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IRO paruošiamoji komisija tęs Du svarbūs atvejai
UNRRA-os veiklq

Ženeva, V. 13. (Dena/Reuter) — 
Tarptautinės Pabėgėlių Organizaci
jos (IRO) paruošiamoji komisija an
tradienį nutarė nuo liepos 1 d. 

' (UNRRA-i savo veiklą galutinai už
baigus) pasiimti atsakomybę dabar
tinių UNRRA-os uždavinių ribose.

Sis nutarimas padarytas, tikintis, 
kad iki to laiko reikalingi IRO statu
tui įsigalioti parašai ir ratifikavimai 
jau bus.

Iš keturiolikos pasirašiusių valsty
bių tik D. Britanija, N. Zelandija ir 
Kinija sutinka su visais statuto 
punktais.

Paruošiamosios komisijos nariai 
yra paprašyti nuo liepos 1 d. iki for
malaus IRO isigaliojimo finansuoti 
komisijos veiklą. Gautieji avansai 
vėliau turės būti atskaityti iš pri
klausančių sumų.

ISLANDIJA PENKIOLIKTAS 
IRO NARYS

New York, V. 13. (Dena/Oans) — 
JT Islandijos delegacijos pirmininkas 
T. Thors pirmadienį pasirašė IRO 
statutą ir tokiu būdu jau susidarė 
reikalingas signatarų skaičius IRO 
veiklai pradėti. Birželio 30 d. UNRRA 
baigs savo veiklą ir pabėgėlių glo
bojimą perduos IRO.

Maskva. (Dena/Reuter) — ,,Pravda“ 
kaltina anglų ir amerikiečių įstaigas, 
kad pastarosios pradėjusios inten
syvų verbavimą, tremtinius masiniai 
perkelti į D.Britaniją, Prancūziją ir 
atatinkamas Pietų Amerikos respu
blikas. Laikraštis tvirtina, kad D.Bri- 
tanijos vyriausybė nutarusi užver
buoti iki 100.000 tremtinių iš britų 
zonų Vokietijoje ir Austrijoje kasyk- 
lų ir žemės ūkio darbams. Tokiu bū
du britų įstaigos tikinčios šiuos bena
mius nukreipti nuo jų feisėto ir na
tūraliausio troškimo grįžti į savo 
gimtuosius kraštus. Šitoji masinio 
rekrutavimo programa vedanti prie 
naujos vergų klasės sudarymo.

valdomoje dalyje gyvenantieji pabal" 
tiečiai. Am. Lietuvių Taryba tuo
jau telegrama kreipėsi į JAV depar
tamentą, prašydama Berlyne gyve
nančių pabaltiečių soviet, neišduoti. 
Valstybės departamentas- Amerikos 
Lietuvių Tarybą patikino, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės neišduos 
nei tų, kurie naudojasi UNRRAos 
globa, nei tų, kurie ja nesinaudoja.

JAV BERLYNO PABALTIEClŲ 
SOVIETAMS NEIŠDUOS

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
buvo paskleista žinia, kad sovietams 
būsią išduoti Berlyno amerikiečių

AR ĮSILEIS AMERIKA 400.000 DP?
JAV kongresui jau pasiūlyta priimti 

įstatymą, kuriuo būtų įsileista į Jung
tines Amerikos Valstybes 400.000 DP. 
JAV katalikų vyrų tautinėj taryboj, 
kurioj lietuviai vieninteliai turi savo 
sekciją, lietuvių delegatų, L. Simučio 
ir J. B. Laučkos pastangomis, buvo 
pravesta rezoliucija, kviečianti kata
likus visomis išgalėmis remti pasiū
lytąjį įstatymo projektą. Vyrauja 
įsitikinimas, kad ligi vasaros vidurio 
įstatymas būsiąs priimtas.

Neramumai lenkų DP stovykloje

MUMS PATIKĖTAM DARBE JAUSKIMI. ATSAKINGUMĄ PRIES
VISĄ TREMTIES BENDRUOMENĘ IR PKIEŠ LIETUVIŲ TAUTĄ. 

NESIPtJSKIME UŽĖMĘ NAUJĄSIAS VIETAS STOVYKLŲ 
ADMINISTRACIJOJE

įslinkta komisija 
Palestinos reika

lams
New York, V. 14 (Dena-Reuterj.— 

JT visumos susirinkimas į tyrinė- 
jhnų komisiją Palestinos reikalams 
išrinko: Kanadą. Čekoslovakiją, Per
siją, Olandiją, Peru, Švediją, Urug
vajų, Guatemala, Jugoslaviją, Aus
traliją ir Indiją. Savo pranešimą 
komisija turi pateikti iki- rugsėjo 
1 d. Sovietų pasiūlymas, kad komi
sijoje būtų atstovaujami. ir Penki 
Didieji, atmestas.

Heidelberg. (Dena) — Amerikie
čių zonos vyr. UNRRA-os būstinė 
kreipėsi į amerikiečių pajėgų Gar- 
mische vadovybę, prašydama per
imti Altenstadto DP stovyklą savo 
žinion. Šios stovyklos gyventoj ai- 
lenkai praeitą šeštadienį buvo su
organizavę maištą, kurį po 3 va
landų okupacinė policija, panau
dojus ašarines dujas ir įspėjamuo
sius šūvius iš automatinių pistoletų, 
numalšino.

UNRRA-os administracinis perso-

nalas iš šios stovyklos atšauktas ir 
pakeistas vietinės okupacinės poli
cijos daliniu, 
los valdymą.

kuris perėmė stovyk-

vyr. būstinė papildo- 
kad maišto pasekmėje,

UNRRA-os 
mai praneša, 
kurį, kaip atrodo, suorganizavo len
kai, priešindamiesi grąžinimui į tė
vynę, buvo atrinkta apie 500 pripa
žintų „grąžintinais“ asmenų. Pasta
rieji patalpinti į Gablingeno sto
vyklą.

Jau kurį laiką tam tikras kiekis 
mūsų vyrų yra savanoriškai įsijun
gę į darbą amerikiečių karinėje ži
nyboje. Jiems yra patikėtos įvairios 
pagelbinės apsaugos, darbo bei spe
cialybių pareigos, talkinti okupacinei 
JAV armijai Vokietijoje. Šiuo žygiu 
karinė valdžia mums suteikia pasto
vesnio darbo, be kurio mes kartais 
taip dusome ar net jau pradėjome 
gęsti stovyklų barakuose ir pilkųjų 
namų palėpėse; pagaliau duoda ir 
kiek geresnį duonos kąsnį, kuris vi
sai tremtinių masei kelia tiek susi
rūpinimo netolima ateitimi.

Tuo tarpu karinė valdžia ir čia 
atėjo mums į pagalbą, duodama dar
bo ir pačių užsidirbamos duonos. 
Todėl yra suprantamas ir mūsų pri
tarimas, kurį geriausiai pavaizduoja 
gausus vyrų kiekis, norinčiųjų sa
vanoriškai įsijungti į panašios rūšies 
darbus JAV armijos žinioje.

Tačiau visi gerai jaučiame ir su
prantame, kiek daug atsakingumo 
neša kiekvienas bet kurios pagelbi
nės tarnybos vyras, savanoriškai at
sidūręs kariuomenei talkinančiųjų ir 
dirbančiųjų eilėse. Kada-kada, bet 
jau šiuo atveju — tikriausiai atsa
kome visi už vieną, o vienas už vi
sus. Juk jeigu mes, būdami stovyk
lose ar tremtinių bendruomenių ko
lonijose, savo elgesiu ir kasdieniais 
gyvenimo pavyzdžiais vienaip ar ki
taip nuteikiame mūsų globėjus ir 
svetimuosius, tai juo labiau mūsų 
rinktinė dirtiančloji vyrija turėtų 
tai nuoširdžiai giliai įsidėmėti. Ap
vilti savo darbu ir elgesiu mumis 
pasitikinčią karinę vadovybę — bū

tų didžiausias nedėkingumas mūsų 
globėjams ir sunkiausias nusikalti
mas tiek prieš savąją tremties ben
druomenę, tiek prieš visą kovojančią 
ir kenčiančią lietuvių tautą. Juo la
biau nebūtų nei logiška, nei demo
kratiška, jeigu bent vienas žmogus, 
ar nežymi mažuma, terštų visų dir
bančiųjų gerą vardą ir tuo kenkiu 
savo tautiečių bendruomenei. Todėl 
mūsų vyrų tvarkingumas, sąmonin
ga būtiniausia drausmė, solidarumas 
ir gražus elgesys viešumoje — yra 
ir bus geriausia atestacija tiek jiems, . 
tiek iš dalies ir visai bendruomenei.

Malonu pastebėti, kad pirmieji 
vieši pareiškimai apie vyras-pabal- 
tiečius yra kaip tik geri ir kelią 
bendro pasitenkinimo. „Jie kietai 
dirba, yra patikimi ir paklusnūs“. 
(„New York Times“). Žinoma, visur 
ir visuomet gali atsirasti vienas ant
ras neklaužada, ištižėlis ar net 
bendrojo reikalo išdavikas, tačiau 
visuomet nulems sveikoji, vyriškoji 
didžiuma, kurios pareiga sudraus
minti ir sutvarkyti atsilikusius ir 
nepataisomus. Todėl reikia tikėtis, 
kad ir ateityje kariuomenės žiny
boje dirbantieji mūsų vyrai tvar
kysis ir elgsis taip, kaip kiekvienam 
doram, sąžiningam ir garbingam lie
tuviui elgtis pridera. Tad semkimės 
sau stirprybės iš praeities ir kantriai 
eikime Lietuvos keliu!

Pasitraukė Italijos vyriausybė
KAIRIŲJŲ PARTIJŲ ATSTOVAI PRIEŠINGI VYRIAUSYBĖS PRAPLĖTIMUI . , .

Lace Success, V. 13 — (UP). — 1 
JT visumos susirinkimo politinė ko- ■ 
įpisija pirmadienį, 29 baisais prieš 
14 ir 10 susilaikius, nutarė savo in- 
atrakcijose sudaromajai tyrinėjimų 
komisijai Palestinos klausimais veng
ti bet kokiu būdu paliesti neatidėlio
tino nepriklausomybės suteikimo Pa
lestinai klausimą. Balsuojant trūko 
dviejų delegatų.

Sis nutarimas sudavė smūgį arabų 
blokui, kuris savo reikalavime — 
neatidėliotinai suteikti nepriklauso
mybę Palestinai — yra remiamas 
Sov. S-gos.

Jerusalem, V. 13 (Dena-JNS). — Iš 
Jeruzalės pranešama, kad Sov. S-ga 
jau pradėjo savystovius neoficialius 
tyrinėjimus Palestinos klausimais. 
Surinkta medžiaga bus dar prieš at
vykimą JT' tyrinėjimų komisijos su
grupuota ir persiųsta į Makvą.

Sovietų generalinis konsulas Bei
rute. V. Kungolovas lankėsi Jeruza
lėje ir turėjo pasikalbėjimus su va
dovaujančiais arabų ir žydų komu
nistais.

— Buv. Reicho banko prezidentas 
Hjalmar Schachtas Stuttgarte ypa
tingo vokiečių denacifikacijos teismo 
nuteistas 8 metams darbo Stovyklos. 
Taip pat konfiskuojamas visas jo 
turtas.

— Dachau nacių byloje keturi 
kaltinamieji — dr Erike Fločken ir 
trys Mūhldorfo priv. dąrbų stovyklos 
sargybiniai — nuteisti mirti pa
kariant.
— Veik mėnesį trukęs JAV telefono 

susisiekimo darbininkų streikas pasi
baigė, pasiekus provizorinį susitari- 

. mą 22.000 telefono darbininkų pa
didinti atlyginmą po 4 dol 40 cent, 
savaitei.

—į Spėjama, kad, pasibaigus lietų 
metui, Paragvajuje vėl atsinaujins 
pilietinis karas, nes Brazilijos tar
pininkavimo akcija, sutaikinti šalis, 
nepavyko.

— Jungt. Valstybių valdžios įstai
gos pranešė Jugoslavijos pasiun
tiniui Washingtone, kad amerikiečiai 
turistai negaus vizų lankyti Jugo- 
slavijos-Dalmatijos pajūrį, nes JAV 
diplomatinės įstaigos negalinčios už
tikrinti Jugoslavijoj savo piliečiams 
pakankamą saugumų.

Roma, V. 13. (UP) -? Po pusantros 
valandos trukusio ministerių kabi
neto posėdžio, Italijos ministeris pir
mininkas De Gasperi antradienį po 
pietų paskelbė savo vyriausybės at
sistatydinimą. De Gasperi jau prieš 
14 mėnesių buvo vieną kartą pasi
traukęs, tačiau, Italijos Respublikos 
prezidento De Nicola pavestas, su
darė vėl naują vyriausybę. Min. 
pirmininko poste jis išbuvo nuo 19.45 
m. gruodžio mėnesio.

De Gasperi pasitraukimas sudarė 
iš dalies staigmeną, kadangi jis dar 
prieš keletą dienų buvo pareiškęs, 
bandysiąs praplėsti Italijos vyriau
sybę, kooptuodamas į ją visų italų 
partijų atstovus, kad tokiu būdu at
sakomybę už krašto likimą pada
linus tarp visų politinių partijų. Pa
ramos pažadai, kuriuos De Gasperi 
gavo lankydamasis Amerikoje, buvo 
jo politinę padėtį žymiai sustiprinę. 
Tačiau paskutiniu metu De Gasperi 
turėjo pakelti gana gausių vidaus 
politikos smūgių, nes netik nepasi
tvirtino pažadėtoji JAV paskola, bet 
ir jo antiinfliacinis planas negalėjo 
atsispirti vis stiprėjančioms infliaci
jos tendencijoms.

Iš komunikato, kuriuo pranešamas 
italų .ministerių kabineto atsistaty
dinimas, aiškėja, kad prie šio nuste
binančio žingsnio de Gasperi pastū
mėjo socialistų opozicija prieš vy
riausybės praplėtimą.

Socialistų partijos vykdomasis ko
mitetas (tiksliau pasakius, vienas 
socialistų partijos sparnas, vadovau
jamas komunistams palankaus Nen- 
ni, nuo kurio, kaip žinoma, atskilo 
Sarragato dešinysis socialistų spar
nas) antradienio rytą išleido pareiš
kimą, kuriame akcentuojama, kad 
socialistai labai rezervuotai sutiktų 
ministerių kabineto praplėtimą de-

šiniųjų partijų labui. Toliau išreiš
kiama pažiūra, kad De Gasperi ne
begalįs toliau būti vyriausybėje nei 
su kairiaisiais, nei su dešiniaisiais.

De Gasperi šį pareiškimą išaiš
kino, kad socialistai nebenori toliau 
dalyvauti dabartinėje koalicinėje 
vyriausybėje, susidedančioje iš ko
munistų, socialistų ir krikščionių 
demokratų.

Trys socialistų ministerial dėl šios 
De Gasperi laikysenos pareiškė, kad 
pastarasis tenorįs atsakomybę už 
vyriausybės sugriuvimą suversti so
cialistams. Tačiau šie privalą nuo 
tokių ketinimų apginti.

Remiantis turimais duomenimis, 
galima tikėtis, ka De Gasperi bus 
pavesta sudaryti naują vyriausybę.

Vienok taip pat spėliojama, jog ir 
vienam iš senesniųjų Italijos poli
tikų, kaip, pav. Vittorio Orląndo, 
vieninteliam likusiam gyvam iš pir
mojo pasaulinio karo. „Ketinių Di
džiųjų“, arba dabartiniam užsienių 
reikalų ministeriui grafui Carlo 
Sforea, bei vienam iš buv. premjerų 
— Bonnomi ar Nitti — gali būti' pa
vestas šis uždavinys.

Roma, V. 14 (Deiia-Reuter). — 
Italijos Respublikos prezidentas De 
Nicola pradėjo pasitarimus dėl nau
jos vyriausybės sudarymo.

Pasitarimų metu, kurie, spėjama, 
užtruks dvi dienas, De Nicola kal
bėsis su patariamojo susirinkimo 
pirmininku Umberto Terracini 
parlamento frakcijų lyderiais.

Perorganizuojama prancūzų armija

ir

AVIACIJOS MANEVRAI JAV
Washington. (Dena-INS). — Šio

mis dienomis rytiniuose 
istorijoje prasideda didžiausi JAV 
istorijoje aviacijos manevrai, 
operacijose, tarpe kitų, dalyvaus virš 
100 super-tvirtovių B 29.

Washington. (Dena/Reuter) — JAV 
užs. reik, ministerija pranešė, kad 
Sov. S-ga. iš Rumunijos pareikalavo 
400 vagonų kvietinių miltų, kurie 
esą reikalingi ten stovinčių rusų 
įgulų aprūpinimui. Jeigu tai būtų 
įvykdyta, tai JAV sustabdytų savo

pa-

Oro

Paris. V. 13. (UP) — Prancūzijos 
karo ministeris Paul Coste-Floret 
spaudos atstovams pareiškė, jog yra 
numatyta perorganizuoti prancūzų 
karines pajėgas. Naujas planas Pran
cūzijai suteiksiąs „judrią ir atomi
niam karui apginkluotą“ armiją. 
Pats ministeris esąs įsitikinęs, kad 
atominė bomba, kaip karo vedimo 
priemonė, daugiau nebūsianti varto
jama, bet tai neturį reikšti, jog 
Prancūzija neprivalanti būti pasi
ruošusi galimam atominės bombos 
panaudojimui.

Naujam armijos perorganizavimui 
praėjusio karo patyrimus būsią ga
lima labai ribotai tepanaudoti. 
Esanti išdirbama nauja gynimosi 
sistema, kuri įgalintų iš karto ginti 
visą kraštą, ne vien tik valstybės 
sienas. Taip pat esą numatyta su
jungti visas 
rūšis.

