dami į Ameriką, Išsivežė ir jo austas 
juostas, pažadėdami prisiųsti siūlų. 
Kodėl gi nebūtų galima šį reikalą 
plačiau suorganizuoti ir pasiųsti į 
Ameriką daugiau juostų, tautinių 
drabužių. Ten rankų darbas labai 
vertinamas, lietuvių tarpe tokių 
darbų paklausa būtų didelė, nes jų 
širdžiai malonus tautiškas audinys. 
Reikia tik kam nors pakrutėti, nes 
aš pats nė laiko neturiu . . .

Čia pat K- Prišmantas turi įrengęs 
Ir dažyklą, kur baltus siūlus nuspal
vina reikiamomis spalvomis.

Vieno žmogaus aptarnaujama 
audykla „Juosta“, pradėjusi darbą

gana kukliuose rėmuose, jau daug 
padarė Ir dar daugiau padarys. K. 
Prišmantas numato surengti audi
mo kursus (tokį sumanymą jau 
ankščiau buvo iškėlęs, bet dėl to ne
laimingo „deja“ žmogui taip ir ne
pavyko Jo realizuoti), kuriuos galės 
lankyti didesnis skaičius norinčių 
Išmokti austi.

Uždarę geležines duris su firmos 
„Juosta" Iškaba, mes matome sto
vykloje dar eilę kitų dirbtuvių: vie
name rūsyje prisiglaudusią dali. Ja- 
nušo vedamą suvenyrų dirbtuvę, to
liau radijo aparatų montažo dirb
tuvę ir t t. Bet apie jas kitą kartą.

Vytautas K. Prutenis

Amatininkų žiniai
Kaip jau spaudoje yra paskelbta, 

š/m. balandžio mėn. 20 d. Hanau lie
tuvių stovykloje šaukiamas lietuvių 
amatininkų ir darbininkų atstovų 
suvažiavimas.

Turiu pastebėti, kad visi atvyks- 
tantieji į suvažiavimą atstovai bei 
prijaučiantieji visuomenininkai 
turėti atatinkamus įgaliavimus, 
tvirtintus L.T.B. komitetų, arba 
vykių komendantų. Priešingai, 
neturės teisės dalyvauti posėdžiuose, 
pasinaudoti nakvyne ir kt Rinkti 
nuo 10—15 asmenų vieną atstovą. Su
važiavimo posėdis prasidės iš pat ry
to (9,30 vai.) todėl, kad nepavėlavus, 
atstovus prašoma atvykti iš vakaro.

Nakvynės ir kt. reikalais kreiptis 
į lietuvių stovyklos policiją.

A. Zaukus

turi 
pa

Jie

Lietuviai iššaukė didžiausius
aplodismentus

YMCA-YWCA SUVAŽIAVIMAS REGEN8BURGE
Kovo 31 — balandžio 2 d. d. Re- 

gensburge posėdžiavo per 50 YMCA- 
YWCA organizacijos atstovų, suva
žiavusių iš III distrikto ribose esan
čių įvairių stovyklų.

Suvažiavimas pradėtas' distrikto 
pirmininko Mr. A. Selenoi įžangine 
kalba, kurioje buvo iškelti YMCA- 
YWCA uždaviniai tremtinių gyve
nime.

YMCA-YWCA skyrių atstovų pra
nešimus iš veiklos DP stovyklose 
padarė 47 šešių tautybių atstovai: 
estai, latviai, lietuviai, lenkai, jugo
slavai ir ukrainiečiai; iš mūsų pusės 
kalbėjo: Giedraitis(Dinkelsbūhl), Pa- 
lys(Weiden), Trakys(Wunsiedel) ir 
Tamošius(Bayreuth). Iš skyrių at
stovų ir vadovų pranešimų paaiškėjo, 
kad iš visų YMCA-YWCA organiza
cijos aprėpiamų sričių DP stovyklose 
labiausia yra kultivuojamos įvairios 
sporto šakos. Pastebėta, kad šią va
sarą įvyksiančiuose kursuose, ruo
šiant YMCA-YWCA vadovus, dau
giau dėmesio kreiptina į dvasinio 
gyvenimo sritis, nes sportas nėra 
šios organizacijos pirmaeilis užda
vinys.

Weideno stovyklos YMCA-os pirm. 
Mr. A. Wielgus paskaitoje „Kuo gali 
YMCA-YWCA pagelbėti tremtiniams

DP stovyklose" iškėlė naujų uždavi
nių ir metodų, ties kuriais suvažia
vimo dalyviai apsistojo, svarstė >ir 
priėjo išvadų: 1. rasti būdų teikti 
nuolatinę pagalbą skryningų metu 
išskirtoms šeimoms ir pavieniams 
išskryninguotiems asmenims; 2. Stip
rinti DP stovyklose tremtinių mo
ralę, mažinant nepadoraus elgesio, 
kortavimo bei svaigalų vartojimo 
Jtaką; 3. visur ir visada įvairiais at
vejais padėti savo artimui ir gelbėti 
jį nelaimėje, nežiūrint, kokios tauty
bės jis bebūtų.

Įdomus buvo taip vadinamas „eks
tra pobūvis“, kurio metu Išpildyta 
visa eilė Įvairių „trlksų“. Po sąmo
jaus, aforizmų, anekdotų varžybų bei 
orientacinių žaidimų, paskelbtos me
ninių pasirodymų varžybos. Iššauk
toji tautybė privalėjo, nė minutės 
nedelsdama, parodyti ką gali. Sa
lėje buvo paruoštos įvairios priemo
nės pasirodymams — pianinas, akor
deonas etc. Žinoma, visi stengėsi, 
skubėjo, bet ne visiems sklandžiai 
išėjo. Tačiau mūsiškiams pasisekė. 
Pasigirdus „Lithuania“, mūsų ket
vertas susigriebė: žaibu atsidūrė 
prie pianino, ir, vienam akomponuo- 
jant, stipriai ir gyvai buvo sudai
nuota „Kai aš turėjau kaime mer-

gėlę“. Aplodismentai palydėjo mū
sų mažiausią skaičiumi vienetą, o iš 
YMCA-os centrinės vadovybės' pu
sės pasigirdo: „Lai gyvuoja Lietuvai“

Trečiąją suvažiavimo dieną buvo 
nagrinėjama organizacijos konstitu
cija ir nustatytos ateities veiklos 
gairės. Nutarta surengti vasaros 
stovyklą 10—17 m. amž. jaunimui 
(po 2 savaites grupei). Bus parinkta 
graži vieta ir stovyklaujantiems pa
gerintas maisto davinys. Taip pat 
šią vasarą pradės veikti II-ji vasaros 
kursai vadovams. Skyriai įpareigoti 
į šiuos kursus parinkt! vispusiškai 
tinkamus asmenis.