Parlamento 
armijai leisti 
kurių 294.000 bus skiriama Pran
cūzijai ir Siaurės Afrikai, 115.000 
Indo-Kinijoje laikomam ekspedici
niam korpusui ir 51.000 likusioms 
prancūzų kolonijoms.

Ministeris pasisakė prieš laikymą 
savanorių kariuomenės ir išreiškė 
savo pritarimą privalomai karo 
tarnybai.

tris karinių pajėgų

JAV užs. reik. min. G. Marshallis. 
pareiškė, kad sąryšyje su amerikie
čių pagalbos planu Graikijai buvę 
daug nesusipratimų. JAV visada at
siliepsiančios į savo narsaus ir sun
kiai nukentėjusio sąjungininko, ku
riam amerikiečių demokratija esanti 
daug skolinga, pagalbos 
Amerika ateinanti visiems 
į pagalbą su viltimi, kad 
padės nugalėti dabartinę
atstatyti tinkamą, atsparią ir tai
kingą Graikiją. Marshallio žodžiai 
buvo perduoti anglų ir graikų kal
bomis.

šauksmą, 
graikams 
tai jiems 
krizę ir

Antrasis taip pat svarbus atvejis, 
tai platesnis savų žmonių įsiliejimas 
į atitinkamas stovyklinių adminis
tracijų vadovaujančias įstaigas, są
ryšyje su besibaigiančia UNRRAoa 
darbo veikla. Bendrosios tremties 
gyvenimo sąlygos pareikalavo dau
giau savų žmonių, įvairiems kas
dieniniams ir platesniems reikalams 
tvarkyti. Šia proga visiems reikėtų 
susirūpinti, kad vėl neišplaūktų į 
paviršių nauji tremties šeimos vė
žiai, jeigu tuo atveju neturėtame 
reikiamo rimtumo, gražaus sugyve
nimo noro ar, apskritai,, visų tų rei
kalų supratimo. Ir čia turėtų nulemti 
atvira lietuviška širdis, gera valia 
bei visos dorosios, bendruomeniškos 
mūsų tautinės tradicijos. Tiek vado
vaujantieji žmonės, tiek aukštesnieji 
administracijos pareigūnai, tiek pa
galiau visi tremtiniai, turėtume ne
pamiršti, kad visi esame lygūs DP, 
ryžtamės sutikti nežinomą likimą ir 
tvirtai tikime anksčiau ar vėliau 
grįžti savojon tėvų žemėn, 'tiek 
bet kuris tvarkos ir organizaci
jos reikalingumo nesupratimas iš 
atskiro tremtinio pusės, tiek vado
vaujančiųjų perdėtas pūtimasis ar 
grupavimas tautiečių į uniformuotus 
ir heuniformuotus pareigūnus — būtų 
nerimtas ir nenaudingas reiškinys. 
Visi esame sunkaus DP likimo bro
liai, visi ramiai ir kultūringai ša
linkime pasitaikančias beprasmiško 
pavydo, nesantaikos ir asmeniškumų 
piktžoles, visiems, anksčiau ar vė
liau, pakaks darbo ir pasiaukojimo 
progų bendrajam reikalui. Tad su
praskime, įvertinkime nelengvas 
vadovaujančiųjų ir dirbančiųjų pa
stangas bei rūpesčius, tikėdamiesi, 
kad ir bet kurį atsakingesni postą 
užimą mūsų tautiečiai pilnai ir svei
kai supras savo paskirtį ir, bendruo
menės remiami, sėkmingai dirbs vi
sų tremtinių labui. Baisi visos eilės 
okupacijų epopėja ir mūsų tautos 
dabartinė tragedija lai riša mus dar 
glaudėsnėn tremties šeimon, o ypač 
šį neramų, mįslingą, kunkuliuojantį 
pasaulio tautų gyvenimo momentą.

Attlee už pasaulinę vyriau
bus prašoma vien 

išlaikyti 450.0000 vyrų,

BUVĘ NESUSIPRATIMŲ SU PA
GALBOS PLANU GRAIKIJAI
Washington, V. 12. (Dena/Reuter)

— Atidarant „Amerikos Balsų“

Britų min. pirm. Clement R Attlee 
gegužės 8 d. Jungtinių Tautų drau
gijos susirinkime pasisakė už įkūrimą 
pasaulinės vyriausybės. Ilgalaikę tai
ką, pareiškė Attlee, galima būtų pa
siekti tik tuo atveju, jei ji būtų pa
remta ne sutartimis tarp vyriau
sybių, bet tautų susipratimu. Jis 
sveikintų, jei tarp visų kraštų tautų 
ir JT išsivystytų tokie santykiai, ko
kie yra D Britanijoj tarp tautos ir 
parlamento. Tautų Sąjunga nepavy-

idėjos buvusios klaidingos, bet todėl, 
kad jų negalėjusi įgyvendinti. „Mes 
negalime sau leisti, — kalbėjo Attlee, 
— sužlugdyti Jungtines Tautas, nes 
problemos yra pasidariusios rim
tesnės, ir pavojai, kurie grėstų pa
saulio dvilizadjaj dėl naujo karo, 
yra didesni, negu buvo tarp abiejų 
paskutinių karų.“ Buv. britų užsie
nių reik. min. Edenas tame pačiame 
susirinkime pareiškė, kad smūgiai JT 
pasitarimams labiausiai suteikiami 
panaudojant vato ttog

1
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Amerikos lietuviai 
komunistai planuo
ja sustiprinti savo 
išdavikišką veiki?

Amerikos lietuvių visuomenė daug, 
plačiai ir gana sėkmingai dirba dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Amerikos lie
tuvių visuomenė taip pat nuoširdžiai 
rūpinasi Ir lietuviais tremtiniais. Ta
čiau Amerikos lietuvių visuomenėje 
esama ir komunistinio elemento, ku
ris, kaip įmanydamas, kenkia Lietu
vos išlaisvinimo darbui, šis komu
nistinis elementas visaip šmeižia ir 
lietuvius .tremtinius, pravardžiuo
damas juos fašistais ir kitokiais var
dais bei prasimanytais nusikaltimais.

Amerikos lietuviai komunistai, be- 
Sispiečią apie „Laisvę“ ir „Vilnį“, sa
vo pragaištingam mūsų tautai darbui 
turi ir organizaciją, pavadintą klas
tingu vardu „Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Natlonalinis Komite
tas.“ „Demokratinių Amerikos Lie
tuvių“ jau buvo trys suvažiavimai: 
antrasis — Pittsburgh, Pa., o trečia
sis — šių metų kovo 30 d. Brooklyn, 
N. Y.

Prieš šį trečiąjį suvažiavimą kaž
koks V. A. š. m. kovo 24 d. „Laisvės“ 
Nr. išspausdino ir mums dėmesio 
vertą straipsnį antrašte „Reikia di
desnio veikimo“. Straipsnio paant
raštė „Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Nationalism Komitetui Įparei
gojimai“.

Minimo straipsnio pradžioje rašo
ma: „Nuo pereito Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimo 
(Pittsburgh, Pa.) iki šiol mūsų Natio- 
nalis Komitetas kaip tai neparodė 
patenkinančio veikimo, negi dėjo 
pastangų išjudinti miestų, ir apy
gardų komitetus didesniam veiki
mui“. Antrojoje pastraipoje pridu
riama: „O jei tarpe suvažiavimų 
veik nieko neveikiame, patys suva
žiavimai neduoda pageidaujamos 
naudos.“

Vadinas, patys mūsų tautos priešai 
prisipažįsta, kad jų darbas nesėk
mingas. Kad tas mūsų tautai pra
gaištingas darbas duotų šiokių tokių 
vaisių, tai Chicagos lietuvių organi
zacijų (žinoma, komunistinių) atsto
vų konferencija vasario 9 d. Lietuvių 
Auditorijoje tatai apsvarsčius, priė
mė pasiūlymą Trečiajam „Demo
kratinių Amerikos Lietuvių“ suva
žiavimui —. įpareigoti būsimą „Na- 
tionalinį .Komitetą“ neatidėliojamai 
pravesti gyveniman šią veikimo 
programą:

1. Įsteigti informacijų biurą, kurio 
uždaviniai bus šie:

a) Gauti juo daugiau Informaci
jų apie Lietuvą ir perduoti 
jas Amerikos lietuviams.

b) Rinkti informacijas apie pa
bėgėlius iš Lietuvos ir pa
skleisti jas tarpe Amerikos 
lietuvių.

C) Rinkti Informacijas apie 
Amerikon atbėgusius buvu-
sius nacių talkininkus — ir 
tinkamai reaguoti į jų vei
kimą čia.

d) Vesti sistematingą ir centrai], 
zuotą propagandą prieš Ame
rikos lietuvių klaidintojus.

2. Leisti anglų kalba biuletenį, 
kad svarbesnėmis Informacijomis pa
siekus bent dalį Amerikos pažangios 
visuomenės. Tas informacijas siun
tinėti Kongreso nariams ir svarbiom 
visuomenės įstaigom, ypač žinių tei
kimo agentijom.

3. Stiprinti miestų ir apygardų ko
mitetus, įveikimu juos, kad atremtų 
visokį mūsų priešų veikimą, teipgi 
kad jie juo geriau savo apylinkėj 
skleistų svarbias informacijas.

4. Mūsų Nationalis Komitetas pri
valo atydžiai sekti visus lietuvių fa
šistinio elemento ir abelnai reakci
ninkų žygius šalies sostinėj ir tinka
mai į tai reaguoti:

a) Siuntimu memorandumų į 
atatinkamas įstaigas.

b) Teikimu reikalingų Informa
cijų, o kur reikia — ir reiš
kimu protestų.

c) Svarbiuose atsitikimuose ir 
siuntimu delegacijų į atatin
kamas įstaigas. Tatai reikia 
daryti nevien nacionale plot
me bet ir atskirose kolonijose 
mieste ar valstijoj“.

Iš tos veikimo programos mato
me, kad joje nemažai vietos skiria
ma ir lietuvių tremtiniams kenkti. 
Kad komunistams mes esame ne
malonūs, mums aišku; kad jie apie 
mus renka žinias, taip pat žinpjome, 
dabar jie visa tai patvirtina ir savo 
spaudoje. Kam naudojamos surink
tos informacijos „apie pabėgėlius iš 
Lietuvos“, taip pat ne paslaptis. Jau 
nuo 1940 m. birželio 15 d. esame 
įpratę būti sekami. Ir ne mes vieni. 
Pasaulyje žmonės laisvai tegalės 
atsikvėpti, laisvai galvoti Ir veikti 
tik tuomet, kai bus galutinai sunai
kinti visi totalitariniai režimai, nešą 
tautoms vergiją ir visokeriopą skurdą.

Politinė apžvalga v •

Karas laimėtas, bet. pastovios taikos nėra
TAIP ANGLO SAKSAI VERTINA PASAULINĘ PADĖTI DVIEM METAMS PRASLINKUS PO KARO

Prieš keletą dienų visas pasaulis 
minėjo dvejų metų karo užbaigimo 
sukaktį. Ta proga eilė buvusių ir 
dabar pasaulio politikai tebevado
vaujančių asmenų padarė pareiški
mų. Visi jie konstatavo, kad karas 
yra baigtas, bet taikos dar nematyti. 
O toji taika yra nutolusi daug la
biau, negu kad buvo prieš dvejetą 
metų. Tuojau po Vokietijos besąli- 
ginės kapituliacijos prez. Trumanas 
pareiškė, kad, didžiosioms valsty
bėms bendradarbiaujant, buvo lai
mėtas šis sunkus ir milžiniškas karas 
ir išreiškė viltį, kad visiems ben
drai ir sutartinai dirbant bus sie
kiama įgyvendinti teisingą ir pasto
vią taiką visame pasaulyje.

Dabar, praslinkus jau dvejiems 
metams, prez. Trumanas, karo bai
gimo sukakties proga, spaudos at
stovams tegalėjo pasakyti, kad „karą 
mes laimėjome, bet pastovios taikos 
įgyvendinti dar negalime.“

Nežiūrint visų Vakarų valstybių 
pastangų pastovios taikos įgyvendi
nimo reikalu derinti Keturių Didžių
jų nuomones, nepavyko, šis nepasi
sekimas buvo visų konstatuotas 
Maskvos konferencijoje, kurios už
baigimo proga nebuvo išleistas net 
komunikatas.

Tuo tarpų gyvenimas vietoje 
nestovi. Pasaulio įvykiai rieda savo 
keliu.

Nugalėtoje Vokietijoje ekonominis 
gyvenimas nerodo tendencijų gerėti. 
Nesutarimas dėl reparacijų ir sienų 
kląusimo veda Vokietiją prie ekono
minės krizės. Todėl Marshallis tei
singai konstatavo, jog laiko fakto- 
■riaus nereikia išleisti iš akių, o reikia 
imtis skubiausių priemonių, gims
tančioms negerovėms gydyti, nes 
ypač Vokietijos pramoninių — Ruhro 
ir Rheino sričių maisto padėtis yra 
kritiškoje būklėje. Gen. L. Clay ir 
gen. Robertson, po šešių valandų 
pasitarimo, pasiuntė telegramą į 
Washingtoną, prašydami kuo sku
biausiai pagalbos maistu, nurodyda
mi, kad Vokietijos pramonės atkūri
mas iki tokio laipsnio, jog iš ekspor
to Vokietija galėtų pati save išlai
kyti, nesuteikiant jai duonos, yra 
negalimas. Anglų okupacinių pajėgų 
vadai Vokietijoje skubiai buvo iš
šaukti į Londoną, pasitarti dėl susi
dariusios Vokietijoje rimtos ekonomi
nės padėties. Kaip Londono „Times“ 
spec, korespondentas nurodo, reikia 
laukti skubių ir efektyvių priemo
nių, susidariusiai krizei nugalėti.

Vykstančiame JT nepaprastame 
plenumo posėdyje sprendžiamas Pa
lestinos klausimas nerodo tendenci
jos būti lengvai suvirškinamas. 
Arabų atstovai kategoriškai pa
reiškė, kad jie norį matyti Palestiną 
kaipo nepriklausomą arabų valstybę 
ir su kitokiu sprendimu jie nesu
tiksią.

šveicarų radijo komentatorius nu
rodo, jog strateginės sienos Arti-

Ko Wallace buvo Europoje?
Žinomasis Jungtinių Amerikos 

Valstybių kairiojo sparno politikas 
Henry Wallace, kurs su paskaitomis 
lankėsi Londone, Paryžiuje ir 
Stockholme, neseniai grįžo į Ame
riką. Lankydamasis Europoje, Wal
lace, visur piršo'mintį, kad reikia so
vietus suprasti ir su jais susitarti. 
Visur ir visose kalbose jis markiai 
puolė dabartinę prezidento Trumano 
politiką.

Daug kur klauiama, ko gi Wallace 
vyko į Europą? Visiškai aiškaus at
sakymo nėra, tačiau spėjama, kad 
Wallace nori išpopuliarėti. Ameri
koje jo idėjos neturi pasisekimo. 
Wallace tikėjosi, kad Europoje, kuri 
karo smarkiai sukrėsta ir kuriai taip 
reikalinga ramybė, lengviau pasiduos 
jo sugestijoms. Tačiau jis apsivylė. 
Europa jį taip pat šaltai priėmė. Jo
kio naujo sąjūdžio jis nesukėlė. Jo 
misija Europoje visiškai nepasisekė.

Atvykęs į Londoną, Wallace pa
taikaudamas Anglijai, patarė jai 
aklai nesuslrlšti su JAV, bet vesti 
savarankią politiką ir būti ryšininku 
tarp kapitalistinės Amerikos ir ko-

Prez. Harry S. Trnmanui 
63 melai

Prez. Harrv S. Trumano gintino 
dienos proga įvykusioj Baltuosiuose 
Rūmuose spaudos konferencijoj pre
zidentas pareiškė, kad jis vis dar 
tebesąs optimistas ir tikįs, jog pa
saulis išlaikys taiką, jei tik bus 
stengiamasi, nors kelias būtų ir ilgas. 
Prezidentas, kuris savo gimimo dieną 
praleido prie rašomojo stalo, pasi
sakė, jaučiąsis geros sveikatos ir ne- 
senesnis, kaip tą dieną 1935 metais, 
kada jis, kaip amerikiečių senato
rius nuo Missouri valstybės, atvyko 
į Washlngtoną. Baltųjų Rūmų na
rdai prezidentui įteikė 63 rožes.

(Dena)

JO MISIJA ČIA NEPASISEKS 
munistinės Soviet!? Sąjungos. Anglų 
spauda Wallace panegyrikas Diedžia- 
jai Britanijai priėmė labai šaltai. Ji 
nurodė, kad Wallace gal ir turi gerų 
norų, bet jo idėjos yra neįgyvendi
namos, negyvenimiškos, pagrįstos 
iliuzijomis. Wallace Anglijoje bandė 
stipriais žodžiais kritikuoti JAV poli
tiką. Anglai jam atsakė, kad sveti
mame krašte pulti savo krašto vy
riausybę nedera ir nėra garbinga. 
Winstonas Churchlllis pareiškė, kad 
savo vyriausybės darbus ir jis dažnai 
kritikuoja, bet tik būdamas namuose 
— būdamas svetimame krašte jis sa
vo krašto vyriausybę tik gerbia ir 
giria. Taip anglų spaudos palydėtas, 
Wallace iš Londono išvyko į Paryžių.

Paryžiuje Wallace rado šiek tiek 
geresnę dirvą. Komunistai jį sveiki
no. Wallace lankymąsi Paryžiuje 
kažkas norėjo išnaudoti. Buvo pas
kelbta, kad jį į Paryžių kviečia ne 
tik komunistai su socialistais, bet ir 
MRP su radikalais. Po šio paskelbi
mo MRP Ir radikalai pareiškė, kad 
jie prie Wallace kvietimo neprisidė
jo. Švedijoj Wallace buvo išklausy
tas, bet niekas juo nesusižavėjo.

Apie Wallace keliones po Europos 
valstybes anglų „Times“ rašė, kad 
jas labai stebėjo Sovietų Sąjunga. 
Žiūrėdami, kaip visuomenė reaguoja 
į jo kalbas, Sovietai norėjo patirti, 
kokios nuotaikos vyrauja Vakarų 
Europoje SSSR atžvilgiu. Liberalų 
„Manchester Guardian“ sako, kad 
Wallace idėjos sovietams nėra priim
tinos, nes jo koncepsijoje figūruoja 
vieno pasaulio Idėja, tačiau jos so
vietams yra daug prlimtinėsnės, nes 
nerealios.

Grįžęs namo Wallace per radiją 
smarkiai puolė prezidento Trumano 
užsienių politiką. Wallace pareiškė, 
kad Maskvos konferencijai nepasise
kimo antspaudą uždėjo JAV. Tru
manas, konferencijos pradžioje a-

iriuosiuose Rytuose jau esančios ga
lutinai išryškėjušios, o dabar tik 
kyla klausimas, kieno nervai bus 
tvirtesni ir kas iš dviejų partnerių 
ilgiau išlaikys.

Po galutino kongreso nutarimo 
suteikti paskolą Graikijai ir Tur
kijai, „N. Y. Times“ rašo, kad šis 
įvykis parodo, jog užsienių politi
koje JAV tauta yra vieninga, ir so
vietai iš to turėtų pasidaryti rimtas 
išvadas. Ta pačia proga vienas JAV 
korespondentas kreipėsi į Turkijos 
prezidentę Ismed Inonu’s klausda
mas, kam toji paskola bus panau
dota. Turkijos prezidentas atsakė, 
kad grynai kariniams' reikalams. 
AP telegramų agentūra praneša apie 
JAV karinės misijos atvykimą į 
Turkiją, kuri jau pradėjo savo dar
bą. Pirmoji eilėj būsią pertvarkyti 
Turkijos aerodromai, pritaikant juos 
dabartiniams kariniams reikalavi
mams.

Šitoji finansinė akcija Art. Ry
tuose ne tiek svarbi savo paskolos 
dydžių, kiek politiniais sumetimais. 
Nes tai yra ne kas kita, kaip tvirtas 
JAV užsiangažavimas Europos ir 
Art. Rytų reikaluose. Kitaip sakant, 
JAV izoliationistinė politika yra ga
lutinai baigta ir JAV nebepasitrauks 
iš Europos taip, kaip tai padarė 1918 
metais. Sov. S-ga tai gerai supranta, 
ir jos dabartinis užsiangažavimas 
JT posėdžiuose, palaikant arabų 
pusę Palestinps atžvilgiu rodo, kad 
šiame regijone, kuriame, be svarbių 
strateginių punktų, randasi taip pat 
turtingiausi žibalo šaltiniai, kova 
bus nelengva. Dean Acheson, buvęs 
Marshallio pavaduotojas, kuris šią 

Vidaus sunkumai Italijoje
VIEŠPATAUJA NEDARBAS, ALKIS IR GRĘSIA POLITINIAI SUKRĖTIMAI

Per Sottens radiją Pierre Corday 
skaitė įdomią paskaitą apie dabar
tinę Italijos politinę padėtį, einan
čią bevaik katastrofos link. Šios 
įtemptos padėties akivaizdoje, Tar- 
quiani, Italijos pasiuntinys Wašing- 
tone, atskrido į Romą ir tuojau pat 
buvo priimtas užs. reik, ministerio 
grafo Sforzos. Kaip žinoma, pasiun
tinys Tarquiani, prieš apleisdamas 
Vašingtoną, kalbėjosi su prezidentu 
Trumanu. Savaime aišku, kad ypa
tingai sunkioje padėtyje, kurioje da
bar randasi Italija, daug vilčių de
dama į Jungtines Amerikos Vals
tybes.

Krizė, kuri prasidėjo per Velykas, 
aiškiai parodė, kaip įtempta poli
tinė padėtis Italijoje. Net respubli
kos prezidentas de Nicola norėjo at
sistatydinti ir tik prašomas ministe
rio pirmininko de Gasperi sutiko pa
silikti, nes jo atsistatydinimas su
griautų visą sistemą, kuri reikalinga

savaitę pasitraukė iš savo posto, 
prieš kelias dienas kalbėdamas dėl 
JAV vaidmens pasaulyje, nubrėžė 
pagrindines gaires vadinamosios 
„Trumano doktrinos“. Savo kalboje 
jis nurodė kad laisvos tautos negali 
tarp savęs bendradarbiauti, jeigu 
vienos yra visko pertekusios, kitoms 
gi gręsia bado šmėkla. JAV turi 
keistis su kitomis valstybėmis savo 
gaminiais. Tat pasaulio prekybos at
gaivinimui yra reikalingos dvi pa
grindinės sąlygos: atkurti Vokietijos 
ir Japonijos pramonę. Šias dvi vals
tybes pastačius ant tvirto ekonomi
nio pagrindo, JAV galės pradėti iš 
pastarųjų importuoti, o tuo bus pa
gyvinta ir merdinti pasaulio prekyba.

Turint galvoje dabar Šveicarijoje 
vykstančią prekybos konferenciją, 
šie ne eilinio amerikiečio pareiški
mai parodo, kuo ateityje bus bazuo- 
jamasi, atkuriant pasaulio ekono
minę gerovę. Kad Tolimųjų Rytų 
problemos eina lygiagrečiai su Euro
pos reikalais, rodo jau ir tas faktas, 
kad ' sekančią paskolą, iš JAV 
gaus Korėja. Siame regijone 
Sov. S-gos ir JAV santykiai yra ne
pergeriausi. Pagal 1945 m. pasirašytą 
sutartį tarp JAV ir Sov. S-gos, tu
rėjo būti įkurta Korėjos centrinė 
vyriausybė, kuri, paruošusi naują 
konstituciją, turėjo paskelbti Korėją 
nepriklausoma valstybę. Bet vietoj 
to, negalint susitarti su Sov. S-ga, 
prasidėjo kūrimas atskirų valstybių: 
galų gale per dabartinę Maskvos 
konferenciją buvo prieita susitarimo, 
kad gegužės 20 d. šiuo reikalu vėl 
bus pradėtos tarp JAV ir Sov. S-gos 
nutrukusios derybos dėl Korėjos vy

išlaikyti bent iki rinkimų spalio mėn. 
Sakoma, kad de Nicola buvo itin 
paveiktas savo tautiečių skurdo, kurį 
jis patyrė paskutinėje savo kelio
nėje. Jos metu jis tegirdėjo tik ai
manas, pagalbos šauksmus ir rei
kalavimus duonos ir darbo. Šitos 
demonstracijos ir reikalavimai yra 
apėmę didesnę visos tautos dalį.

Nereikia turėti iliuzijų, kad krizė 
lengvai nugalima: Italija yra atsi
dūrusi prieš bankrotą ir lengva nu
sakyti, kokios politinės pasėkos sek
tų ekonominę ir' finansinę kata
strofą. Viešasis deficitas kasdien 
pasiekia 2 milijardus lirų, ir pinigų 
nuvertinimas su kylančiomis kaino
mis nesukuria ekonominės lygsvaros, 
galinčios sulaikyti infliaciją.

Tačiau negalima tvirtinti, kad vy
riausybė yra visiškai bejėgė prieš 
susidariusią padėtį. Jai gelbėti ji 
išleido visą eilę labai griežtų pot
varkių, nors jiems pravesti reikalin

žadėdamas pagalbą Graikijai ir Tur
kijai komunizui paskelbęs kryžiaus 
karą. Wallace šaukė, kad šitų planų 
autorius yra ne vien Trumanas, bet 
ir John Foster Dulles, Marshallio 
patarėjas Maskvos konferencijoje, ir 
senatorius Vandenbergas. Wallace 
labai jaudinasi, kad Graikija ir Tur
kija esanti tik pradžia. JAV esančios 
paslryžusios suteikti pagalbą ir ki
tiems kraštams. Trumanas jau gal
vojąs apie Prancūziją, o JAV štabas 
esąs susidomėjęs Korėja, ir Kinija, 
nes iš ten arčiausias kelias i Sibirą.

Aiškiai įspėti Wallace misiją Euro
poje sunku. Gal jis norėjo išgarsėti, 
ar savo tėvynės vyriausybę pajuo
dinti ir Europos tautas nuteikti ne 
už Ameriką, bet prieš ją. Taučiau 
visais atvejais Wallace misija Euro
poje nepasisekė. Nieko jis čia ne
sužavėjo ir nuo Amerikos neatbaidė.

K. K.

Komunistus už įstatymo 
■ ribų

Athen, V. 13. (UP) — Graikų par
lamento atstovai pateikė Tautiniam 
Susirinkimui įstatymo projektą pa
skelbti komunistų partiją už įstatymo 
ribų. Projekte nurodoma, kad ko
munistų partijos veikla esanti nu
kreipta prieš Graikijos valstybę, nes 
ji siekianti jėga nuversti graikų 
vyriausybę- Vienas liberalų opozi
cijos narys pasisakė prieš, tary
damas, jog parlamento atstovai ne
są įteisinti, savarankiškai įnešti to
kius, toli siekiančios apimties ir 
reikšmės įstatymų projektus. Tačiau 
užs. reik. min. Tsaldaris pareiškė, 
kad kiekvienas parlamento narys

riausybės sudarymo, šiam reikalui 
amerikiečiai ir numato paskolą Ko
rėjai lygiai tokio pat pobūdžio, kaip 
Graikijai ir Turkijai.

Sov. S-gos radijas smarkiai puola 
JAV politiką Kinijoje ir/Japonijoje. 
Taip pat „Pravdos“ korespondentas 
spausdina, savo laikraštyje straipsnį 
apie padėtį Japonijoje. Ten jis nu
rodo. kad JAV, prisidengusios karo 
nusikaltėlių ieškojimu, baigia sure
gistruoti visus Japonijos vyrus, tin
kančius karo tarnybai. Toliau tas 
pats korespondentas nurodo, kad 
visi vadinamieji lakūnai „savižu
džiai“ seniai esą suorganizuoti ir, 
esą gauna po 50 svarų mėnesinės 
algos. Jie esą apmokomi kariškai. 
Ar tai yra teisybė, ar ne, paliekame 
pačiai „Pravdai“. Iš to tik aiškėja, 
kad visame pasaulyje interesų prie
šingumai tarp Rytų ir Vakarų ne 
tik kad nesumažėjo, bet priešingai, 
dar padidėjo.

Grįždami J Europą, turime pažy
mėti, kad kaip prieš savaitę Pran
cūzija, taip dabar Italija, yra vy
riausybės krizės ženkle. Min. pirm. 
De Gasperi norėjo sudaryti vadina
mąjį tautinį kabinetą, praplečiant jį 
į visas partijas. Šiam jo. nusistaty
mui pasipriešino komunistai ir kai
rysis socialistų sparnas. Sušidarius 
tokiai padėčiai, De Gasperi antra
dienį su savo kabinetu atsistatydino. 
Tad atrodo, kad reikalai gali 
įgauti panašią kryptį, kaip ir Pran
cūzijoje, būtent: formavimas vyriau
sybės iš tų partijų ir grupių, kurios 
pirmon eilėn žiūri valstybės reikalų, 
o tik vėliau politikos. Mi.

gas nemažas administracijos apara
tas, kuris ir taip jau Italijoje labai 
didelis, ir tinkamas laiko išnaudo
jimas.

Daugiausia vilčių vyriausybė deda 
į pramonės pajėgumą, ypač šiaurės 
Italijoje, žinoma, jei čia pirma ne
pasireikš politinė krizė. Svarsty
damas šią padėtį, anglų žurnalas 
„Economist“ yra gana pesimistiškos 
nuomonės, juoba, kad, norint pra-' 
vesti pramonės „proletarizaciją“, 
daugiausiai būtų paliesti žmonės,' pa- 
dorių būdu sukūrę įmones?ir kapi
talus, o spekuliantai, iškilę pasta
rojo karo pasėkoje, pasiliktų visai 
nepaliesti.'

Bet de Gasperi neišleidžia iš akių 
JAV pagalbos — jis tikisi. greitos 
pusės milijardo dolerių paskolos. Jo 
garbei suruoštas priėmimas Ameri
koje rodo, kad jo viltims duodama 
palanki eiga, tik politinės sąlygos, 
kurios šią paskolą riša, sudaro dar 
kai kurias kliūtis.

X Kaip ten bebūtų, Italijos dabar-
tinė krizė ir jos pasėkos visais at
vejais vienaip ar kitaip palies ir 
tarptautinę padėtį. Nereikia ma
nyti, kad Sov. S-ga šiuo klausimu 
nesidomi, mano „Economist“. Tos 
pačios nuomonės yra ir Pierre Cor
day, kuris su rūpesčiu klausia, ar 
neperdaug amerikiečiai stato poli
tinių sąlygų. Pertempimas atneštų 
katastrofą Italijai, o tai ir Europai 
neišeitų į gerą. Manoma, kad pa- 
sekretoriaus užsienio reikalams Clay
ton apsilankymas Italijoje duos pil
ną padėties vaizdą ir, gal būt, pa
vojingumą šitų politinių sąlygų- Tai
gi, Italija laukia sprendimo. Jis bos 
visai Europai svarbus, lygiai kaip 
ir Prancūzijos sprendimas, kuris jau 
rutuliojasi. (už)
SOVIETŲ PASIUNTINYS IŠVYKO 

IS RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro. V. 13. (UP) — So

vietų Sąjungos pasiuntinys Suricas 
apleido Brazilijos sostinę. Kaip ofi- 
tialiai skelbiama, jis vykstąs Į 
Maskvą „praleisti atostogas“. Pa
siuntinys išvyko tuojau, Brazilijoj 
vyriausybei uždarius kom. partiją.

turįs teisę, siūlyti imtis bet kokių 
priemonių, nežiūrint kokios rūšies 
jos būtų. ,į

Canberra. V. 14. (Dena-Reuter.) — 
Australijos min. pirm, pavaduojąs 
Ir užs. reik. min. dr. Herbert Evatt, 
kalbėdamas darbo partijos delej- 
gatams, nurodė, jog nesą abejonių, 
kad statyb. prof, s-gų grąsyme, boi
kotuoti karinių, įrengimų statybos 
darbus Australijoje, reikią ieškoti 
sovietų įtakos. Toliau dr. Evatt pa
reiškė, kad nebegalima ilgiau pa
kęsti komunistų vartojamos techni
kos — panaudoti prof, sąjungas kovai 
su vyriausybės autoritetu.
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IIKančių ir mirties užgrūdintas žmoniškumas
Buvusių KZ politinių kalinių antrojo sąskrydžio Dachau proga '

Dievų miške (taip vadinosi miškas, 
supąs Stutthofo KZ stovyklą) guli 
nukirstos didžiulės šimtametės pu
šys. Perlysuslos, išbalusios, įdubu
siomis akimis, nudriskusiais rūbais 
ir basos būtybės, kaip skruzdės apli
pusios po pušimis pakištus baslius, 
tempia jas susilenkusios į tolimą 
kėlią, kur laukia sočiais stipriais 
arkliais pakinkyti vežimai. Ten pat 
už kelio, neiškirsto miško pakraš
tyje, šautuvus atrėmę ant kelmų 
sėdi esesininkų grandis ir žaidžia su 
savo talkininkais sargybų šunimis.

Į baslius įsikibusios ’ rankos štai, 
štai išsiners iš pečių ir atitrukusios 
nukris žemėn kartu su rąstų. Ba
sos kraujuojančios kojos nejaučia 
nei aštrių sausų šakų nei spyglių. 
Akys lenda iš kaktos ir jose sukasi 
juodi ratal Burnoje sausa, sutrū
kusios lūpos dega, nuo kaktos laša 
sunkūs, kaip kraujas, prakaito lašai. 
Dar akimirka, ir visas nešėjų 
skruzdėlynas sukniubs- po nepa
keliama našta. Bet kaip tik tą pas- 

• kutinę akimirką per nešėjų raudonų 
dažų dideliais kryžiais paženklintas 
nugaras pasipila lazdų smūgiai. 
Rankoves raudonais raiščiais per- 
sirišę kapai pliekia, kiek tik gali. 
Ir jei smūgių pertrenktas vienas 
antras paleidžia naštą ir sukniumba 
vietoje, tai likusiųjų gyslos įsitem
pia, benusileidžiąs žemėn rąstas vėl 
pakyla ir nuplaukia vežimų link.

Šį kartą smūgių neatlaikė vos tre
čią dieną stovyklon patekęs lietuvis 
Vladas C. (Tai buvo jo vėliau įvy
kusios mirties svarbiausioji priežas
tis). Greta jo sukniubo lenkas ir 
belgas. Prie sekančių rąstų gal at
siguls prancūzas, danas, čekoslova- 
kas, žydas, vokietis ir 1.1 ir 1.1., ne
sibaigianti įvairiausių tautų, įvai
riausio amžiaus ir įvairiausios socia
linės padėties brolių.

Žiaurūs turi būti dievai, reikalau
ją savo miške kraujo aukų. Žiaurūs 
turi būti žmonės, tokius dievus iš- 
pažįstantieji.

•
Dievų miško apsupta didelė smė

lio aikštė. Aplink aikštę esesininkų 
i sargybos, o pačiam jos viduryje prie 

plytgalių krūvos stovi vyriausias 
stovyklos kapas. Viename aikštės 
gale sukrautos barakų atskiros da
lys, kitame gi aikštės gale statomi 
barakai. Kaliniai nesibaigiančia vir
tine po keturis tekini nešioja per 
aikštę į statybos vietą barakų dalis 
ir visi turi bėgte prabėgti pro vy
riausiąjį kapą.. Jei tik kalinių vir
tinė sulėtina žingsnius, kapas grie
bia sunkius plytgalius, meta į bė
gančius su naštomis ir šaukia:

— Greičiau, šunęs! Greičiau!
Vienas kitas, plytgalio į galvą pa

taikytas, sukniumba. Vienas kitas 
išgriūva paskutinių jėgų netekęs. 
Aikštė pasidaro panaši mūšio laukui, 
kur vieni guli nukauti ar sužeisti, o 
kiti, mirties šešėlio persekiojami, 
blaškosi, lyg proto netekę. Tik šis 
mūšio laukas baisesnis negu kare.