Pabaigai, po įvairių meninių pasi- 
dodymų, pademonstruota filmą, pa
vaizduojanti YMCA-YWCA organi
zacijos istoriją. Skirgallls

SPORTO ŽINIOS

Ntlrtingene atida
ryta medžio dirbi

nių dirbtuvė
— Sumažėjus teikraščių tiražams, 

ir Nūrtingeno stovykla jų žymiai 
mažiau begauna, tad neretas gyven
tojas labai dažnai pasigenda spaus
dinto žodžio. Šį aplinkybė paskatino 
komitetą atidaryti skaityklą, kurioje, 
be visų lietuviškųjų laikraščių, ran
dama periodinės spaudos vokiečių, 
anglų ir kitomis kalbomis, be to, 
įvairių žaidimų ir pan.

— Braižytojų kursai, pradėti pra
eitų mėtų pavasarį, neseniai baigė 
darbą. Baigiamuosius egzaminus iš
laikė keliolika asmenų, kurie gavo 
atitinkamus pažymėjimus. Kursus 
suorganizavo ir jiems vadovavo Dr. 
inž. Baublys.

— Valkų darželis Velykų švenčių 
proga gavo gražių dovanėlių, kurias 
atsiuntė JAV skautės.

— Viešosios paskaitos įvyksta ga
na dažnai. Doc. G. Galvanauskas 
skaitė apie „JAV užsienių politiką“ 
ir „Tarp Vašingtono ir Maskvos“, o 
Dr. P. Mačiulis tikrai įdomiai kal
bėjo tema „Mūsų įsikūrimo perspek
tyvos Pietų Amerikos kraštuose“.

— Kolonijoje atidaryta medžio ga
minių dirbtuvėlė, kurioje gaminami 
miniatūrinial lietuviški kryžiai ir 
vaikams žaislai. Šių gaminių pa
reikalavimas yra tikrai didelis, ir 
dirbtuvė visų užsakymų nepajėgia 
išpildyti.

— Neseniai išrinktas kolonijos 
moterų komitetas, kurį sudaro: Ba
naitienė, O. Aglinskienė ir Chvedu- 
kienė.

— Prieš kurį laiką susiorganizavo 
kolonijos filatelistai. Netrukus ruo
šiamasi išleisti Lietuvos pašto ženklų 
katalogą.

— Komiteto pastangomis miesto 
kino teatre išrūpinti - - - - 
leansai lietuviams.

— Pradžias mokykla 
baigė. Keturių skyrių 
Žymėjimus įgijo trys mokiniai, kurie 
baigimo proga apdovanoti Liet. 
Rajįd, Kryžiaus ir tėvų komiteto do-

atskiri kino

darbo metus 
baigimo pa-

VELYKINIAI FUTBOLO ĮVYKIAI
Per Velykas vakarų Europos fut

bolininkai turėjo eilę tarptautinių 
rungtynių. Tarpvalstybinių susitiki
mų tebuvo vienas: Olandija nugalėjo 
Belgiją 2:1. Škotijoj buvo sužaistos 
baigminės Škotijos futbolo taurės 
rungtynės, kur Glasgovo Rangers 
nukirto Aberdeen 4:0.

Vienoje buvo surengtas tradicinis 
Velykų turnyras. Be dviejų vietinių 
komandų, dalyvavo du svečiai iš 
Vengrijos. Svečiai ir pasiglemžė abi 
pirmąsias vietas: 1. Kispest, 2., Cze- 
pel; toliau austrai: 3. Wacker, 4. 
Vienna. Pasekmės: Czepel — Vien
na 3:1, Wacker — Czepel 3:2, Kispest 
— Wacker 2:1, Kispest — Vienna 6:4'.

Po velykinių žaidimų Italijos pir
menybėse j pirmą vietą iškopė FC. 
Turino su 42 tšk., toliau Milano ir 
Juventus — po 37 tšk.

Anglijos pirmenybėse pirmauja 
Blackpool su 47 tšk. iš 39 rungt., 
betgi šiuo tarpu antroj vietoj stovįs 
Wolverhampton yra sužaidęs 5 rungt. 
mažiau ir turi 46 tšk. Vilčių į meiste
rius turi ir Manchester (44 tšk. iš 
34 r.). Garsusis Arsenai tenkinasi 
18 vieta su 30 tšk. iš 34 rungt. Pa
skutinėj 22-oj vietoj lindi Leeds 
United (17 tšk.). Iš viso reikia su
žaisti 42 rungt.

Prancūzijoj dėl pirmavimo kau
nasi du pirmenybių šulai — Reims 
ir Roubaix. Abi vienuolikės per 33 
rungt. surinko po 45 tšk. (liko 5 
rungtynės). Įkandin seka trys ko
mandos su 41 tšk.: praeitų metų 
meisteris Lllle, Strassbpurg Ir Stade 
Francais. Lentelės pabaigoj Le 
Havre su 21 tšk.

Šveicarijos taurę laimėjo FC. Ba
sei (prieš Lozaną 3:0). Ck.

futbolo komandai aprangą ir su
darė vienuolikę.

— Bendrai tenka pažymėti, kad 
sportinis gyvenimas, išrinkus naują 
klubo valdybą, pasidarė žymiai 
judresnis. Naująją klubo vadovybę 
sudaro: J. Cižauskas, L. Cernyšovas 
ir F, Gružauskas.

— Per Sekmines ruošiama apy
linkės DP stovyklų sporto šventė, 
kuri, greičiausiai, įvyks pačiame 
Niirtingene. Gi gegužės mėn. pra
džioje vietinė lietuvių gimnazija 
mokslo metų baigimo proga taip 
pat ruošia sporto šventę, kurioje da
lyvaus įvairių lietuvių gimnazijų 
sportininkai. J. Zlv.