Nuo giltinės čia nevalia nei gintis, 
rfti-slėptis, nei pabėgti.

• *
Iš aukšto krematorijumo kamino 

veržiasi juodų dūmų debesys ir 
skleišdamiesi žeme nuodija orą sun
kiu degintų kaulų ir alyvos kvapu. 
Tarp krematorijumo sienos ir su
trupintų kaulų ir pelenų subertos 
krūvos pastatytos žemos kartuvės, 
kurių skersinyje įsukti kabliai 
dviem kilpom pakabinti. Anksti ry
tais, saulei tekant, bet dažnai popie
tėmis, kai čia pat supančiame miške 
dirba kaliniai, aukos atvaromos pas
kutiniam gyvenimo aktui Čia kaž
kodėl vyrauja nuomonė, kad būti 
pakartam yra baisiau negu būti už
muštam lazdomis. Juos, surištomis 
už nugaros rankomis, atvaro kartais 
kelis, kartais po du, o kartais tik 
vieną. Pistoletus i varomųjų nuga
ras įrėmę įkandin seka esesininkai.

Miške žviegia piūklai, taukši kir
viai, švilpia lazdų smūgiai, o prie 
kartuvių tylu — nė garso. Ir jei 
kartais mirtiną, tylą prie jų sudrums
čia šūvis visi žino, kad kažkuriam 
trūko virvė. Taip tyliai žūsta jie, 
sutrupintų kaulų ir pelenų krūvos 
nuo čia pat už keliolikos žingsnių 
miške esančių gyvųjų draugų atskir
ti, besisklaidančių krematorijumo 
dūmų supami. Žūsta, kad patys tuoj 
išrūktų dūmais ir būtų išberti pe
lenais į bendrą krūvą, kurią sudarė 
dešimčių tūkstančių jų pirmtakų 
liekanos. •

Vakaras. Saulė leidžiasi už Dievų 
miško. Iš jo visais keliais į spyg
liuotų vielų voratinklio aptvertos, 
išsikišančių virš aptvaro sargybų 
būdelių apsuptos ir kulkusvaidžių 
vamzdžių grasinamos stovyklos var
tus slenka kolonos. Jų eilės išsiri
kiavusios po penkis. Pirmieji eina 
stipresnieji, po jų vos kojas pavelką 
išbadėję, griaučiai, dar po jų už pa
rankių velkamieji nebepaeinantieji, 
o paskutiniai nešami darbo metu 
kritę mirusieji. Iš kolonų šonų žy
giuoją kapai, mosikuoja lazdomis ir 
monotoniškai skaičiuoja:

— Eins, zwei, drei, vier . . . Eins, 
zwei, drei, vier . . .

Vartuose stovi esesininkai ir su
skaito praeinančių į stovyklą vergų 
eiles. Gyvųjų, mirštančiųjų ir mi
rusiųjų.

\ *
Tarp žemų, j žemę susmegusių 

barakų koldnos išsirikiuoja eilėmis 
po dešimt (kad esesininkams leng
viau būtų suskaičiuoti) vakariniam 
patikrinimui. Mirusieji suguldomi 
eilėje prie barako sienos. Mirštan
tieji stovi iš abiejų pusių draugų 
remiami.

Patikrinimui nėra galo. • Nesueina 
kalinių-skaičius. Gal kur mirusieji 
liko nepastebėti, gal kuris gyvųjų 
pabėgo. Esesininkai keikiasi ir švais
tosi bizūnais, kapai švaistosi lazdo
mis. Eilės stovi nejudėdamos, su
laikiusios kvapą, suspaudusios dan-

HENRIKAS BLAZAS į
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tis. Tik vieni lavonai pasienyje iš
sišiepę ir jiems užčiaupti lūpas net 
esesininkai su kapais jau bejėgiai. 
Vienas antras iš gyvųjų griūva ir 
pailgina mirusiųjų eilę, o kančių pa
radui dar galo nematyti

Pagaliau, paaiškėja, kad dviejų 
kalinių trūksta. Kol aiškina jų nu
merius ir iš kurio bloko, anapus 
spygliuotų vielų užtvaros jau girdėti 
paleistų šunų rujos lojimas, skubūs 
sargybinių žingsniai pavieniai šū
viai. Slenka valanda po valandos. 
Vakaro sutemas pakeitė nakties 
tamsa. Aplink stovyklą sužibo 
elektros žiburiai, ir viskas nušvito 
kaip dieną. Eilės stovi nejudėdamos. 
Kojos, rodos, sulindo į žemę, galvoje 
ūžia, viskas paskendo miglose. Nie
kas nebeprisimena nei duonos rieke
lės, kurios šiandien nebegaus, nei al
kio, nei fizinio skausmo, kad tik 
greičiau, greičiau, viskas baigtųsi. 
Visi siaubo, lyg užhipnotizuoti.

Apie vidunaktį stovyklos vartai 
atsidaro. Pirmieji įeina SS karinin
kai, o~po jų paprasti eiliniai I ant 
neštuvų neša kažkokius kruvinus 
skarmalus, susimaišiusius su mėsga
liais. Tai viskas, kas liko iš dviejų

Airių spauda apie min. Skirpr;
Dublino, Airijoj, dienraštis „Irish 

Independent“ vasario 12 d. išspaus
dino ilgą Keeš van Hoek parašytą 
straipsnį apie dabartiniu metu Dub
line gyvenantį mūsų diplomatą pik. 
Kazį Škirpą. Straipsnis pavadintas 
„Lietuvos valstybės vyras gyvena 
Dubline“ ir papuoštas pik. K. Škir
pos atvaizdu, po kuriuo parašyta, 
kad tai pats žymiausias pabėgėlis 
Dubline. Jame nupasakotas nepa
prastai įvairus ir nuotykingas Škir
pos gyvenimas ir jo karjera. Pami
nėjęs Škirpos jaunystę, mokslo me
tus ir jo karinę karjerą, kaip pir
mojo Lietuvos kariuomenės kūrėjo- 
savanorio ir vėliau generalinio štabo 
viršininko, po to gi karo attaches 
Berlyne ir Lietuvos pasiuntinio Var
šuvoje ir Berlyne, autorius rašo:

„Kai 1941 m. vokiečių kariuo
menė įsiveržė į sovietų okupuotus 
kraštus, lietuviai sukilo atgauti 
savo nepriklausomybės ir išsirin
ko Škirpą ministeriu pirmininku. 
Bet naciai neturėjo noro išlaisvin
ti Lietuvą, ir kai Lietuvos atsto
vas buvo. atkaklus ir atsisakė 
duoti savo vardą vokiečių protek
toratui, gestapas jį laikė namų 
arešte. O kai Lietuva atsisakė 
mobilizuoti armiją Vokietijai pa
dėti, Škirpa buvo suimtas ir in
ternuotas Dreezeno viešbutyje, 
Godesberge; tame pačiame vieš
butyje, kuriame 1938 m. Hitleris 
tarėsi su Chamberlainu? Tame 

mėginusiųjų pabėgti, kai juos pačiu
po, plėšrūs sargybinių šunes.

— Taip bus kiekvienam, kas mė
gins iš čia bėgti ... — kurčioje ty
loje numykia SS karininkas.

Bėglių liekanos su visais neštu
vais numetamos į lavonų krūvą. Tu
rinčių stovykloje būti kalinių skai
čius pilnas. Patikrinimas baigtas. 
Baigta dar viena kančių diena. Sau
lei tekant, prasidės sekančioji. Ji iš 
pat ryto papildys lavonų krūvą tais, 
kurie po šios nakties jau nebepakils. 
Krematorijumas rūksta dieną ir nak
tį. Kada gi ties juo sustos augusi 
apdegusių" sutrupintų žmonių kaulų 
ir pelenų piramidė?

•
— Jei visa tai praeis, jei man pa

siseks išlikti gyvam, aš visas savo 
likusias dienas paaukosiu, kad mano 
Tėvynėje niekad nebūtų jokių kon
centracijos stovyklų, — sako lietuvis 
pulkininkas N.

— Jei išsinešiu bent gyvybės ki
birkštėlę, — įsiterpia daktaras da
nas, — atiduosiu ją už tai, kad pa
našaus pragaro nebūtų niekur pa
saulyje.

Ir prancūzas, ir lenkas, ir olandas 
ir čekoslovakas, ir norvegas, ir žy
das, ir rusas, ir vokietis, ir daugelis

viešbutyje, ant Reino kranto; 
Škirpa buvo laikomas kartu su 
daugeliu kitų žymių asmenų, ku
rių tarpe buvo didesnioji Pran
cūzijos > generalinio štabo kari
ninkų dalis, o tarp civilių — ge
nerolo de Gaulle sesuo. Jų vieš
butis buvo apsuptas aukšta vielų 
tvora, ir kaliniai tegalėdavo išeiti 
tik į mažą sodelį. Iš ten Škirpa 
buvo nugabentas į Riesengebirge 
sritį, Sudetų srityje, kur jį 1945 
m. gegužės mėn. Karlsbade iš
laisvino amerikiečių armija. Po 
to Škirpa pradėjo ieškoti savo 
šeimos — žmonos ir sūnaus, kurie 
turėjo būti kur nors Vokietijoje. 
Eisenhowerio štabe dirbęs, buvęs 
Škirpos kolega Varšuvoje, amba
sadorius Biddle, pažadėjo jam 
amerikiečių pagalbą. Susiradęs 
šeimą, Škirpa praėjusią vasarą 
atvyko į Airiją, kur laukia doku
mentų, vykti į Ameriką.

Ekspremjeras turi puikią isto
riją papasakoti ir jis pasakoja ją 
labai gerai. Jis pasakoja apie 
daugelį žymių žmonių, su kuriais 
jis turėjo reikalų ir kurie svečia
vosi pas jį, apie interesų susikir
timus, apie pergalės svaigulį, ku
ris iškilo ir ritullojosi prieš jo 
akis, apie visas tas klaidas ir ere
zijas, kuriose Europa skęsta. Da
bar Škirpa yra užsiėmęs savo me
muarų tvarkymu, kurių dalys pa
sirodys „Irish Independent". 

kitų stovi aplink ir pritardami link
čioja galvomis. Visi jie čia broliai, 
visi vienos ir tos pačios piktosios 
jėgos kankinami, visi vienodam liki
mui pasmerkti, visi vienos ir tos pa
čios moralinės jėgos ir vilties palai
komi — nepasiduoti, išlaikyti, ištrūk
ti, kovoti Kovoti prieš tas pikto 
šaknis, kurių atžalos yra žmonių ly
gybės ir laisvės paniekinimas, žmo
nių rasės, įsitikinimo ir tikėjimo 
persekiojimas, pačio žmoniškumo 
nužudymas ir žvėriškumo išaukšti
nimas.

• •
Prieš dvejus metus< gegužės pir- . 

momis dienomis, atsidarė Vokietijoj* 
naciškų koncentracijos stovyklų var
tai ir pro juos išėjo vokiškojo naciz
mo pavergtų tautu žmonės. Žuvusių 
draugų ir savo pačių sunkių kančių 
sujungti, kraujo ryšių ir vienodų 
laisvės troškimų vieningon solida- 
rion šeimon suburti, išėjo fiziškai su
žaloti, bet morališkai, užsigrūdinę, 
kad skelbtų visų tautų broliškumą.

•
Bet ar visiems naciškų koncentraci

jų stovyklų imtiniams vartai atsida
rė į laisvę, į lauktąjį ir pelnytąjį tei
sėtumą ir žmoniškumą?

Toli gražu ne viešiems. Pikto, 
gimdančio koncentracijos stovyklas, 
šaknys dar ne visame pasaulyje 
yra galutinai sunaikintos. Ir jei visa 
•monija šiandien yra suskilusi į dvi 
lalis, jei vienoje pusėje stovi tautos, 
:urios gina laisvę, teisę ir žmonišku
mą, o kitoje pusėje stovi vergijos ir 
prievartos gynėjai, tai buvę naciškų 
koncentracijos stovyklų kaliniai sto
vi vienoje eilėje su tais, kurie už 
laisvę, teisę ir žmoniškumą, kuriems 
nėra nei Cezario nei vergo, nei žydo 
nei elino, kurie pripažįsta visoms 
tautoms teisę būti laisvoms ir vi
siems žmonėms turėti savo įsitikini
mus ir išpažinti savo Dievą.

«
Negalėdami pamiršti praeities, kur 

nukankintųjų ir krematurijumuose 
sudegintųjų milijonų brolių pelenai 
šaukiasi žmogiškojo ir Aukščiausiojo 
teisingumo, žvelgdami pirmyn į atei
tį, kuri turi laiduoti viso pikto pa
saulyje panaikinimą, buvusieji nacių 
KZ stovyklų kaliniai turi teisę 
kreiptis į visa pasaulį ir pasakyti:

— Mes kentėjome, bet išsilaisvino
me. Tačiau dar yra pasaulyje mi
lijonai žmonių, kurie kenčia pa
našiose KZ stovyklose, kaip ir mes 
kad kentėjome, kurie kenčia alkį, 
šaltį, kurie kasdien silpsta po nepa
keliama prievartos darbo našta ir 
miršta, kurie laukia išlaisvinimo, ku
rie laukia' teisybės ir žmoniškumo. 
Kol jie tebekenčia, žmonijos sąžinė 
negali būti rami. Kol žemėje tebėra 
pragariškosios koncentracijos sto
vyklos, joje negali būti teisybės, 
laisvės ir žmoniškumo, tų demokra
tiškųjų idealų, apie kuriuos neužten
ka tik kalbėti ir svajoti, bet dėl ku
rių reikia dirbti, kovoti ir aukotis.
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Henugalimieji
MOSIS DĖL VARŠUVOS ĮSILIEPSNOJA

.Apie 20 valandą aš išgirdau ant 
stogo džiaugsmingą riksmą. Vienas 
kareivių tuojau nulipo žemyn ir la
bai susijaudinęs paprašė mane už
lipti į viršų, prie kamino. Ten einąs 
pareigas vienas stebėtojų pasveikino 
mane sušukdamas.

— Vėliava, pone! Lenkiška vė
liava! — Ir jis parodė į miesto 
Centrą.
. Prieš mūsų akis atsivėrusiam pla
čiame miesto vaizde mes matėme 
gaisrų dūmus ir šautuvų šūvių Mik
čiojimus.. Ant aukščiausio Varšuvos 
pastato, 16 aukštų Draudimo rūmų, 
dominuojančių visą miesto centrą, 
tikrai plevėsavo didelė baltai-rau- 
dona vėliava. Po penkerių metų 
lenkiškos spalvos vėl buvo iškeltos 
virš mūsų miesto.

Dar atidžiau apsižvalgęs pastebė
jau, kad lenkiškos vėliavos jau ple
vėsavo ant Pašto Taupomųjų. Kasų 
rūmų kupolo, ant miesto salės bokš
to ir ant kitų pastatų. Tai buvo pir
mas pranešimas apie mūšių eigą, 
kurį aš gavau. Šios vėliavos per
davė žinias iš vieno mūsų kovojan
čio dalinio kitam.

Gaisrų pašvaistė virš miesto, iš 
degančių namų kylą dūmai, o, gal 
būt, netgi vėliavą aukščiausio Var
šuvos namo — visa tai turi matyti 
arčiausiai stovintieji sovietų dali
niai, galvojau aš. Mes aiškiai ga
lėjom girdėti nuolatinę jų artilerijos 
ugnį, į kurią, atsakydavo sunkiosios 
Vokiečių patrankos iš šiapusVyslos.

Aš nuėjau pasiųsti į Londoną dvi 
žinias. Pirmoji jų buvo:

„Mes pradėjom mūšį dėl Var
šuvos rugpjūčio 1 d. 17 valandą. 
Padarykite, kad ginklai ir amu
nicija tuojau pat būtų numetama 
šiose aikštėse (išvardintos aikš
tės).“

Antrosios tekstas gi buvo toks:
„Atsižvelgiant į tai, kad mūšis 

už Varšuvą jau prasidėjo, mes 
prašome, kad sovietų pagalba bū
tų suteikta, jiems greitai puolant 
Varšuvą iš šono.“

Po to parašiau pirmąjį mano įsa
kymą Krašto Armijos kariams, vie
šai kovojantiems sostinėje. Jo tu
rinys buvo toks:

„Varšuvos kariai!
Šiandien aš daviau ilgai lauktą 

įsakymą pradėti atvirą karą 
prieš amžiną Lenkijos priešą — 
įsibrovėlius vokiečius. Beveik po 
penkerių metų kietos ir nuolati
nės kovos pogrindyje, šiandien 
jūs išėjote į atvirų kovos lauką 
su ginklais,, rankoje atgauti mūsų 
kraštui laisvę . . .

BOR, Lenkų Krašto Armijos 
Vadas.“

Nelaimei, mūsų radijas per kovas 
buvo sugadintas ir vis dar neveikė. 
Technikai visą naktį kietai dirbo, 
stengdamiesi jį sutaisyti. Tad šis 
mano įsakymas negalėjo tuojau pat 
būti paskelbtas. Taip pat pasaulis 
dar nieko nežinojo apie mūsų kovą 
Varšuvoje.

Naktį smarkiai lijo, lietus apgesi
no gaisrus, kurie plačiai buvo įsi
liepsnoję visame mM*. Didelėj 

tamsoj apie trečią valandą ryto mū
sų vyrai įsiveržė į gretimą fabriką, 
užmušdami keletą iš jame buvusios 
vokiečių įgulos, kitus gi paimdami į 
nelaisvę. Mūsų radijas vis dar ne
veikė. Technikai negalėjo jo patai
syti, neturėdami tam tikrų dalių, 
kurios buvo slaptame mūsų sandė
lyje apie 500 metrų nuo mūsų. Du 
vyrai pasisiūlė savanoriais vykti te
nai, bet jie nebegrįžo. Vėliau aš su
žinojau, kad jie abu pakeliui žuvo. 
Auštant pasisiūlė vykti trečias sava
noris.