SPORTAS NURTINGENE
— Su pirmomis pavasario dienomis 

vietos Šarūno sportininkai išėjo 
sportuoti į gamtą, sezoną pradėdami 
krepšinio rungtynėmis. Pirmasis 
susitikimas įvyko su Nūrtingeno 
gimnazija, kuriai buvo pralaimėta 
rezultatu 33—45 (14—23). Tačiau 
sekančiose rungtynėse šarūniečiai 
įrodė, kad prie gerų pastangų ir in
tensyvesnio treningo yra įmanomi 
ir laimėjimai. Prieš Aukštesn. Tech
nikos Mokyklą laimėta 36—27 (22— 
12), prieš ATM-Gimnazijos kombi
nuotą 46—29 (22—14) ir paskutinėse 
rungtynėse balandžio 8 d. prieš 
stiproką Kirchheimo Taurą išplėšta

TRUMPAI IS VISUR
— Monte Carlo įvyko tarptautinės 

lauko teniso žaidynės. Vyrų vienetą 
laimėjo švedas Bergelin, baigmėje 
įveikęs Patty (JAV) 3—2, moterų gr. 
— rumune Rurak, laimėjusi prieš 
anglę Bostock 2—1. Vyrų dvejetas 
atiteko italams Cucelli-Sada, moterų 
dvejetas — Welvers-Lafargue (Liuk
semburgas - Prancūzija). Didžioji 
staigmena buvo iki šiol nenugalimos 
amerikietės Betz pralaimėjimas prieš 
Rurak (pusiaubaigmėje). Be to, vyrų 
gr. Bergelin laimėjo prieš amerikietį 
Falkenburg. Amerikiečių teniso są
junga Betz atšaukė į užjūrį, nes ši 
padavusi pareiškimą pereiti į pro
fesionales ir jos tolesnės gastrolės 
nepageidautinos.

— Lauko ritulio rungtynėse Ang
lija laimėjo prieš Prancūziją 2—1 
(Folkestone).

— Buvo laikai, kai Prancūzija bu
vo laikoma stipriųjų vyrų šalimi. 
Vienu laiku iš 29 pirmųjų vietų im
tynėse prancūzai per olimpiadas bu
vo laimėję 9 titulus. Apie 1930 m. 
atėjo eilė egiptiečiams, vokiečiams, 
austrams, po to anglams, amerikie
čiams, pagaliau rusams.

— Anglų futbolininkai vėl neri
mauja dėl atlyginimų. Dabar jie rei
kalauja, kad už dalyvavimą tarp
valstybinėse rungtynėse jiems būtų 
mokama po 400 svarų.

— Prancūzų Rivieroj buvo futbolo 
rungtynės tarp vedusių ir nevedusių 
žaidikų. Laimėjo viengungiai.

— Egipto lauko teniso pirmeny
bėse pirmavo nenuilstamas prancūzų 
teniso muškietininkas Cochet.

— Anglijos stalo teniso pirmeny
bėse vyrų vienetą laimėjo Tereba, 
moterų vienetą — Farkas. Anglams 
atiteko tik moterų dvejetas, kur Da- 
ce-Black nugalėjo Melnes-Farkas.

nė nugalėjo Liuksemburgą 46:9. Ki
tose tarpvalstybinėse rungtynėse 
Vengrija lengvai sukirto Bulgariją 
55:16, o tarpmiestinės Budapeštas — 
Sofija baigėsi taip pat vengrų per
gale 30:22.

— JAV plaukyno pirmenybėse da
lyvavo ir keletas europiečių, jų 
tarpe ir prancūzų milžinas J any bei 
švedas Olsson. Nors iš svečių buvo 
daug tikimasi, bet jie tų vilčių ne
pateisino. 100 jardų laisvu štiliumi 
laimėjo amerikietis Ris per 50,9; 2. 
Olsson — 51,5, o Jany net nepateko 
į baigmines varžybas (praplaukė per 
52,6). 220 jardų L StJaimėjo Smith 
— 2.08,0,-o 220 jardų krūtine — Ver- 
deur per 2.36,0.

— Ruzgis dabar treniruoja ne tik 
Prancūzijos vyrų krepšinio rinktinę, 
bet ir moteris. Prancūzų spauda ne
sigaili jam pagyrų ir tikisi, kad Ir 
prancūzų moterys galės pradžiuginti 
savo pasiekimais. Dabartiniu laiku 
geriausia žaidikė yra aukštaūgė pa
nelė Coldien, pati stropiausia Ruzgio 
mokinė. Praeitų metų Europos leng-

Šachmatininkai pradeda 
rąjonines pirmenybes
Lietuvių šachmatininkų sekcijos 

prašomos, susitarus su apylinkės 
stovyklomis, balandžio-gegužės mėn 
pravesti rajonines šachmatų pirme
nybes, numatant iš kiekvienos sto
vyklos po 3—3 stipresniuosius šach
matininkus. Per šias pirmenybes 
kiekvienas žaidžia su kiekvienu pa
gal Bergerio lentelę. *

Sekcijos prašomos paskubinti įsi
registruoti, prisiunčlant drauge El
nias apie turėtas rungtynes, šachma
tininkų skaičių ir sekcijos adresą.

Po rajoninių pirmenybių seks apy
gardų pirmenybės, būtent: Hesseno, 
Badeno, Wtlrttembergo Siaur. ir Pie
tų Bavarijos, į kurias kiekvienas ra
jonas duos po 3 pirmaujančius lietu
vių šachmatininkus.

Žinias siųsti K. Markevičiaus var- 
(14a) Kirchheim/Teck, Stelngau- 
19, -------

du, 
str. LSS. C.V. Įgaliotinis

PAIEŠKOJIMAI
Petrėnas Vladas, gyv. Schweinfurt, 

DP Camp, ieško Mumėnų Vlado ir 
Onos, kilusių iš Panevėžio.

Voldemaras Jurgis, gyv. Austrijoj, 
Neuratting 16, Post Gurten, Kreis 
Ried L Innkreis, prašo atsiliepti Bi
rutę Sacevičlūtę ir Kazį Gurauską.

Vladas Menčiūnas, gyv. 331135 
D. P. A. C., Meerbeck bei Stadthagen, 
ieško brolių Broniaus ir Vito Men- 
čiūnų, Parunkščio ir pažįstamų.