Jis sugrįžo po pusės valandos, 
triumfališkai atnešdamas reikiamas 
dalis. Tą pačią dieną, prieš pietus, 
mūsų radijo technikai atstatė. mūsų 
kontaktą su Londonu, ir mes galė- 
joųj pasiųsti pirmą žinią.

Pradėjo ateiti pranešimai iš kitų 
Krašto Armijos dalinių. At
rodė, kad vokiečius mes užklupom 
netikėtai. Mūsų rūpestingai koordi
nuota akcija laimėjo ketvirtadalį 
valandos, laiko ir , suteikė mums 
ofenzyvos pirmumą. Dabar tebuvo 
klausimas, ar mūsų daliniai galės tą 
pirmavimą ištaikyti, antros dienos 
kovose.

Po pirmojo mūsų susidūrimo vo
kiečių šarvuočių daliniai nebeatrodė 
tokie nepaprasti. Kadangi mūsų da
liniai neturėjo prieštankinių ginklų, 
tai iš pradžių mes buvom labai su
sirūpinę, kaip reiks su jais kovoti. 
Vokiečiai visuose strateginiuose 
miesto punktuose turėjo parengę 
masinius tigro tipo tankų dalinius 
ir, matyt, tikėjo, kad jie galės su
kilimą sutriuškinti per kelias va
landas. Penkiolikai minučių praėjus 
po mūsų puolimo pradžios, vokiečių 
tankai pradėjo veikti.

Lygiai 17 vai. 15 minučių Liublino 
Unijos aikštės mūšiams vadovęs 
mūšų karininkas pamatė 18 Tigrų, 

keturiasdešimties tonų svorio, at
važiuojančių į kovų centrą ir šau
dančių iš kulkosvaidžių, Tačiau jo 
vyrai, be panikos klausydami įsa
kymų, laukė tų Tigrų tarpduriuose 
ar pasislėpę už kitų kokių kulkų ne- 
permušamų uždangų iki pačio pas
kutinio galimo momento. Po to jie 
sviedė, po tankų vikšrais filipinkas, 
civiliai tuo tarpu iš langų ir durų 
bombardavo tigrus degančio gazolino 
bonkomis. Per keletą minučių 18 šių 
baisybių buvo bejėgiai.

Visi ankstyvieji pranešimai rodė, 
kad per 20 minučių visi miesto gy
ventojai suprato, jog Krašto Armija 
išėjo į viešumą ir kovoja; visur kur 
žmonės skubėjo padėti mums. Pra
dinio smūgio įspūdis buvo per daug 
stiprus, jį tegalima lyginti tik su re
guliarios armijos smūgiu. Jis turėjo 
tą visą baisų liaudies sukilimo verž
lumą ir tuo pat metu buvo kariniai 
organizuotas. Aišku, pirmųjų valan
dų pasisekimui daug padėjo ir stai
gus civilių gyventojų puolimas, bet 
šis staigumas turėjo ir savo blogų

Mūšiuose mūsų vadai sunkiai te
galėjo atskirti kareivus nuo civilių. 
Mūsų vyrai neturėjo uniformų, o 
mes neturėjom priemonių užkirsti 
kelią civiliams užsidėti ant rankovių 
baltai-raudonus raiščius. Tuo būdu 
ir jie, kaip ir Krašto Armijos kariai, 
pačiupdavo ginklus iš vokiečių, ir 
tai labai apsunkino amunicijos tau- 
pimą. Civiliai gyventojai ir vienam 
vokiečiui nudėti išeikvodavo eibes 
šovinių ir granatų. Kiekvienas gau
tas pranešimas pabrėžė didelį amu
nicijos išeikvojimą

Mūsų daliniai vis dar tebedavo iš
sklaidyti' į daugybę nepriklausomų 
veiksmų. Vokiečiai gynė pastatus, ku
riuose jie buvo įsikūrę. Gatvėse buvu
sieji vokiečiai sudarė mažesnius ar di
desnius būrius ir bandė iškovoti ke
lią iki artimiausio vokiečių garni

zono. Kai kurie jų nuo kulkų pa
sislėpė namuose ar priešlėktuvinės* 
slėptuvėse. Vis dar nebuvo galima 
nubrėžti jokios fronto linijos. Smar
kus šaudymas kai kuriose vietose 
trukdė mūsų pasiuntinių— mergai
čių tarnybą ir kliudė vienam da
liniui užmegsti kontaktą su kitu.

Jau pirmąją naktį Varšuvos gy
ventojai pradėjo gręžti savo rūsių 
sienose urvus, ir tuo būdu netrukus 
susidarė platūs slaptųjų perėjimų 
labirintai. Jų pagalba jau rugpiūčio 
2 d. mūsų daliniai galėjo kai kur 
užmėgsti kontaktą vienas su kitu, 
pasiųsti pastiprinimų ir amunicijos 
į svarbesnius punktus, pergabenti 
sužeistuosius ir atstatyti reguliarią 
pasiuntinių tarnybą.

Daugumas pirmųjų raportų buvo 
gauti iš centrinio miesto sektoriaus. 
Jie rodė, kad mūsų daliniai jau yra 
užėmę Centrinę pašto įstaigą, dujų 
fabirką, vandentiekį ir Centrinę ge
ležinkelio stotį. Mūšiai tebėjo elek
tros stotyje.

Čia ėjo kruvinos kovos. Svarbiau
sia elektros stotis buvo vienintelis 
elektros šviesos ir jėgos tiekėjas 
Varšuvai. Mūsų radijo kontaktas, ly
giai kaip ir mūsų mažos amunicijos 
dirbtuvės visiškai priklausė nuo jos. 
Mes buvom sudarę Krašto Armijos 
dalinį iš lenkų darbininkų technikų 
ir Inžinierių, dirbusių elektros sto
tyje, ir pavedėm jam užimti elek
tros stotį.

Jau daugelis mėnesių elektros sto- 
tik atrodė, kaip fronto linijos bun
keris. Vokiečiai apstatė ją bunke
riais ir apsupo spygliuotos vielos 
užtvaromis ne tik iš lauko pusė*, 
bet ir viduje. Vėliau jie dar uoliau 
ėmėsi stiprinti jos gynimą, padvi
gubindami jos įgula k>'ri buvo iki 
kulnu apginkluota. ?'■- žmv’nm, 
kad paimti elektros stotį bus kieta* 
riešutą*. (B. d.) Vertė B. Ala*.
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Per gimtqjq kalbq j tautos ateitį
(IS P. BALČIŪNO PASKAITOS. LAIKYTOS BEBDORFE 1947. 4. 24.)

Ne žemės platumu ne pilių ir 
tvirtovių stiprumu tautos iš
silaiko, bet savos kalbos už
laikymu. M. Daukša

Žodžio, dažnai tik trumpučio žo
delio, reikšmė Ir įtaka gyvenimui — 
amžina filosofų mįslė. Žodis yra 
aiškus ir neaiškus, labai dažnai pa
slaptingas: jis, iš vienos pusės, „Nau
jojo Gyvenimo“ redaktoriaus žo
džiais (46.11.20. Nr 18/20), „yra toks 
lengvas ir laisvas, kad gali sakyti 
ką tinkamas, su nieku nesiskaity
damas; iš kitos pusės, žodis išreiškia 
būties dėsnius ir nulemia daugelio 
žmonių likimą... Žodis formuoja 
žmonių protus, jis tvarko jų sąžines, 
jis lenkia visą gyvenimą“. Pagal 
lietuvių patarlę „žodis plunksna iš
lekia, bet jaučiu sugrįžta“. Taigi ir 
liaudis, tas aštrusis filosofas, yra 
aiškiai pastebėjusi žodžio menkystę 
ir drauge jo galybę. Tuo pačiu žo
džiu Šilerio „Plėšikų“ Maksimilijonas 
Mooras, klastingojo sūnaus Franco 
įkalbėtas, prakeikia savo mylimąjį 
sūnų Karlą. Tuo pačiu žodžiu brol
žudys Kainas užsitarnauja prakei
kimą. Pagaliau Dieviškasis žodis su
kuria pasaulį, ir įsikūnijęs Žodis iš
pirko visą žmoniją.

Gramatikai žodis — viskas. Žodį 
fonetiškai sudaro: tariant garsų jun
ginys, rašant — raidžių junginys. 
Morfologijoje žodis jau reiškia kurią 
nors sąvoką: stalas jau mums reiš
kia stalą, piktas reiškia piktą. Žo
džių tinkamas junginys jau pareiškia 
žmogaus sąmonę, jo gilų, aštrų pro
tą, jo galingą ar silpną valią, jo švel
nius ar ligi pasibaisėjimo žiaurius 
jausmus. Tai jau sudaro kalbą pačia 
plačiąja prasme. Kalba tai yra tik 
žmogaus išimtinė privilegija. Nė vie
nas „protingųjų“ gyvių neturi kal
bos dovanos. Šnekučio ar povo ta
riamieji žodžiai tai yra tik, pasinau
dojant pakankamai tobulais balso 
padargais, mechaniškas girdėtųjų 
garsų pakartojimas, o ne tų žodžių 
prasmės ir gilios minties suvokimas. 
Net tariamasis žmogaus „pirmata- 
kas“ beždžionė nesugebėjo ir nesu
geba reikšti žodžiais savo minčių. 
Niekas nežino, kad su beždžione bū
tų buvę galima žmoniškai pasikal
bėti, mintimis pasidalinti.

Kalba tai ryškiausia žmogaus ir 
tik žmogaus žymė, griežtai išsiki- 
riantl jį iš visų pasaulio gyvių įvairy
bės. Kalba yra vienintelis pajėgiau
sias žmogaus proto talkininkas. Jau 
senaisiais laikais romėnai sakydavo: 
„Homo ėst animal rationale, quia 
orationale“ (žmogus yra protingas 
gyvulys, nes jis gali kalbėti). įkalbą 
įeina ne tik garsinė-žodinė kalba, 
bet ir mintinė kalba-mąstvmas kal
binėmis mintimis — sąvokomis, o 
ne jusliniais daiktų įspūdžiais.

Kalba nesusidaro savaime, ji ne
atsiranda kokių išminčių ar grama
tikų dėka: ji, pagal vokiečių kalbi
ninką W. Haversą, susidaro iš at
skirų momentinių visų kalbinės 
bendruomės narių įnašų. Vadinasi, 
kalbos kūrėjai yra visada visa 
bendruomenė, nors ji apie tą kalbos 
kūrimą nei galvoja, nei žino. Bet 
bendruomenė, toji kalbos kūrėja, 
kalbos mokslo nesukuria ir negali 
sukurti: ji tik duoda kalbos mokslui 
medžiagą. Kalbos mokslo sudary
mas yra kalbininkų (lingvistų, filo
logų) uždavinys.

Jei jau visi bendruomenės nariai 
yra kalbos kūrėjai, tai pagal vi
suotinius etnologijos dėsnius kiek
vienos bendruomenės kalba turi kuo 
nors išsiskirti iš kitos kalbos, nes 
kiekviena tautinė bendruomenė, be 
specifinių vietos sąlygų ir aplinkos, 
turi labai aiškių žymių, išskiriančių 
ją iš kitų tautinių bendruomenių. 
Taigi kiekviena kalba turi specifinių 
savumų, siekiančių tautos sielos gel
mes. Iš to aiški išvada, kad kiek
viena natūrali kalba savaime turi 
būti tautiška.

Kiekvienos tautos formavimuisi 
turi reikšmės teritorija, kalba, ti
kyba, rasė ir 11. Bet iš visų tų ypa
tumų ryškiausia ir reikšmingiausia 
yra gimtoji kalba. „Tėviškės Garso“ 
Nr. 46 G. T. sako: „Tyrinėdami isto
riją pastebėsime; kad tautų išsilai
kymo pats tvirčiausias pagrindas yra

' jų kalba“. Zodis-kalba išskiria žmo
gų iš visų pasaulio būtybių ir iškelia 
jį į aukščiausią laipsnį. -

Lietuvių tautai savo gimtoji kalba 
turėjo tiesiog gyvybinę reikšmę. Jei 
ne savoji kalba, tai lietuvio vardą 
šiandien tegalėtume užtikti tik tau
tų istorijos ar kalbotyros veikaluose. 
Mes drąsiai galime sakyti su vo
kiečių mokslininku: „Die Spachelst 
unsere Geschichte“ (kalba yra mūsų 
istorija). Mūsų tautos atgimimo pa- 
triarkas dr. J. Basanavičius „Aušros“ 
prakalboje graudenosi, kad „mūsų 
vienintelis lobis - kalba taip pat nyks
ta“, kad Lietuva „prilygsta tik šešė
liui senosios mūsų Lietuvos". Tai esą 
įvykę dėl to, „kad daugumas lietu
vių, pasieniais greta kitų tautų gy
venančių, per ilgus amžius pasisa
vino svetimas kalbas“. Iš to Basana
vičius daro liūdną išvadą: „Lietuva 
pamažėl! nyksta, nes nyksta jos kal
ba". Tas savos kalbos nykimo pavo
jus vertė atgimstančios Lietuvos pio
nierius stoti į kovą dėl žūstančios 
savo tautos. Dar beveik prieš 300 
metų (1699 m.) kanauninkas M. 
Daukša juto jau tą pavojų ir su 
didžiausiu įsitikinimu ir nuoširdumu 
skelbė atitoluslems nuo savo kalbos 
kamieno: „Gimtoji kalba yra bendras 
meilės ryšys, vienybės motina, pi
lietiškumo tėvas, valstybės sargas“. 
Trumpai ir aiškiai pasakyta. Taigi 
gimtoje kalboje yra ir valstybišku
mo, ir pilietiškumo, ir vienybės, ir 
meilės šaįihys. Aišku, kad be tų do
rybių žiogiškas ir žmoniškas gy
venimas neįmanomas. Užtat ne be- 
reikalo ir D. Poška įpareigojo visus 
rūpintis savąja kalba:
„Garbink tėvišką kalbą ir anos 

kalbrėdą, 
Nes prigimto liežuvio nemokėti 

gėda.“
Ar mes pakankamai branginame 

savo kalbą, ar rūpinamės jos išlaiky
mu, jos kultūra? Atrodo, ne. Nors 
mes kartais ir pasigirtame savąja 
kalba, bet patys darome daug kalbos 
klaidų ar klaidingų sprendimų apie 
kalbą, o kaltę verčiame ant kitų: 
mokytojų, kalbininkų, literatų, re
daktorių. Yra, žinoma, kiek ir kitų 
kaltės, bet tai mūsų neatpalaiduoja 
nuo pareigų savo gimtajai kalbai. 
Savo1 kalbos dėsnių paneigimas yra 
savosios prigimties iškreipimas. Tai 
yra prasikaltimas savajai prigimčiai. 
Daukšos žodžiais, toks iškrypimas 
žmogui pritinka, kaip varnui lakštin
galos čiulbėjimas, lakštingalai varno 
krankimas ar l’ūtui ožio bliovimas. 
Jokia svetima kalba gimtosios nie
kam negali atstoti. Jei jau galėtų tą 
brangią Dievo dovaną kitos kalbos 
atstoti, tai seniai būtume beturį vieną 
bendrą pasaulinę kalbą (Zamenhofo 
esperanto; dabar amerikiečiai yra 
sugalvoję tarptautinę kalbą iš 100.000 
žodžių; Kudirka kalbėjo apie world 
speak — pasaulinę kalbą).

Norint pažinti.savo kalbą, reikia 
pažinti gausiuosius kalbos faktus, 
dėsnius ir tik tada daryti išvadas ar 
teigti. O mes visi jaučiamės esą kva
lifikuoti kalbininkai, nors dažnai 
nejaučiame tikrosios savo gimtosios 
kalbos dvasios, jos vertės ir per 
lengvai norime atsipalaiduoti nuo 
kalbinių varžtų. Ir taip mes neju
čiomis, visai nesąmoningai kertame 
šaką, ant kurios patys sėdime. Jau 
anksčiau mes nerodėme pakankamo 
atsparumo savo kalbai, o čia, trem
tyje, svetima aplinka, svetimos kal
bos dar mus stipriau traukia nuo 
savo kalbos. Mūsų net nestebina 
šitokie girdimi perlai: „Strasenbanu 
nuvažiavau į autbanchofą“, „šnel- 
cūgu nuvažiavau į Garmišą“. „O, 
koks bajavas lantšaftas atrodo nuo 
Zugšpitco!“ Čia dar prisideda „okey, 
very well" ir pan. Tomis svetimai 
skambančiomis sąvokomis mes giria
mės, bet jos, „Tėviškės Garso“ G. T. 
žodžiais, „čia derinasi mūsų kalboje 
ne geriau, kaip prie švelniai skam
bančios sutartinės veršio bliovimas“.

Lietuvių kalba didžiuojasi savo 
skambumu. Bet kaip mes skambina
me, kaip tariame. Štai vienas, visiems 
žinomas lietuvis, kalbėdamas apie 
Argentiną, sakė: „aukoja savo svei
katą bendram cykslui“ (juodos rai
dės rodo kirtį).