Clužlenė Marija, gyv. USA, 123 
Battles Street, 36 Brockton, Mass., 
ieško brolio Kosto Stuopello, vargo-

vosios atletikos pirmenybėse Oslo I nininko.Jidlusio iš Kulių parap. 
Colchen laimėjo šuolį į aukštį, paste-1 * • — •-
kusi 1,60.

— Dailusis čiuožimas nėra jau 
toks pigus sportas. Sunku pasakyti, 
ar naujoji pasaulio ir Europos meis- 
terė Barbara Ann Scott (Kanada) 
ir jos didžioji varžovė amerikietė 
Merill būtų iškopusios į tokias aukš
tumas, jei ne jų turtingi tėvai. Me- 
rill dailiajam čiuožimui išleidžia per 
metus 6000 dolerių. Tuo tarpu pori
niai pasaulio meisteriai belgai Lan- 
noy-Baugniet nėra turtuoliai, bet jau 
nuo pat mažumės kartu dirba ir su
daro idealią čiuožikų porą, trylika 
metų turi tą patį trenerį. Kai tik 
vyriškasis partneris, Baugniet, baigs 
teisės studijas, jis mano savo part
nerę vesti ir tuo būtų harmonija vi
siškai išbaigta.

— Švedijoj buvo suruoštos futbolo 
rungtynės tarp blaivininkų lygos ir 
stikliuko mėgėjų. Blaivininkams ne
pavyko ir jie pralaimėjo 1—10. Kitą 
sezoną blaivininkai tikisi atsigriebti, 
o laimėtojai šaiposi, kad jų varžo
vams tik tada tai pavyks, jei jie 
prieš rungtynes slaptai išlenks vie
ną stikliuką . , .

— Ten, kur populiarus dviračių 
sportas, ne mažiau populiarios šešių 
dienų lenktynės. Kartą toks šešių 
dienų lenktynininkas mirė ir atsi
dūrė prie dangaus. Sv. Petras jį 
paklausė, ką Jis žemėje veikęs. Dvi
ratininkas atsakė: „šešias dienas 
dirbau, o septintą ilsėjaus", ir tuojau 

rtrfctJ-Apa* tavo (Ustaa Į dangų.

Leg. Ruibis Pranas, C. AC. 13., 
S. P. 82002, Arme France, ieško tėvų 
ir artimųjų.

Ignatavičių Vytautą, kilusį iš Pa
nevėžio, arba žinančius apie jį, prašo 
atsiliepti Budrys Pranas, gyv. Lfi- 
beck, Messenkasernen, Block 7, DP 
Camp, kuris susirašinėja su jo brolių 
Stasiu.

Liubinsklenė-Danlsevlčiūtė Anelė, 
gyv. (13a) Scheinfeld, DP Camp, pra
šo Tomą Pečkelį, kilusį iš Pajevonio 
km., Vilkaviškio apskr., atsiimti atė
jusį Iš Amerikos laišką. v

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

Kuršius Adomas, 22 metų, gyv. 
Vilnius;

Kvajauskas Vaclovas, 55 metų, 
gyv. Alytos;

Kvajauskas Vladas, 60 metų, gyv. 
Alytus;

Kviecinskienė Magdalena;
Kymantas Ipolitas, 45 metų, gyv. 

Kybartai;
Labanauskas Mecisiowas, 28 metų, 

iš Fūrth;
Latvaltė Aldona, 20 metų, iš 

tegal-Platow, Pommem;
Latvienė Marcelė, 41 metų, iš 

gebtal;
Latvytė Aldona, 20 metų, II 

gental;
Laurackas Juozas. 35 metų, iš

Lu-

Lu-
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Nauja, ekonominė politika sovietuose Spaudos puslapiuose

Jau praeitų metų rudeni Sovietų 
ministerių taryba Maskvoje buvo 
padariusi kai kurių nutarimų, plė
šančių tam tikrų pakeitimų Sovietų 
Sąjungos vidaus ūkiniame gyvenime. 
Pasaulio spauda šio reiškinio nepa
stebėjo ir tik paskutiniu metu prade
da jam teikti didesnės reikšmės. 
Taip šveicarų „Basler Nationalzei- 
tung“ apie tai rašo;

„Sovietų ūkio silpniausioji vieta 
visą laiką buvo trūkumas pirmojo 
reikalingumo vartojimo prekių ir 
maisto produktų. Jautėsi vieningos 
prekybos aparato trūkumas, kuris 
suimtų prekes iš gamintojų ir tiksliai 
juos paskirstytų vartotojams. Be to 
sovietų ūkio sistemoje nebuvo jo
kios konkurencijos tąrp gamintojų, 
nes visa gamyba buvo vien tik vals
tybės rankose. Iki šiol gamyba ir 
prekyba kooperatiniais pagrindais 
vyko tik kaimuose, bet ir ten ji bū
davo dažnai nutraukiama ir pakei
čiama paprastu valstybės įmonių 
pagamintų prekių paskirstymu. įmo
nės, kurių uždavinys buvo gaminti 
kooperatyvams, negalėjo savo funk
cijų atlikti, nes buvo užverstos vals
tybės užsakymais ir vartotojams 
per kooperatyvus prekių paskirstyti 
nebelikdavo. Miestų vartotojai, no
rėdami bet ką nusipirkti, nieko krau
tuvėse negali gauti ir yra verčiami 
ieškotis prekių juodojoje rinkoje, 
bet ten prekės yra taip brangios, 
kad darbininkas ar tarnautojas jų 
nusipirkti negali.

Dabar esą nusistatyta išplėsti ko
operatinę prekybą, steigiant mies
tuose ir kaimuose ne tik krautuves 
bet ir paprastus kioskus. Kad ko
operatyvai būtų aprūpinti prekėmis,

ir kaip ji bus vykdoma Lietuvoje
nusistatyta išplėsti kooperatinę ga
mybą, įsteigiant visose provincijose 
smulkias įmonėles, kurios gamintų 
tik plataus vartojimo prekes gyven
tojams. Valstybė tas smulkias įmo
nėles aprūpinsianti visomis reikalin
gomis gamybos priemonėmis, o 
stambiajai pramonei esąs duotas 
įsakymas' joms gaminti mašinas ir 
įrankius. Be to, valstybė šias koope
ratines gamybos įmones aprūpin
sianti žaliavomis, kaip medvilne, li
nais, oda, cheminėmis žaliavomis ir 
t t Be to, naujosios įmonės gausian
čios 7.000 sunkvežimių.