Vaišingas lietuvis ir Nepriklauso-

mos Lietuvos laikais mokėjo būti 
nuolaidus svetimiesiems savo kal
bos sąskaita. Dabar svetimoje šalyje 
tas perdėto nuolankumo, lėkštumo 
pavojus yra dar didesnis. Dabar gy
venimas tarp svetimųjų mus stumia 
į didelį pavojų nutausti ir žūti. Iš
sisaugoti nuo to pavojaus mes ga
lime tik saugodami gyvą ir sveiką 
savo kalbą. Jau kartą dėl svetimų 
kalbų įsiskverbimo į mūsų valstybę 
mūsų laisvė buvo palaidota. Bet ga
lingoji mūsų kalba, pakėlusi sunkius 
unijų ir carizmo bandymus, vėl iš
vedė mus į nepriklausomo gyvenimo 
vieškelį. 22 metus laisvai klestėjusi 
ir giliai įleidusi šaknis į lietuvišką 
žemelę, mūsų kalba vėl 'buvo pri
versta pakelti kruviną naštą ir dabar 
ji laiko savo tautos gyvybės egzami
ną. Tą egzaminą laikome ir mes, 
tremtiniai: Sunki mūsų padėtis, bet 
vilties nustoti mes neturime teisės. 
Gal trūksta mums duonos, gal nėra 
skatiko, ir tikrai mums trūksta žmo
giškų teisių, bet mes vis dar turime 
savo gražią gimtąją kalbą. Ar mes 
negalime didžiuotis šiais vokiečių 
filogogijos daktaro žodžiais: „Išmokti 
lietuvių kalbą — reiškia tiesiog 
džiaugsmą ir pasigėrėjimą. Bet ap
gailestautina, kad tie baisūs įvykiai 
Rytuose lietuvių tautai sudaroToklą 
didelę grėsmę. Aš trokštu jūsų tautai 
greito atsistatymo“. Taigi, jeigu sve
timiesiems mūsų kalbos mokėjimas 
yra džiaugsmas ir pasigėrėjimas, tai 
mūsų rūpestis savąja kalba yra pir-
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moji Ir svarbiausioji pareiga. Pa
juskim svetimųjų vertinamą lietu
višką žodį: „Jūs savo dainomis ga
lite pavergti visą pasaulį“. Ypatingai Į 
visi jauskime tą lietuvių kalbos mei
lę, kuriai kiti paaukojo visą savo 
gyvenimo triūsą ir išmintį. 33 gra
žiausius savo gyvenimo metus pa
skyręs gimtajam žodžiui skleisti, 
mūsų didvyris, knygnešių tėvas, Jur
gis Bielinis arti prie savo gimtojo 
namo ir ant jo taip trokštos nepri
klausomybės slenksčio baigė šios 
žemės kelionę, palikdamas mums ' 
lietuviško žodžio vertės testamentą: 
„Laikraščiai — tai ugnis, ir su ta 
ugnimi sudeginsime rusą Lietuvoje“. : 
Žymusis aušrininkas J. A. VištaŪus 
buvo priverstas dėl kovos už savo 
kraštą ir savo kalbą trauktis į už
siėmus. Atsidūręs Argentinoje, iš 
savo krašto ir savo kalbos ilgesio 
apsirgo ir pateko į beprotnamį. Ten, : 
visų užmirštas, baigė savo gyvenimo ; 
dienas. Dr. J. Šliupas, kartą aplankė 
savo kovos bičiulį. Jis, ligos kan
kinamas, ir žiūrėdamas į tolį, ■ 
šnibždėjo šiuos žodžius: „Antai Ne
munas ... Ar regi? Atplaukia ■ 
srovė. Pasemk man vandens . . .“ 
Sukrito ir pravirko.

Ir mums suriku be Nemuno van
dens, bet nenusiminkime. Visi vie
ningai, kantrią! ir ramiai dirbkime 
ir, gaivindamiesi savąja kalba, j 
skelbkime pasauliui: „Lietuviais ■ 
esame mes gimę, lietuviais turime ; 
ir būt!“ !

Prieš praėjusias Velykas tremtyje 
pasirodė net dvi Maironio „Pavasa
rio Balsų“ laidos. Wiirzburgiškė* 
laidos rengimas Švietimo Valdybos 
buvo pakartotinai skelbiamas spau
doje dar praėjusių metų ankstybą 
rudenį. Todėl būtų buvę prasmin
giau antrajam leidėjui išleisti kurį j 
kitą mūsų- klasikų kūrinį.

Ką kuria okupuotos Lietuvos rašytojai
Amerikos lietuvių komunistų dien

raštyje „Laisvė“ š. m. kovo 21 d. 
Nr., žinių iš Lietuvos skyriuje iš
spausdinta A. Lukošiaus korespon
dencija iš Vilniaus „Rašytojai pas 
studentus“. Iš šios korespondencijos 
matome, kokia dabar kūryba ver
čiasi okupuotos Lietuvos rašyto
jai. Korespondencijoje rašoma: 
„Poetas V. S. Gira pasirodė su še
šiais savo kūrybos eilėraščiais, ku
rių tarpe gerai nuskambėjo kūri
niai „Stalino žodis“, „Černiachovs
kio aikštėje“, „Pergalė ir kt. „Poe
tas Tilvytis pasirodė su didžiojo 
proletarų poeto Majakovskio vertimu, 
rašytojai Alb. Žukauskas ir Valsiū- 
nienė sų savo naujaisiais eilėraš
čiais.

Didelio pasisekimo • vakare susi
laukė rašytojas Marcinkevičius su 
fragmentu iš rašomos "dramos. Ra
šytojas Žilionis paskaitė porą ap
sakymų, pasakojančių apie hitleri
ninkų siautėjimą Vilniuje okupaci
jos metais. Poetas Mozūriūnas skai
tė fragmentą iš savo poemos „Ke
turi komunarai“ ir eilėraštį „Pra- 

’eitis“. Literatūros vakaro pabaigoje

rašytojas Vengrys paskaitė frag
mentą iš išversto Katajevo romano 
„Pulko sūnus“.

Taigi matome, kad okupuotoje 
Lietuvoje literatūrinė kūryba skur
di ir jos motyvai nebe lietuviški.

Skaudžiausia tai, kad tokiam pra- 
gaištinam mūsų tautos darbui Ame
rikos lietuvių tarpe, nors ir nedaug, 
bet vis dėlto atsiranda pritarėjų ir 
gerai apmokamų talkininkų. O .su 
pinigais jie nesivaržo ir atvirai 
prisipažįsta: „Mes žinome, kad visa 
tai reikalauja ištekliaus ir darbo, 
bet patyrimai rodo, kad lėšų mums 
aestokuoja, kai tik imamės didelio 
darbo“. ,

L. DOVYDĖNO ATSIMINIMAI 
ANGLU KALBA

L Dovydėno atsiminimai ir pastabos 
apie sovietų veiklą Lietuvoje, pava
dinti „Mes valdysime pasaulį“, jau 
baigiami Amerikoje versti į anglų 
kalbą. Ten juos apsiėmė leisti ir 
pateikti angliškai skaitančiai visuo
menei ta pati leidykla, kuri išleido 
Kbstlerio, Kravčenko ir kt. antibol- 
ševikinių autorių veikalus. („A.“) sidomėjimą.

Iš Prancūzų kultu-' 
rinio gyvenimo

Prieš dešimtį metų Rivieros ligo
ninėje mirė humanistė - rašytoja 
Marguerite Audoux žinomosios kny
gos „Marie ClSire“ autorė. Ji savo 
vardą įamžinino šalia Colette, Anna 
de Noailles, Princesse Bibesco, pa
saulinės moterų literatūros metraš
čiuose. Ja žavėjosi Jean Giraudoux, 
Chąrles-Louis Philippe, Octave Mir- 
beau. Gimusi Bourges, skurde ir 
varge, kaip ir Jeanne d’Arc ganiusi 
avis, vėliau išėjo į Paryžių mokytis 
siūti. Jos knyga priklauso prie ge
riausių moterų kūrybos darbų pa
sauly. Už tai ji vienbalsiai laimėjo 
garsųjį „Prix Femina“, jos darbus 
jury komisijai įteikė šio talento atra
dėjai — Charles Louis Philippe,* 
Mirbeau ir Alain Foūmier. Didieji 
laikraščių žurnalistai stebėjosi jos 
palėpės kambarėliu, skubėję premi
jos proga į rašytojos saliomis, o radę 
ją menkutėj siuvykloj, apiplyšusia 
suknele Bouleward - Montparnasse 
mansaroj . . . Šioj palėpėj atidary
tas jos garbei muziejus, kurio ati
daryme dalyvavo pats švietimo mi- 
nisteris, kultūros ir humanistinio 
pasaulio, atstovai.

Claude Schaeffer, žinomas pran
cūzų archeologas Cypte, netoli Fa- 
magusta’os, požemy atrado bronzos 
laikų uosto miestą iš antrojo šimt
mečio prieš Kristų. Šio rasto miesto 
namai turį vandentiekį ir požemi
niuose aukštuose gyvenamus butus. 
Šitas įdomus archeologinis radinys 
šio mokslo pasauly sukėlė didelį su-

B. P.

Pabuciavi mas
Vyt. Tamulaitis

už-
nu-

■H

VYTAUTAS PESECKAS

Ir apkabino kapitoną šaltos liūtys, 
Ir apkabino žodžiai debesų juodi: 
— Į tėviškę, o kapitone, nepakliūti, 
I tėviškę tave atveš laivai kiti ...

— Kiti iškels ir tavo vėliavą virš uosto, 
Kiti kalbės, kad buvo žygis nuostabus ... 
Bet tau — vienatvės dainomis liūdėt ir guostis, 
Tartum sapne — jūreivių gretose nubust

Audra grobuoniškai rankas išskėtus krito 
Ir draskė laivo stiebą jūrų platumoj--------

’ , Ir draskė vėjas veidą ir akis lig ryto,
Kaip drasko širdį skausmas žemėj svetimoj..

(Pabaiga)
Likęs vienas, jis rūpestingai 

tiesė savo mažą darbo stalelį, 
pirko puokštę gėlių, išvirė kavos,
padėjo keletą. gabalėlių šokolado ir 
nekantriai laukė jos grįžtant. Nuo
širdžiai juodu pasikalbės, ilgai ir 
rimtai. Nesikarščiuodami galės iš
dėstyti savo priekaištus vienas ki
tam, ne kokio pasmerkimo pykčio 
vedini, o susitaikymo meilės supami. 
Ramiai ir kiek tinkami išsišnekės. 
Andriaus patarimą kaip tik dabar 
bus gera proga išbandyti. Pats jau
tėsi atgijęs, šviežias, su šilumos pil
na krūtine. Gal būt, jį buvo šiek 
tiek pakeitęs tas apsilankymas pas 
Aldoną, o gal kas kitas, ką jautė da
bar širdyje.

Žinoma, jis bus su ja griežtas, bet 
ne rūstus, bus atviras, bet ne piktas, 
bus švelnus, bet ne sentimentalus. 
Vis dėlto, ji buvo jo žmona ir rei
kėjo imtis iniciatyvos, ar 'tai buvo 
malonu, ar ne. Reikėjo bandyti' su
laikyti tą riedėjimą žemyn, bandyti 
sušildyti ir ištirpinti tuos ledus, ku
rie sugulė ant širdžių. Jis norėjo 
visą tą sunkumą greitai numesti nuo 
savo pečių, — taip buvo staiga iš
troškęs kažkokio lengvo, gaivinančio 
ir pavasariškai šviežio atsikvėpimo.

Jis Jai viską pasakys, ką jautė 
ligi šiol savyje, švelniai, bet aiškiai 
parodys šito kelio kreivumą, į kurį 
jį buvo įsukusi. Slapti pasimatymai, 
apie kuriuos jis žinojo, nuolatinis 
melas ir išsisukinėjimas, kuriais ji 
bandė dangstytis, tikėdama, kad 
auvo viską paslėpusi nuo jo akių, 
reikėjo jai bent sykį atidengti ir 
aiškiai parodyki. Pasakyti savo šal
tumo priežastį, kurio ji nesuprato ir 
savo rolę stengėsi vaidinti taip, lyg 
nieko įtartino ji, nebūtų padariusi, 
lyg nieko tarp jų nebūtų įvykę. Bet 
šita šalta kaukė ant jos širdies buvo 
tokia ryški, kad jis negalėjo ilgiau 
jos pakęsti. Ją nuplėšti reikėjo ne 
staigiai, bet atsargiai, suvaldant šir-

dies įsisiūbavimą, visu rimtumu ir 
sugebėjimu, nes' nuo šito priklausė 
greičiau ar. lėčiau prie jų artėjanti 
ratastrofa, kuri -abiejų širdyse būtų 
palikusi griuvėsius. Valė turėjo į 
tai aiškiai ir rimtai pažvelgti savo 
pačios akimis. Ji turėjo suprasti ir 
gerai suvokti, kad žaisdama menk
niekiais, šitais nubirusiais nuo sve
timo stalo džiaugsmo trupinėliais, 
kuriuose tarėsi randanti savo laimę, 
labai greitai galėjo pralaimėti viską, 
kas dar buvo likę. Kaip kiekviena 
moteris, taip ir ji, turėjo žinoti, kad 
labai rizikinga buvo statyti ant kor
tos save pačią, kai tuo tarpu visiškai 
nežinojo, ką už tai galėjo laimėti. 
Tuo šitas žaidimas ir buvo pavojin
gas.

Inžinierius Želvys neramus vaikš
čiojo po 'kambarį, apgalvodamas 
kiekvieną smulkmeną, kurią turėjo 
pasakyti. Pradės kalbą atsargiai, 
nusikaldamas į praeitį, nes jo įsiti
kinimų, anie gražūs praeities prisi
minimai turėjo padėti nuplauti da- 
oarties drumzles. Jis viską jai atleis, 
dovanos. Gerai suprato, kad kiek
viename kelyje pasitaiko didesnių 
ir mažesnių vingių, kalnų ir pakal
nių. Ji, jei dar jį tebemyli, šitą tu
rės suprasti ir įvertinti. Nusikratys 
visas dulkes nuo rūbų ir švelni, gera 
grįš į jo širdį. Tokia pati, kokios 
jis norėjo.

Jis laukė dabar jos grįžtant pa
kilusia nuotaika ir šviesiom akim, 
tvirtai tikėdamasis laimingos pabai
gos. Ne tik tėviškėj hidroelektrinės 
stoties projektas, bet ir jo laimės 
atstatymo projektas buvo baigtas.

Jau temo, kai jis, nesulaukdamas 
jos grįžtančios, pamažu išėjo pasi
tikti. Mieste degė pirmieji žiburiai. 
Iš tamsaus parko tyso ilgi, juodi va
karo šešėliai. Jie lipo per aukštą 
geležinę tvorą ir begarsiais žings
niais bėgo akmeninėmis gatvėmis 
tolyn, į miesto vidurį, kur sužibo 
didelės, akinančios šviesos. Parko 
gatve ji turėjo grįžti. Jis apsidairė

kertėje. Gatvė buvo tyli ir tuščia. 
^Grįšiu namo“, pagalvojo, „o gal po
vų gatve bus pasukusi“. Bet valan
dėlę dar stabtelėjo šešėlyje, prie par
ko tvoros, norėdamas užsidegti ciga
retę. ¥

— Broniau! Nębūk pašėlęs, — ne 
tai piktas,, nei tai švelnus, bet aiškus 
ir skambus pasigirdo jo žmonos bal
sas anapus tvoros. Daugiau jis nieko 
nebeišgirdo tik akimirksniui džiaugs
mingą, trumpą jos nusikvatojimą.

Jo širdį nupurtė pasišlykštėjimas 
ir kažkokia šalta, galinga srovė stai
ga ūžtelėjo krūtinėn, sugriaudama 
viską.

— Kiek tai veltui padėta darbo,
— išgirdo vėl atskirus, nutrūkstan
čius jos žodžius, kurių vos galėjo 
suprasti mintį. — O kam to reikėjo, 
kokia nauda, nebent Brazilijos dy
kumoje ugnį pasikurti turėsiu su 
kuo. Tai viskas, kam tas jo darbas 
ir projektas buvo reikalingas. Lyg 
ne, Broniau! Moteriai reikia, kad 
vyras duotų ką nors konkretaus, gy
venimiško ir realaus. Tik tada, kai 
šitas pagrindas yra, galima ir sva
jonėmis, ir visokiomis fikcijomis 
užsiimti. Bet dabar to nepakenčiu.

— Taip, taip ... — karštai pritarė 
jai vyriškas, storas balsas. — Gy
venti ne visi moka. Aš tave su
prantu . . .

— Bet turiu jau eiti, — ištarė ji.
— Laukia seniai manęs. Švęsime 
šiandien didelę šventę, kurioje, jau
čiu, bus prikepta ir privirta daug 
pamokymų ir išmetinėjimų, apspir- 
gintų formulių sose . . .

— Galima, Vale, ir nešvęsti, — 
pro sukąstus dantis ištarė inžinie
rius Želvys, drebančiais pirštais 
oraukdamas vieną po kito degtukus, 
kurie gęso ir lūžo pirštuose. — Ga
lima nešvęsti ... — kalbėjo, smaug
damas širdyje kylančią baisią audrą 
ir pamažu eidamas gatve, pilna tam
sos ir šešėlių. Nieko aplink shve 
nematė ir negirdėjo. Kažkokia sunki, 
vos pakeliama, “tyla užgulė jį visą, 
gailiai imdama spengti ausyse. Ten, 
giliai krūtinėje, kažkas šaltais ledi
niais nagais draskė jo širdį, baigė 
įnirtusiai daužyti, griauti ir naikinti 
viską, kas dabar buvo likę gražaus, 
švento ir nesunaikinto.
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Į nauja bare
' AIDAI, mėnesinis kultūros žur
nalas. 1947 m. balandžio mėn. Nr. 1. 
Redf— leidėjas — Jonas Sakevičius. 
Redaktorius Kazys Bradūnas. Teksto 
48 psl. Viršelis ir vinjetės E. Kra
sausko. Kaina 6 RM. Turinyje: A. 
Maceinos — „Kultūros tragizmas“; 
Pr. Kozulio — „Pakaruoklio "klum
pė“; Z. Ivinskio — „Lietuvių tautos 
valstybinės sąmonės reikšmingieji 
etapai“; J. Griniaus — „Tradicijos 
ir pažanga“; /prof. J. Brazaičio — 
„Mokyklos ir" mokytojo uždaviniai 
tremtyje“; Fr. Werfel — „Giesmė 
apie piemenaitę“ (romano ištrauka); 
A. V. — „Zaracho skulptūros“; B. 
Ward — „Valstybinama Europos 
pramonė?“ (dr. M. Krasauskaitės 
vertimas); A. P. — „Modernioji me
džio raižyba“; J. Baltrušaičio, J. 
Aisčio ir K. Bradūno eilėraščiai. 
Skyriuje, pavadintame „Mūsų bui
ty“, talpinama recenzijų ir infor
macijos iš tremtinių kultūrinio 
gyvenimo. Poskyryje — „Įvykiai 
ir žmonės“ randame paminėjimų ir 
visuomenės gyvenimo įvykių. Sky
riuje— „Kūrybos pasauly“ talpina
ma informacijų iš pasaulinės lite
ratūros, meno, mokslo sričių ir „įvy
kių ir žmonių“. Žurnalo tekstai 
paįvairinti P. Augiaus-Augustinavi- 
čiaus, Edvard Munch, V. Petravi
čiaus, Vyt. Mykolaičio, V. Zorach, V. 
Simankevičiaus iliustracijomis.

Leidėjo ir redakcijos žodyje — „Į 
naują barą“ sakoma, kad, nežiūrint 
į labai sunkias leidimo sąlygas, 
žurnale bus stengiamasi pateikti 
medžiagos iš įvairių kultūrinio gyve
nimo sričių. Be to, žurnalas žada 
laikytis krikščionybės principų ir 
skelbti straipsnių tautiniais, visuo
meniniais ir socialiniais klausimais.

Žurnalas daro rimtą įspūdį. Ga
limumų ribose, žurnalo techniškoji 
pusė yra gera.

Du dainorėliai
Prieš kuri laiką knygų rinkoje 

pasirodė J. Vasaičio paruoštas lie
tuvių dainų rinkinys, „Leiskit i tė
vynę". (Memmingenas, 1946 m. „Min
ties" leidinys. 272 psL Kaina 5 RM.) 
Nors jau ir vėloka, bet reikia apie 
šį leidinį pakalbėti.

Ilgokame įžangos žodyje J. Va- 
saitis graudena tautiečius (kas da
bar mūsų nęgraudena!), kad dai
nose glūdi magiškoji jėga, kuri už
degė naujiems žygiams, kad tik dai
nomis (!) mes galime dvasioje atsigai
vinti. Tačiau yra didelis pavojus 
netekti tų dvasinių vertybių, nes 
mūsų atmintis silpnėja, nyksta. Dai
nos padės išsaugoti gimtąją kalbą, 
kels mūsų dvasią j kovą, bus kel
rodis į ateitį. J. Vasaitis norėtų, kad 
šis leidinėlis taptų tautiečių tau
tine maldaknyge ir nuolatiniu šal
tiniu atsigaivinti tautinėje dvasioje.

Norėtųsi j. Vasaičiui pasakyti, 
kad jo nuogastavimai ir peranks- 
tyvi, ir be pagrindo. Nepažindama 
rašto, lietuvių tauta per šimtmečius 
nenutautėjo ir dainos neužmiršo. 
Neužmirš ir dabar nors yra išblaš
kyta, nes pažįsta lietuvišką raštą ir 
dega Tėvynės ilgesiu. Pas ką iš
blės Tėvynės meilė — nepadės jo
kios dainų knygelės. Kol . daina 
tebėra širdyje, tol ji veržiasi garsu 
suskambėti. O gaidų leidinėliui kaip 
tik ir trūksta. Ateisiančioms kar
toms, prileidus, kad joms daina ne
bus perduota iš lūptį, geriau būtų 
mokėti dainuoti keletą, negu skaityti 
daugelį.

Tačiau tarkim, kad J. Vasaitis tei
sus, ir pažiūrėkim, kaip jam pa
vyko ši graži ir kilni idėja.

Leidinys suskirstytas net į tryliką 
skyrių, kuriuose telpa 288 dainos. 
Bet dainos skyriuose taip sudėtos, 
kad daugumai jų visiškai vistiek 
kuriame skyriuje būti. Tačiau sky
riai perdaug reikalo negadina, ne 
čia juk esmė, blogiau su pačiomis 
dainomis.

t
Pats J. Vasaitis įžangoje rašo, 

kad „nesant pakankamai literatūros, 
nebuvo galima patiekti pačias cha
rakteringiausias ir gražiausias dai
nas. Didžioji dalis dainų buvo su
rinkta iš Lietuvoje pasirodžiusių 
leidinių, o kai kas buvo atkurta iš 
atminties“. Su ta atmintimi ir blo
giausia. Argi' svarbu skaičius? Ge
riau mažiau, bet tiksliai užrašytų. 
Dabar gi visos eilės dainų negali net 
atpažinti. Yra ir kitokių trūkumų. 
Kai kurios dainos įdomios tik kaip 
tautosakinė madžiaga, bet kad jas 
kas dainuotų, labai abejoju. Pav. 
„Mėnuo saulužę vedė“. Gi leidinė
lis skirtas dainuoti, ne mokslui. 
Keletas .dainų bus patekę tik per 
nesusipratimą: arija iš operos „Tra- 
viatd", „Asile, asile, durnių kara
liau“ ir Irt. Ir ne lietuviškos, ir 
liaudyje nedainuojamos. Kaip šios1,

taip ir dainą/„Mudu du broliukai“ 
neprisidės prie tautinės dvasios ug
dymo. Paskutinioji vien dėl kalbos 
žąrgonč. Yra ir daugiau dainų, ku
rioms dėl darkytos kalbos ne vieta 
leidinyje. Pav.:

Šiltas gražus rudenėlis 
Oi din-din, din,
Platus kelias vieškelėlis 
Oi din-din, din.
Bėkit bėkit rekrūtukai,' oi...
Sugaminti jūs liosukai, oi... 
Vieni rengias į veselę, oi.,. 
Kiti rengias į karelę, oi.., 
Ir ištraukė ten liosuką, oi... 
Ir tą mažą kumeliuką, oi...

Ar tai ta, taip graži ir plačiai 
pasklidusi daina „Šiltas gražus ru
denėlis"? Ne, Tai tik jos vienas va
riantų — parodija. Jeigu kurioj pa
rapijoj taip dainuojama, tai nereiš
kia, kad ir visi turim taip pat 
traukti. Antra, iš jos nepasimoky- 
sim kalbos, kaip to nori J. Vasaitis, 
nei pasisemsim įkvėpimo kovai dėl 
laisvės.

Su tais variantais buvo ir bus 
prasčiausia Keliolikos dainų duota 
po porą ir daugiau variantų, štai 
„Ant marių krantelio“ Vienoj vie
toj daina turi tris posmus, ir joje 
J. Vasaitis vilioja mergelę trylikos 
metelių. Kitoje vietoje mergelė tik 
dvylikos metelių ir viliojama net 
per vienuolika posmų. Daugiau nie
ko naujo, viskas tas pats. Vienoje 
dainoje J. Vasaitis joja, o kitojė va
žiuoja, bet vis į tą pačią pirkelę. 
Vjenoje dainoje močiutė barė, line
lių raut išvarė, kitoje siuntė linelių 
rauti. Ir tik dėl to reikėjo spaus
dinti abudu dainos variantus po 
vienuolika posmų? Kas čia naujo? .

Taip pat negalima suprasti, kodėl 
kai kurios dainos suskaldytos. Vie
noj vietoj trys dainos posmai turi 
pavadinimą „Pabalnokit, man žirge
lį“, kitoj vietoj sekantieji trys tos 
pačios dainos posmai jau vadinasi: 
„Gražus mano juodbėrėlis". Prasi
deda „Mylėjau mergelę“ ir po ke
lių posmų nutrūksta, kad vėl prasi
dėtų nauju pavadinimu „Einu per 
dvarelį“ Tas pats yra su „Klausu
čių ulytėle'k ir kt. Ir neaišku: ar tai 
noras padidinti dainų skaičių ar 
paprastas nesusigraibymas’

Ir tų posmų, posmų... Vis po ke
liolika! Kas begali turėti kvapo 
visus išrėkti?

Vienoje vietoje J. Vasaitis nuste
bina, dainą „Apynėlis bijo vėjo“ ti
tuluodamas „Martyno Jankaus dai
na“. Ir tos dainos iš viso vienas 
posmas. Kodėl gi Jankaus ir tik vie
nas posmas. Ar kad Jankus ją mėgo 
dainuoti? Visi mes mėgstame kokią 
vieną dainą, tai reikštų kiekvienai 
dainai duoti ją pamėgusiojo vardą. 
Kad M. Jankus būtų ją sukūręs —

Pavasaris 
krematorijumo kieme
Aukštos betono tvoros supamas, 

samana apžėlusių eglių paunksmėje, 
daugiau kaip ant J4 milijono gyvy
bių, ilsisi krematorijumas, Šešios jo 
krosnys, lyg aštrūs dalgiai kviečių 
lauką, istisą metų eilę naikino Euro
pos tautų kovotojus ir laisvės pra
našus.

Toliau, geltonų smilčių kvadratu, 
iškyla tūkstančio nežinomųjų kapas. 
Jo centras pažymėtas kryžiumi ir 
heliais našlaičių krūmais. Sustoji ir 
nuliūsti ties šituo žmogaus akiai ne
įprastu kapu, kurio gelmėje, gal būt, 
ilsisi ir ne vieno Lietuvos sūnaus 
patrioto širdis.

Krematorijuma kieme daug gražių, 
medžio kaladėlėm apsakstytų takų,

bet, deja, jie ne maloniam popiečio 
pasivaikščiojimui buvo skirti. Jais 
žygiavo įvairių Europos tautų vyrai 
ir moterys į dujų kameras, prie ko
rimui parinktos eglės, prie sušaudy
mui skirtos aikštelės. Kojos stingsta 
einant šio kiemo takais, takais, ku
riais nuėjo į mirtį šimtai tūkstančių 
tokių kaip mes, trokšdami laisvės ir 

. teisingumo.
Pro aukštų eglių viršūnes saulė 

budina našlaitės žiedą krematorijumo 
padangėje ir ant tūkstančių nežino 
mųjų kapo. Tai pavasaris, jo sriau
tas apėmęs ir mano tėvų šalį, tokią 
nykią, tokią kruviną, kaip ir šitas 
kiemas. Jul. Zvapga

Priėjo namus ir, kažkokio nejau
kumo apimtas, greit praėjo pro 
juos. ' Bet, staiga sustojo ir, kažką 
atsiminęs, skubiai grįžo. Įbėgo į 
kambarį, paėmė nuo stalo gėles ir 
sviedė į žemę. Mindžiojo ir trynė 
jas kojomis. Veriantis skausmas bė- 
go nuo padų ligi kaktos,, strigo į 
smilkinius, lyg kojomis dabar pats 
savo širdį būtų spardąs ir mindžio
jęs. Pagriebė vieną po kito padėtus 
kavai puodukus ir naikinimo 
siautulio apimta širdimi trenkė į 
sieną. Nupiešė nuo stalo staltiesę ir, 
trenkęs durimis, išėjo.

Pamažu ėjo gatvėmis vis tolyn ir 
tolyn, be jokio tikslo, kur akys vedė. 
Nuėjo ir sustojo ant tilto prie tam
sios upės. Raudoni miesto žiburiai 
ir gatvių ugnys atsispindėjo juoduo
se vandenyse, kurie sukosi sūkuriais, 
ūžė ir putojo, skubėdami savo užbur
tuoju, niekada nenustojančiu keliu. 
Jie nešė šakas, lentgalius, nuvytusių 
žolių pundulius, išplautas pakrantės 
medžių šaknis, ir sudužusių laivelių 
šipulius. Ūždami ir piktai murmė
dami jie viską suko savo sūkuriuo
se, mėtė ir daužė į krantus. Be gai
lesčio, be užuojautos traukė ir nešė 
savo likimo keliu, ką tik buvo pa
griebusi juodoji, galingoji srovė. Jis 
ilgai žiūrėjo į ją, su gailesčiu lydė
damas praplaukianti ir siūbuojantį 
apšviestuose raudonų žiburių sūku
riuose kiekvieną daiktelį.

Staiga jis pamatė liekną, gražiai 
nuaugusią pušelę, mėtomą sūkurių, 
if krūptelėjo išsigandęs. Graži, vos 
pradėjusi krauti pumpurus, jos vir
šūnė, iškildavo iš juodų gelmių, be
viltiškai sukdama savo galvą į juo
dus krantus. Bet greit vėl ją pa- 
nardydayo juodosios gelmės, įnirtu
siai garmėdamos ir trokšdamos vis
ką griaunančios kovos. Jis žiūrėjo 
į ją su skausmu krūtinėje, kad jau 
negalėjo jos išgelbėti nežūdamas 
pats. Nors ir norėjo, bet negalėjo 
išplėšti iš tos juodos srovės ir vėl 
pridaigyti žaliuojančiame krante, 
kuris tuojau turėjo apsiberti gėlė
mis ir ant kurio jis dabar dar tvirtai 
stovėjo. Dar kartą ji šmėkštėlėjo' jo 
akyse ir greit išnyko patvinusiame 
likimo kelio juodume.

— Sudiev! — ištarė Jis ir staiga

drebančia ranka nusiėmė skrybėlę, 
pats nesuvokdamas kodėl. Paskui 
pamažu nuėjo upės pakrante su
spausta ir prisisėmusią gailęsčio 
širdimi.

Jau buvo vėlu, kai jis grįžo į mies
tą. Kambarėlyje, kur gyveno Aldona, 
dar švietė žiburėlis. „Kodėl ji ne
miega?“ pagalvojo, žiūrėdamas į 
juodame danguje ištriškusią skaidrią 
šviesą. „Užeiti pas ją ir viską pa
sakyti“, kilo mintis. Visus abejoji
mus, rūpesčius, sielvartą ir degančią 
juodąją kančią. Ne, ne. Ar jis tu
rėjo teisės eiti dabar į tą ramų, 
saulėtą kambarėlį ir iš savo krūti
nės iškratyti ten visas drumzles ir 
palikti ten tuos purvus ... Ar jis 
turėjo teisės? . . .“ Ir šitą klausimą 
spęsdamas, jis tolo ir tolo nuo jos 
namų. Ar ji tikrai dabar mylėjo jį? 
Jis. tuo labai abejojo. Gal būt tai 
buvo tik paprastas draugų ar’ tik 
senų pažįstamų bičiuliškumas. Ar 
ji tikrai taip būtų laukusi jo, kaip 
jis'dabar būtų norėjęs? Jis tuo taip 
pat netikėjo. Gal būt ir buvo ma
lonų jai pasikalbėti, pasidalinti min
timis, bet tas daugiau aplinkybių, o 
ne širdies buvo išdava. Jį dar labiau 
smaugė šitos mintys, kurios atrodė 
jam dabar visiškai „logiškos ir tei
singos. O tuo tarpu ant lūpų taip 
gyvai jautė aną trumpą staigų jos 
pabučiavimą, kuris, rodos, plėšė ir 
draskė šituos abejojimus. Rodos, 
buvo padaręs lūpose mažą žaizdą, 
pro kurią dabar į ištuštėjusią širdį 
vis labiau ir labiau žengė ji. Balta 
ir graži, rodosi, kėlėsi ir kilo iš su
degusios jaunystės pelenų, ėjo, ar
tėjo prie jo iš tų pavasarių mėlynu
mų ir savo švelnia ranka taisė ir 
tvarkė širdies gelmėse tuos griu
vėsius, kurie ten vieni buvo telikę. 
Savo juodų akių žiburėliais, rodos, 
švietė jam šitame tamsiame kelyje, 
kuriuo dabar jis grįžo į savo šaltus, 
tuščius namus. Jos šiluma, kurią 
jis buvo taip arti pajutęs, rodos, šil
dė sugrubusią, leduotą krūtinę, kuria 
jis dabar skrodė juodą naktį, už
stojusią tolimą dangaus žvaigždžių 
švitėjimą.

Prie savo buto durų ilgai stovėjo 
galvodamas, kur jre ras dabar nusi

raminimo ir užmiršimo. Šitas darbas, 
kuris buvo gražinęs jam jo tėviškės 
laukus ir pievas, sugėrusias tiek daug 
jo širdies sielvarto ir kančios buvo 
baigtas. O ką jis veiks dabar?

Staiga žengė į kambarį ir tiesiai, 
nenusivilkęs nei palto, nenusiėmęs 
nei skrybėlės, priėjo prie stalo ir pa
siėmė popierio.

— Kas su tavim atsitiko? — staiga 
išgirdo žmonos sudrebėjusį balsą.

— Su manim? — pasuko šaltai gai
vą į ją. — Niekas . . . Bet kas atsi
tiko tau, kad dar nemiegi?

— Negerai, Vacy . . . Matai, per 
ilgai aš užtrukau . . . Bet tu nepyk! 
O dabar tavęs laukiau . . .

— Be rėikalo, — atsakė. — Visai 
be reikalo . . . Geriau pagalvok, kas 
tau Brazilijos-dykumoj prakurų pa
rinks. Mano projekto nesitikėk tam, 
— ir jis pradėjo rašyti.

„Mielas Andriau, su manim atsitiko 
šis tas naujo. Nors skundžiausi pa
vargimu, bet be darbo uždusčiau Ir 
sunaikinčiau pats save. Jei galiu kuo 
padėti, tuojau rašyk. Lietuvos mo- 
lė‘ų klodų gan tikslų planą tūrių- 
geologijoj, tu žinai, esu gana stiprus. 
Jei nukrypimų padarysiu, juos vė
liau lengvai ištaisysime. O dabar 
svarbu dirbti. Atsiųsk telegramą, 
kada susitiksim. Dar šiądien, čia pat, 
tuojau užrašau ant tuščios bylos: 
„Standartinė plytinė ir jų tinklo 
schemos projektas prie dr. Andriaus 
Sakėno studijos „Mūrinė Lietuva“. 
Bandysiu, mielas Andriau, daug ką 
nugramzdinti šitame darbe. Gal ir 
pasiseks.