Maskva nusistačiusi, kad koopera
tinė, gamyba jau 1947 metais pa
gamintų plataus vartojimo prekių 
už 9 milijardus rublių, skaičiuojant 
1932 metų kainomis. Būsią pagamin
ta 500.000 lovų, 4.000 tonų virtuvės 
reikmenų, už 250 milijonus baldų, 5 
milijonai porų veltinių batų, 23 mi
lijonai porų kojinių, 13,5 milijono 
porų batų ir kitokių prekių. i

Kooperatyvams, kurie iki šiol vis
ką turėdavo gauti iš centrinių san
dėlių, suteikiama teisė supirkinėti 
patiems vietęje. Ypač jie skatinami 
supirkinėti iš kolchozininkų tuos 
maisto produktus, kurie kolchozinin- 
kams lieka, atidavus valstybines 
duokles. Likusius produktus koope
ratyvai gali supirkinėti iš kolchozi
ninkų laisvos rinkos kainomis. Tuo 
būdu, esą numatoma dar šiais me
tais supirkti iš kolchozininkų 17.000 
tonų mėsos, 10.000 to žuvies, 100.000 
tonų pieno, kiaušinių ir t. t.

Kooperatyvai būsią tarpininkais 
tarp kaimo ir miestų gamintojų ir, 
reguliuodami laisvos rinkos kainas,

I turėsią stengtis jas visą laiką mušti 
žemyn ir tuo budu mažinti speku
liaciją. Be ko kito, tarp valstybinės 
ir kooperatinės prekybos turinti 
vykti konkurencija ir, tuo būdu, pre
kyba pasidaryti gyvesnė, nes iki 
šiol visa prekyba buvusi monopoli
zuota valstybės ir tas ją neigiamai 
veikę. Pats Stalinas esąs pareiškęs, 
kad prekių apyvartos pagyvėjimas 
sovietų ūkiui pasidaręs būtinas.

Komunistinės viršūnės priėjusios 
išvados, kad juo gyvesnė būsianti 
prekių apyvarta, juo greičiau pakil
siąs dirbančios klasės gerbūvis. 
Realinio uždarbio niveau pakilsiąs, 
ir rublio kursas sustiprėsiąs.

Tuo būdu Sovietų Sąjunga, veng
dama grįžti prie tokios ekonominės 
politikos, kuri buvo įvesta 1922 me
tais ir kuri pakėlė krašto gerbūvį, 
vis dėlto stengiasi surasti kanalus, 
kurie pagyvintų savo valstybingume 
sustingusią ūkio ‘ sistemą. Ūkinę 
sistemą norima priartinti prie libe- 
rališkesnės Vakarų ūkinės sistemos, 
pakeičiant joje privatinę iniciatyvą 
kooperatine."

Kokį atgarsi naujoji Sovietų eko
nominė politika randa okupuotoje 
Lietuvoje, sužinome iš Amerikos ko-

žiniomismunistinės „Vilnies“, kuri 
iš Vilniaus praneša:

„Per prekybos banką 
Gamybinės kooperacijos 
4.200.000 rublių kreditas 
artelėms steigti ir esamoms išplėsti. 
Numatyta 1947 metais naujai atida
ryti 43 gamybines arteles.. Tarp jų 
didelę audyklą „Spartuolis“ Kaune. 
Sitai įmonei jau išsiųsta 10 vagonų 
staklių. Artelė turi pradėti dirbti 
pirmame 1947 metų pusmetyje ir 
duoti kraštui 250.000 metrų audinių. 
Taip pat numatyta Kaune įsteigti 
metalo dirbinių artelę „Mechanikas“. 
Šių įmonių 'statybos darbams jau 
sudaromi projektai“.

Kiek pažįstame sovietišką ūkinę 
sistemą, galime spėti, jog, jeigu dar 
tik sudaromi naujoms įmonėms 
statybos projektai, tai tos įmonės 
šiemet ne tik nieko nepagamins, bet 
nebus iš viso dar pastatytos. Be to, 
naujajam persitvarkymui į gamybinę 
kooperaciją Lietuvai kreditų skirta 
labai maža ir naujoji sovietų ekono
minė politika Lietuvoje iš viso bus 
neefektyvi Kažin ar kiek efekty
vesnė ji bus' ir pačioje Sovietų Są
jungoje, kur nuo planavimo iki 
įvykdymo visuomet būdavo labai 
toli.

išskirtas 
vaidybai 
naujoms

Muzikos konkursas Amerikoje
KONKURSAS LIETUVIŠKAI DAINAI AR GIESMEI PARAŠYTI

Is tarybines spaudos
Dr. J. Basanavičius tarybiniame 

stiliuje
„Tiesos“ vasario 18 d. numeryje 

Juozas Žiugžda rašo apie Dr. Joną 
Basanavičių, jo mirties dvidešimtai 
sukakčiai atžymėti. Mums įdomu, 
kaip į Dr. J. Basanavičių žiūri tary
binio stiliaus žmonės. Keletas iš
traukų:

„Būdamas romantikas moksli
ninkas ir švietėjas, J. Basanavi
čius niekur aktyviau ir plačiau 
nepalaikė Lietuvos buržuazijos 
klasinių nacionalistinių siekimų. 
Lietuvos buržuazijos praktiškai 
politikai jis netiko dėl to, kad 
buvo priešingas egoistiniam bur
žuazijos savanaudiškumui ir veid
mainiškumui, jos izoliuotumo kė
limui Jis mielai bendradarbiavo 
rusų, bulgarų, lenkų spaudoje, 
drauge kovodamas prieš carizmą 
ir prieš lenkų imperialistinius už
simojimus lietuvių tautos atžvil
giu, visą laiką palaikė bendradar
biavimo reikalą su slavų tauto
mis ir aiškiai suprato vokiškųjų 
grobikų priešiškumą lietuviams. 
Dėl to Lietuvos buržuazija jokioje 
politinėje akcijoje, taip sakant, 
niekur neavansavo, betgi, žinoda
ma jo populiarumą keliais atve* 
jais (1905, 1913, 1917) stengėsi 
panaudoti jo vardą savo klasi
niams, šovinistiniams reikalams. 
Ypač biauriai panaudojo'buržua
zija jo vardą per rinkimus į IV 
Valstybės dūmą, įkalbėjo jį statyti 
savo kandidatūrą, jo vardu vykdė 
visą propagandą, o paskui jį ap
gavo ir į dūmą išrinkdino car- 
bemį klerikalų šulą Laukaitį.“

„Kada 1918—1919 m, m. dide
lėje Lietuvos dalyje įsikūrė tary
binė santvarka, J Basanavičius 
savo patyiotiniu jausmu jautė, 
kad dabar atsiveria didžiausi ga
limumai plačiai praktiškai dirbti 
jo pamėgtųjų mokslo klausimų 
srityje, ir jis ėmėsi gyvo organi
zacinio darbo“ ir t t. ir 11.

„Pilsudskio legionams okupavus 
Vilnių, visos tos mokslinio darbo 
išvystimo perspektyvos Basana
vičiui nutrūko. Jis iki mirties gy
veno Vilniuje, saugodamas savo 
surinktuosius mokslinius turtus. 
Buržuazinė Lietuva su siauru šo
vinistiniu izoliuotumu, savo val
dančiųjų klasių savanaudiška po
litika, su politinės ir kultūrinės

perspektyvos neturęjimu, J. Ba
sanavičiaus netraukė, ir jis jos 

• statyboje nedalyvavo.“
Taigi, pagal Žiugždos svaičiojimus, 

Dr. J. Basanavičius buvęs beveik di
desnis „organizacinio tarybinio dar
bo“ veikėjas už pačius Maskvos auk
lėtinius. Toki istorijos faktų iškrai
pymai yra būdingi tik „tarybiniam 
stiliui.“ , Ks. T.

Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų 
Vargonininkų Sąjunga paskelbė lie
tuviškai dainai ar giesmei (chorui) 
parašyti konkursą. Konkurso inicia
torius ir premijų skyrėjas yra Juozas 
Bačiūnas didelis Amerikos lietuvių 
veikėjas ir lietuviškos dainos mylė
tojas ir garsintojas. Konkursui pra
vesti yra sudaryta speciali muzikų 
komisija, kurion įeina Antanas S. 
Pocius, Justas Kudirka ir K. Gaubis.

Konkurso sąlygos tokios:
1. Konkurse gali dalyvauti visi lie

tuviai kompozitoriai, nežiūrint ku
riame krašte jie gyvena. Konkurse 
turi teisę ir kviečiami dalyvauti lie
tuviai tremtiniai kompozitoriai.

2. Konkurso dalyviams paliekama 
visiška laisvė pasirinkti dainos ar 
giesmės tekstą. Bažnytinės giesmės 
tekstas turi būti bažnytinės vyres
nybės aprobuotas. Veikalas turi 
būti skiriamas chorui.

3. Veikalų žodžiai po gaidomis 
turi būti parašyti mašinėle. Reikia

pažymėti dainos ar giesmės autorių 
ir iš kur literatūrinis kūrinys pa
imtas.

4. Konkurso terminas baigiasi 1947 
metų rugpjūčio 1 d.

5. Veikalams premijuoti sudaroma 
jury komisija. Ją paskirs Konkurso 
Komisija. Į jury komisiją kviečiami 
du lietuviai muzikai ir vienas sve
timtautis.

6. Konkurso ir jury komisijų na
riai konkurse dalyvauti negali. Jury 
komisijos sprendimas galutinis.

7. Skiriamos trys premijos: pir
moji 125 doL, antroji — 50 dol. ir 
trečioji 25 doleriai z

Konkurso iniciatorius ir premijų 
skyrėjas yra pasižadėjęs premijuo
tus veikalus išleisti atskiru leidiniu 
ir paskleisti lietuvių chorams Ameri
koje ir kituose kraštuose.

Konkursui medžiagą siųsti' šiuo 
adresu: ALRK Vargonininkų Sąjun
gos Konkurso Komisija, 3252 So. 
Halsted St., Chicago 8., Ill., USA.

Iki „Auksinių varių”
EMIGRANTO VARGAI IR RŪPESČIAI

„T. G.“ ADMINISTRACIJOS 
PRANEŠIMAS

Pranešame gerb. skaitytojų ma
loniam dėmesiui, kad, pradedant 
„T. G.“ 67 nr., už talpinamus skel
bimus nustatytos sekančios '
a) skelblmai-paleškojimai 

už žodį;
b) kiti skelbimai
e) padėkos 
d) užuojautos

Siunčiant skelbimus, prašome kar
ta siųsti ir pinigus, nes Iš anksto 
neapmokėti skelbimai nebus talpl- 

. narni. i

kainos:
25 pf.

1 RM
1 RM

30 RM.

už žodį;
už žodį;

skelbimai nebos ialpi-

Tėvlškės Garso

Bremenas, balandžio pradžia
Rašantis šias eilutes yra jau perė

jęs visus formalumus bei rūpesčius, 
susijusius su emigracija į JAV ir 
rytoj su šeima lipa į laivą „Ernig 
Pyle“ Bremerhavene. Kadangi, veiį 
kiaušiai, daugeliui lietuvių dar teks 
pereiti tą kelią, tai gal ne vienam 
bus įdomu patirti keletą asmeninio 
patyrimo smulkmenų.

Žygiai konsulate. Gavus kvietimą, 
reikia susirinkti visus būtinuosius 
dokumentus, jeigu jie nebuvo iš 
anksto įteikti, būtent: 1) visų šeimos 
narių gimimo ir vedybų metrikas 
(patartina padaryti foto kopijas ir 
vertimus į anglų kalbą; kas neturi 
originalų, reikia pasidaryti teisme 
su llūdininkais, padaryti pasų ar 
diplomų ištraukas bei vertimus ir 
pan.), 2 affidavit of support ir pažy
mėjimą apie kelionės išlaidų apmo
kėjimą, 3) vietos stovyklos pažymė
jimą apie nebaustinumą ir laiką, 
nuo kurio gyvenama amer. zonoje 
(angliškai), 4) vietos vokiečių polici
jos Fūhrungszeugnis, 5) visus įro
dymus apie nesavanorišką atvykimą 
j Vokietiją ir priverstinį darbą, ka
linimą ar kitokį persekiojimą.

Konsulate pirmiausiai reikia at
likti naują screeningą. Klausinėjama 
nuodugniai, ar buvai verčiamas at
vykti ar savanoriškai atvykai į Vo
kietiją, kur ir ką dirbai; žiūrima 
darbo įrodymų. Jeigu screeningas 
OK, tai reikia pas konsulato gydy
tojus pasitikrinti akis ir pasidaryti 
rentgeno nuotrauką. Tuo ir baigiasi 
pirmosios dienos vargai.

Rytojaus dieną konsulato gydyto
jai patikrina plaučius, širdį, kraujo 
spaudimą. Teigiamu atveju — pa
siunčia pas konsulą tolimesniems 
formalumams nuodugniai rentgeno
gramai, kas ir palankiu atveju su
gaišina 24 vai. Tolimesnieji forma
lumai susidaro iš kelių rūšių klau
simų lapų, parašų, visų 10 pirštų 
nuospaudų trijuose formuliaruose ir 
priesaikos pas konsulą. Po to gau
namas lapelis, duodąs teisę tuojau 
vykti į emigrantų susirinkimo cent-

susirinkimo centre.E migrantų
Nugalėję ir šią kliūtį, emigrantai 
atsiduria su daiktais ir žmonomis 
M vaikais Emigrant Assenmbly

Center, kuris yra Frankfurte, Mor- 
felder, Landstrasse 20a. Čia reikalai 
sprendžiami greit: užpildžius karto
teką, gauni maisto kortelę bei kam
barį, esi apipurškiamas DDT milte
liais, ir gali laukti išvykimo dienos, 
nebijodamas nei screeningo nei dar
bo prievolės, ir nebetekęs kuone 
dvejus metus prisegto DP vardo, 
kuris dabar pasikeičia niekuo nema
lonesne „emigranto“ priesaga.

Stovykla išlaikoma UNRRA-os ir 
yra įsikūrusi vokiškoje pigiųjų butų 
kolonijoje, dideliuose blokuose. Kam
bariai įvairaus gerumo. Seimą gauna 
atskirą kambarį, bet be jokių užrak
tų. Šildymas centrinis ir pakenčia
mas. Galima naudotis vonia ir elek
tra virimo reikalams. Duodami lovos 
baltiniaįjir. po 2 antklodes bet stinga 
pagalvių. Valgis toks, kad badu nu
mirti nereikia, bet ir persivalgyti 
negalima. Kas įstengia atsivežti at
sargų, gali jas ramiai naudoti — 
per daug nebus. Vaikai iki 4 m. 
maitinasi atskirai ir garma gana 
žmoniškai (4 kartus). Jie gali nau
dotis ir vaikų darželiu. Ypač stinga 
visiems riebalų ir cukraus. Kas nori 
virti ir kepti vietoje, reikia turėti 
indus. Kitose panašiose stovyklose, 
girdėti, daug blogiau.

Apsigyvenus, reikia įsiskiepyti nuo 
raupų, duoti cenzūrai visus rank
raščius bei spaudinius (kas eina 
labai sklandžiai) ir pasverti daiki 
tus: vienam asmeniui leidžiama 
pervežti iki 80 kg, bet ne daugiau 
30 kg su savimi Sveriant daromas 
labai paviršutiniškas patikrinimas. 
Draudžiama vežtis: ginklus ir šaud
menis, svaigiuosius gėrimus bei nar
kotikus, javus, gyvulius, prekes, 
baldus, bei namų apyvokos reikme
nis ir karinį turtą bei aprangą. Taip 
pat į Bremeną draudžiama vežti bet 
kokį maistą, išskyrus saldumynus ir 
obuolius. Bagažu siunčiamus daik
tus reikia iš anksto atskirti, nes jie 
po svėrimo (kas kartais vyksta an
trą, trečią dieną po atvykimo), ne- 
beišduodami iki New Yorko. Taip 
pat reikia susirūšiuoti rankinį ba
gažą, nes Bremene ir laive vyrai 
gyvena atskirai ir moterys su mažais 
vaikais atskirai

Transportas į Bremeną. Atvykus 
į stovyklą, tuojau visi imasi teirau
tis, kada bus „transportas“.

Visi gauna numerius, kuriuos vėliau 
reikia pasikabinti ir saugoti iki Bre
meno. Išvykimo dieną daiktai ir 
žmonės sunkvežimiais nuvežami į 
Frankfurt-Sūd stotį, karinę šaką, 
iš kur specialiu traukiniu išvežama 
į Bremeną. Traukinys greitasis, va
gonai 3 klasės, dalis traukinio apšil
doma, dalis ne, vagone 35—36 žmo
nės, taigi gana laisvai; jokių ant
klodžių nei pasikloti nei užsikloti 
neišdavė, todėl kai kuriuose vago
nuose teko, smarkiai pašalti.

Kas dėl vykstančiųjų sudėties, tai 
galima nurodyti, -kad 220 žmonių 
transporte tebuvo 7 lietuviai, jų tar
pe 3 JAV piliečiai, bet- nė vieno, 
vykstančio Lietuvos kvota. Apie 
pusę sudarė žydai, vykstą įvairių 
valstybių klotomis, nemažai lenkų, 
gana daug vokiečių (vykstančių Vo
kietijos kvota), jugoslavų, rumunų, 
latvių, čekų ir t. t.

Bremeno emigrantų stovykloje 
(Bremen Emigrant Staging Area). 
Bremene yra dvi UNRRA-os išlai
komos stovyklos: viena JAV pilie
čiams ir šeimoms, su vaikais iki 2 m., 
o antroji — visiems kitiems emi
grantams. Abiejose labai švaru, cen
trinis šildymas, prausyklos. Vyrai 
gyveha atskirai po 8—10 kambaryje, 
moterys su mažais vaikais irgi at
skirai

Čia patikrina ir prie savęs lai
komą bagažą, neišskiriant nė krep
šių bei portfelių o kai kada ir ki
šenių, ieškodami maisto. Leidžiama 
įsigabenti tik saldumynus ir vai
sius.

Stovyklai būdinga nuolatinė kova 
su emigrantų pastangomis įsivežti 
maisto. Mieste kepamos duonos-be
veik negalima valgyti, nes ji žalia ir 
su kukurūzų priedu. Labai 
blogai mažiems vaikams, kurie gau
na tą patį suaugusių davinį, o vietoje 
arbatos ir kavos — pieno miltelių 
skiedinį. Visi mamyčių protestai nie
ko nepadeda, ir vaikai smarkiai 
sublogsta. Būdinga, kad net ligoni
nėje nėra jokio dietinio maisto. Iš
skyrus duoną, -visas maistas konser
vuotas. Išsivirti kambaryje negali
mi nieko, nes nėra kontaktų prisi
jungti krosnelėms.

Maisto klausimas labai apkartina 
buvimą Bremene. Kitais atžvilgiais

menas išryškina svetimtau- 
. CIUI MŪSIį TRAGEDIJĄ

Freiburge leidžiamas vokiečių laik
raštis „Das Volk“ kovo 5 d. nume
ryje aprašinėja keturių lietuvių gra
fikų parodą Freiburge:

„Moderniosios lietuvių grafikos 
paroda Stadelmanno ir Schererio 
namuose dar daugiau, kaip pir
moji lietuvių menininkų paroda, 
kurioje buvo justi stipri Vakarų 
Europos įtaka, išreiškia lietuvių 
tautos dvasios gelmes, jos pir
mykštį, ir mitinį atspalvį.

Pradėję nuo Pauliaus ' Augiaus, 
kurio raižiniai yra žavios ir kupi
nos primityvizmo iliustracijos, 
peršunktos ornamentikos ir sim- 
bolingumo formomis, prieiname 
prie Vacio Rato kūrinių. Šio dar
bai taip pat dvelkia paprastumu, 
bet giliai išgyventi, atlikti tvirtai 
ir meistriškai, nors ir paprastom 
priemonėmis jo naudojamasi (plg. 
„Motina“, „Žvejys“ ir 1.1.) Rato 
kūriniuose matomas ir puikesnis 
plokštelės apdirbimas, kuris Te
lesforo Valiaus raižiniuose yra dar 
toliau pažengęs. Jau vien Valiaus 
paveikslai „Gaisras lietuvių so
džiuje“ ir „Tragedija Pabaltijy“ 

a ciklas rodo kruopščiai ir meniškai 
akliktas jaudinančias tautos gyve
nimo scenas. Ir visad pagrinde 
yra lietuviškosios gimtinės žemė, 
kur tai pasireiškia pilnas melan
cholijos įvykis, tai iškyla pasakiš
kas vaizdas. Viktoras Petravičius 
pasirodo dar žengiąs vieną toli
mesnį žingsnį prie Vakarų Euro
pos pasaulėvaizdžio ir formų. Jo 
kūriniuose viskas gyva, bemaž 
nerviškam neramume, dažnai, tar- 

■ si, vos. tesuraizgytas gamtovaiz
džio ir figūrų audimas.

Daugis šių medžio raižinių, at
liktų taip grakščiai ir vikriai, tarsi 
piešti paveikslai, savo tremties ir 
tėvynės netekimo vaizdavimu turi 
savyje lyg įbrėžtą skausmo įspau
dą. Tokiu būdu, mums ši paroda 
ne tik parodo nuostabiai kūry
bingą lietuvių tautos dvasią, bet 
supažindina mus su šiosios tautos 
išgyvenimais ir atkurtais istori
niais įvykiais.“

MENAS SKATINA TAUTU 
BENDRADARBIAVIMĄ

Wurzburgo laikraštis „Main Post“ 
27 nr. įsidėjo reportažą, pavadintą 
„Draugiškas sugyvenimas lietuviai 
vaidina vokiečiams“, kuriame aprašo 
LTA spektaklį Gerolzhofene. .

„Main Post“ ir Bavarijos Raud. 
Kryžiui’, Gerolzhofene tarpinin- 

- kaujant, pirmą kartą vokiečių 
publikai pasirodė Liet. Taut. An- . 
samblis. Trumpoje kalboje buvo 
iškelta šio vakaro reikšmė ne vien 
tik prisidedant prie labdaros dar
bo, bet taip pat stiprinant ir 
tarpusavį tautų pažinimą.

Ansamblio, susidedančio iš 50 
asmenų, pasirodymai buvo ne
paprastai aukšto lygio. Pirmojoje 
dalyje, vadovaujant prof. Sodei
kai, buvo meistriškai išpildytos 
lietuvių liaudies dainos. Sponta
niški ir ilgi aplodismentai paly
dėjo veikalą „Atsisveikinimas“, 
kuriame lietuviai, pasirodę taut, 
drabužiuose, vaidino, šoko ir dai
navo. Vakaras praėjo su vispu
sišku pasisekimu.“

Kryžiui'

Išvykimas iš Bremeno. Turint 
vizą ir apmokėtą kelionę, išvykimas 
tvarkomas automatiškai, be jokių 
prašymų ir, atrodo, pagal atvykimo 
eilę.. Galutinai nustačius išvykimo 
datą, emigrantas gauna iš anksto 
laivokartę ir, sutvarkęs nedidelius 
formalumus stovykloje, išvežamas į 
Bremerhaveną — į uostą. Šitų for
malumų tarpe yra ir gydytojo ap
žiūrėjimas.

Gavus vizą ir taisantis kelionėn, 
nereikėtų ilgai delsti, nors pati viza 
galioja 4 mėn. Mat, visų transportų 
laukimai pereinamose stovyklose, 
geriausiu atveju, atima apie 3 sav., 
o jeigu eilinis laivas sugenda ar kas 
kita įvyksta, tai tuojau gali susida
ryti ir pusantro ar du mėnesiai 
Nereikia užmiršti ir streiko galimu
mo. Gi vizos atnaujinimas yra lygiai 
komplikuotas, kaip ir jos gavimas. 
Tiesa, konsulatas yra čia pat Bre
mene, bet vėl reikia atsakyti į visus 
klausimus ir pereiti visus gydytojus. 
Teko nugirsti, kad kai kas su su 
nustojusia galios viza turi iš Bre
meno grįžti namo.

Taigi tokie yra emigranto vargai 
ir rūpesčiai nuo vizos gavimo iki 
išvykimo iš Bremeno į uostą. Toli* 
mesnių vargų ir rūpesčių aprašy- 
mas sudarytų jau atskirą tentą, 
imant ją iš New Yorko perspek
tyvos. Dr. A. Tarutis

Giliam Demokratui
PROF. DR.

JURGIUI KRIKŠČIŪNUI
mirus, Jo šeimą, gimines ir 
artimuosius, liūdėdami kartu, 
užjaučiame.

Studentai Varpininkai
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