Daug ką turiu tau papasakoti, bet 
nerašysiu dabar to. Tik priminsiu, 
kad paskutiniame laiške, ten pabai
goje, ka s liečia ponią Aldoną ir 
mane, pasirodo, numelavau truputį 
. . . pasakysiu viską žodžiu. Bet tu, 
tur būt, jau supranti ... Tik dar 
nežinau, ar mano širdies didesniam 
sielvartui, ar jos pavasariškam pri
sikėlimui, jaučiu ant savo lūpų 
vieną, trumpą, mielą pabučiavimą. 
Ką tikro galėčiau dėl to pasakyti, 
tai tą, kad jo, mielas Andriau, ilgai 
ilgai neužmiršiu ... I

Sudiev!“

abejoju, nes Dzūkuose ji plačiai ži
noma ir ne vieno posmo

Kokiu būdu į leidinėlį pateko stu
dentų himnas „Gaudeamus", ir dar 
skyriuje „Kad būtų linksmiau“, tur 
būt, ir pačiam J. Vasaičiui ijeaišku.

Tai taip atrodo J. Vasaičio pa
ruoštas dainų rinkinys. Be abejo, 
yra jame gražių dainų ir jos atsve
ria nesklandumus, bet, nors J. Va
saitis įžangoje ir prašo už nesklan
dumus atleisti, pagirti negalima. 
Kas tokio gražaus tikslo. siekia, 
eina prie darbo rimčiau nusiteikęs 
ir geriau pasiruošęs Kol kas dar 
nėra reikalo iš atminties užrašinėti,, 
o ir užrašius yra su kuo pasitarti. 
Jeigu J. Vasaitis nebūtų pagailėjęs 
keletos markių ir rinkinį davęs per
žiūrėti apie tai nusimanančiam žmo
gui, tikrai rinkinys būtų save patei
sinęs. Jis būtų gal kiek plonesnis, 
bet nukristų jo nereikalingas ba
lastas, o gal net ir viena kita gra
žesne daina būtų pasipildęs, kurių 
dabar pasigendame.

Kai imamasi darbo, kurio neiš
manoma, ir dirbama bet kaip, tai 
skaitytojui kyla abejojimas ir gra
žia leidėjo intencija.

Jeigu J. Vasaičiui padarėme kai 
kurių priekaištų, tai su kitu leidėju 
pasikalbėsime kaip reikiant

Sėdim aną pavakarį su prietelium 
prie atviro lango ir šnekučiuojamės 
kaip tik apie įvairius leidinius. 
Skundžiamės, kad per ’ daug jau 
brangūs ir kad leidžia kas tik nori 
pasipelnyti. Kiek įvairiausių žodynų, 
žodynėlių, kalbamokslių. Ir vis po 
kilnia idėja tautiečiams padėti. Ne- 
sakytumėm, kad jų nereikia, bet net 
jau pikta kai visi tavo ateitim sielo
jasi ir traukia iš kišenės markę po 
markės Išleido kelis šimtus žo
džių prancūziškai — penkios mar
kės, keliolikos sakinių pradžia
mokslį — šešios markės, kelias
dešimt puslapėlių beletristikos — 
dešimt markučių, keliolika eilėraš
čių — šešios markutės. Nepirkti? 
Negali nugalėti smalsumo: o gal 
kas gero? Taip besikalbant, beat- 
pliuška sušilęs pašto pasiuntinys, 
siuntinėliu nešinas. Pavaišinau pa
siuntinį cigarete, ir kimbam už siun
tinio. Adresuotas prieteliui ir net 
„Durch Ellboten“ užrašyta. Kas tai 
per gėrybės galėtų būti? Ir siuntėjo 
pavardė nepažįstama. Atplėšiau . . . 
ogi dainų knygelės! Kišeninio ka- 
lendorėlio formatas, 109 psL Skai
tau: „Tegul skamba mūsų dainos. 
Dainų knygelė (Karių ir liaudies 
dainos). Surinko ir išleido K. D. 
1946 m. Augsburgas." Vartom. Kaip
gi — įžangos žodis: graudenimas ir 
prašymas nesmerkti dėl netikslumų, 
nes išleidimo darbas atliekamas sun
kiose sąlygose.

Verčiam toliau ir stebimės. Nepa
prastas panašumas su Vasaičio lei
diniu. Visiškai tos pačios dainos, tik 
formatas ne tas. Į skyrius čia nesu
skirstyta ir dainos eilė ne ta. Jų 
čia per pus mažiau. Sudėtos be jo
kios sistemos. Sujaukta, sumesta, 
kaip pasitaikė. Ne,, netikim, kad 
leidėjas rinko. Gal, bet tik iš Va
saičio leidinio. Net nelaimingas „asi
las, durnių karalius“ perspausdintas. 
Ir sutapk tų man taip!

Užrašyta „karių ir liaudies dai
nos“. Ar ir „asilas, durnių karalius“ 
liaudies daina? O gal karių? Ir 
kieno daina yra Kudirkos „Ne tas 
yra didis“? Tuo leidėjas pilnai 
atestuoja savo nusimanymą. Jei Va
saičiui „Anykščių Šilelis" yra daina, 
tai šiam visa, kas tik eilėmis para
šyta, — karių ir liaudies dainos. 
Iliustracijai vieną dainų:

Vincas L.
Ei! Į ateitį iš vieno, 
Siela vilčių kupina, 
Viskas tebūnie Tėvynei, 
O ji vėl kelsis laisva. , (102 pusi.)

Kudirkos eilėraštis ir ši vieno pos
mo' „daina“ ir tėra tai, ką lęidėjas 
surinko.

Išleista taip' pat kilniais tikslais, 
„kad neužmiršus bent dalies lietu
viškų dainų“. Ir kada bus galas 
tiems, „kilniems tikslams"? Įdomu, 
kas tas po inicialais pasislėpęs ge-

radėjas ir kiek jis savo sunkų dar
bą įvertino, nes leidinėlyje kaina ne
pažymėta. Griebiam rotatorium 
spausdintą lydraštį ir skaitom:

Gėrb. p.
Siunčiu ... egz. dainorėlio „Te

gul skamba mūsų dainos“. Daino
rėlio formatas mažas, kad būtų 
patogus kiekvienam su savim ne
šiotis. Tačiau janąe telpa net 10# 
dainos, parinktos visų mūsų la
biausiai mėgiamos.

Dainorėlio kaina 3 RM. Plati
nimo nuolaida 20%.

Labai prašau pasistengti daino- 
rėlį išplatinti ir atsiųsti pinigu# 
pašto perlaida bei likusius egz, 
grąžinti iki ne vėliau 1947 m. ge
gužės mėn. pabaigos.

Būčiau dėkingas, jei dalį pinigų 
atslųstumėt galimai greičiau.

Reiškiu gilią pagarbą 
Kazys Daunys 

, (13b) Mittenwald.
1947. IV. 19 d. Pionierkaserne A-U
Su trimis markutėmis paaiškėjo fr 

leidėjo tikslai. Nepadės nė grau
denimas įžangoje — viskas aišku. 
Ar ne akiplėšiškumas lupti tas mar
kes, kada-išleidimas, visaip skai
čiuojant, kainuoja keliolika pfenigų 
egzemplioriui, o honoraro niekam 
mokėti nereikia ir paties leidėjo jo
kio darbo neįdėta? Dar didesnis 
akiplėšiškumas sakyti, kad „leidimo 
darbas atliekamas sunkiose sąly
gose“ ir prašyti, kad skaitytojas jo 
nesmerktų.

Ne, nesmerkti negalima. Vien dėl 
to, kad ėmėsi darbo, apie kurį ne
turi mažiausio supratimo ir ėjo prie 
jo be meilės. Išnaudoti tautiečių 
jautrumą savo dainai ir spausdin
tam žodžiui yra nusikalstamas dar
bas. Negražu paversti spekuliacijos 
objektu tai; kas visiems brangu. 
Ponai geradėjai, spekuliuokite ak
menėliai, bet nekiškite pirštų prie 
knygų! Nebijokite, rasis kas tą dar
bą dirba ir myli.

Mielas skaitytojau, užteks mum# 
sėdėjus atlaidžioje kvailio rolėje. 
Stokim į kovą prieš spekuliantu* 
mūsų jausmais ir kultūra. Užgniauž- 
kim norą nunešti dainorėlj žandar
merijai, užteks, kad šį ir panašius 
leidėjus demaskuosim, išvilkdami iš 
slapyvaržių ir iničialų dienos švie
son. Jokio gailestingumo. Gana! 
Šiuo atveju, mielas skaitytojau, 
nustelbk smalsumą dainorėlį pavar
tyti. Nepirk. Tuo tu prisidės! prie 
kovos su išnaudotojais.

Balys Gražuli*
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PRAGIEDRULIAI, 1947 m. kove 

mėn. 6 (velykinis) Nr. Leidžia Lietu
vių Draugija Švedijoje. Redaguoja 
Redakcinė, Kolegija. Iliustracijos 
rotatorinėse matricose dail Pr. La
pės. Viršelis atspausdintas spaus
tuvėje. Tekstas 30 psl. (vienoje lapo 
pusėje). Spausdinta rotatorium. Tu
rinyje: „Triumfo sugrįžimas“ — ve
lykinis vedamasis; B. Brazdžionio 
eilėraštis „Procesija į Kristų“; S. 
Lagerlof novelė „Raudongurklė", 
versta Juozo Lingio; dr. J. Saulio 
atsiminimų pluoštas „Po Vasario 1S 
dienos“ (tęsinys): J. Lingio „Vely
kos ir margučiai“. Žurnale talpina
ma ei’ėraščių, žinių iš Tėvynės apie 
partizanų veiklą, iš tremtinių ir iš
eivių gyvenimo, politikos apžvalga, 
truputis įvairių žinių ir skyrelis ma
žiesiems. Tik pasigendama plates
nės informacijos iš Švedijos lietuvių 
buities. Darbas švarus ir rodo re
daktorių rūpestingumą.

Prof. V. Jonyno Meno Akademijoj 
lektoriauiąs dailin. V. Kasiulis paga
mino Vilniaus Aušros Sv. Marijos 
stebuklingojo paveikslo kopiją, kuri 
buvo iškilmingai pagerbta š. m. ge
gužės 4 d. Adelhąuser bažnyčioje, 
kur šventadieniais būna liet, kolo
nijos pamaldos. Taipogi kolonijos 
klebonas kun. J. Petrėnas paragino 
parapijonis aptvarkyti vietos kapi
nėse palaidotų Lietuvių (apie 12), 
žuvusių per bombardavimus ar mi
rusių natūralia mirtimi, kapus.
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TSTI8KS8 GARSAS I

Amerikos lietuviu 
fondas tremtiniams 
šelpti ir įkurdinti
Pranešama, kad JAV lietuviai 

(steigė fondą šelpti ir įkurdinti 
tremtiniams. Fondo pirmininku skel
biamas žinomas Amerikos lietuvių 

v veikėjai! p. Laukaitis, o iš valdybos 
narių, be to, minimas p. Vinikas. 
LTB vyr. Komitetas minimo fondo 
Valdybai pasiuntė sveikinimą ir iš
reiškė padėką už jautrų rūpestį 
tremtinių reikalais.

LVS MEMORANDUMAS TREMTI
NIU REIKALU

LTB yra gautas nuorašas LVS me
morandumo, pasirašyto Sąjungos 
pirmininko Žiūrio, kuris praeitą mė
nesį buvo pasiųstas JAV užsienių 
reikalų sekretoriatui Memorandume 
atkreipiamas dėmesys į sunkų trem- 
tiniųabūvį ir prašoma jiems skubios 
paramos š

RENGIAMA LIETUVIŠKOS 
KNYGOS PARODA

Kaip pranešta lietuviškos knygos 
400 metų jubiliejaus proga yra nu
matyta suruošti lietuviškos knygos 
parodą Neabejotinai gerai suorga
nizuota tokia paroda būtų labai 
prasminga minint lietuviškos knygos 
jubiliejų. Tačiau neaišku, kodėl 
šitą parodą, kaip patiriama, ėmėsi 
organizuoti knygų leidykla, bet ne 
Lietuvių Tremtinių Rašytojų Drau
gija, kaip tai derėtų.

ĮSISTEIGĖ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ 
MOKOMOJO PERSONALO 

SĄJUNGA
S. m. gegužės 3 d. Nūrtingene įvy

ko steigiamasis Aukštųjų Mokyklų 
Mokomojo Personalo Sąjungos susi
rinkimas. ' I susirinkimą atvyko 14 
įvairių aukštųjų mokyklų lektorių. 
Susirinkimas priėmė statutą ir išrin
ko Sąjungos valdybą iš penkių asme
nų. Patiriama, kad tremtyje esama 
400 nepriklausomos Lietuvos aukš
tųjų mokyklų mokomojo personalo 
narių.

LTB NORI KONSOLIDUOTI
. PROFESINIU SAMBŪRIŲ PADĖTĮ

Jau veik visų profesijų tremtiniai 
yra susitelkę į atitinkamas profesines 
sąjungas ar draugijas. Iki šios šių 
sambūrių tarpusaviai ryšiai ir santy
kiai su LTB organais buvo labai 
silpni. Todėl LTB vyr. komitetas yra 
numatęs konsoliduoti profesinių 
sambūrių padėtį ir skatinti tampres
nį bendradarbiavimą. I

MOTINOS ATSAKYMAS IŠ 
tėvynes...

Vienas Stuttgarte gyvenas lietuvis 
tremtinys gavo iš \ Švedijos laišką, 
kurio autorius rašo, kad kai kas jo 
artimųjų mėginę iš "Švedijos rašyti 
laišką į „smėlėtojo Palangos pajūrio 
bakūžes“. Vienam tokių rašinėtojų 
motina atsiuntė atsakymą: „Dėkoju 
už nemokamą bilietą į rytus. Dau
giau nerašyk laiškučių.“ . .

IR OLANDAI SUSIDOMĖJO DP 
VERBAVIMU DARBAMS

Užpraeitą savaitę Hanau DP sto
vykloje lankėsi 8 asmenų olandų 
pirktų delegacija, kuri teiravosi, ar 
neatsirastų DP, norinčių vykti žemės 
ūkio ir atstatymo darbams į Olan
diją. Minimoji delegacija neslėpė 
patalpų gavimo ir pragyvenimo sun
kumų Maistas ir visokia apranga 
Olandijoj vis dar tebėra normuoja
mi. Drabužių įsigyti beveik negalima. 
Atlyginimas — 35 guldenai savaitei, 
iš kurių 24 guld. išleidžiami maistui, 
? guld. butui ir 4 guld. lieka smul
kioms išlaidoms.

ŠVEICARIJA PRIIMSIANTI UŽ
SIENIEČIŲ TEKSTILĖS DARBAMS

Neseniai Šveicarijos radijas pra
nešė, kad Šveicarija yra pasirengusi 
priimti 5000 užsieniečių tekstilės dar
bams.

ANGLIJOJE ŽADAMA SUDARYTI 
SĄLYGŲ KULTŪRINIŲ REIKALŲ 

TENKINIMUI
Baltų Centrinės Tarybos atstovai 

tarėsi su kompetetingais Darbo Mi
nisterijos organais, dėl išvykstan
čiųjų į Angliją darbams pabaltiečių 

\ kultūrinių reikalų tenkinimo. Darbo 
Ministerijos atstovai patikino, kad 
kartu su išvykstančiais kasyklų, 
audyklų, žemės ūkio ir kt. darbams 
pabaltiečiais bus leidžiama išvykti ir 
tam tikram skaičiui jų kultūrininkų 
ir dvasininkų, kuriems bus leista 
steigti organizacijų, laikraščių ir ki
taip organizuoti kultūrinį veikimą ir 
tenkinti tremtinių dvasinius reikalus. 
Ryšuim su tuo, LTB atstovai tarėsi 
su D egatūra dėl kunigų siuntimo į 
Angliją, o taip pat ir į Belgiją, pa
geidaujant, kad siunčiamieji būtų ir 
Visuomeniškai aktyvūs, Inf.

Daugiausia Petro Būtėno pastan
gomis, dar 1945 m. rudenį Flens- 
burgo lietuvių stovykloje buvo su
organizuoti ir sėkmingai veikė pra
džios mokyklos mokytojų kursai 
(plačiau žiūrėk Flensburgo Lietuvių 
Metraštis „Dienos be Tėvynės“, 224— 
229 psl.).

To paties Petro Butėno iniciatyva 
ir pastangomis, 1946 m. liepos 23 d. 
Seedorf bei Zeven (Kreis Bremer
vorde) buvo suorganizuoti pradžios 
mokyklos mokytojo cenzui įgyti kur
sai, jie savo darbą pradėjo 1946 m. 
rugpiūčio 8 d. ir veiks vienerius me
tus. Kursai įsteigti su Švietimo va
dovybės sutikimu ir pritarimu ir 
UNRRA-os leisti. Jų vedėju išrink
tas Petras Butėnas, kuris, neturint 
lėšų pasisamdyti raštininko, eina ir 
jo pareigas. Kursuose 36 klausytojai 
(25 vyrai ir 11 moterų) 18 iš vietinės 
stovyklos ir iš kitų stovyklų.
Kursuose dėstomu 20 šių specialinių 

dalykų: tikyba ir jos metodika, lie
tuvių kalbos, skaičiavimo, krašto
tyros, gamtamokslių, muzikos, dailės 
dalykų, rankdarbių ir fizinio la
vinimo metodikos, pedagogika, peda
gogijos istorija, vaiko psichologija, 
bendroji psichologija, mokyklos hi
giena, pirmoji pagalba, mokyklos 
administravimas, dailyraštis, žemės 
ūkio mokslas, dainavimas.

Iš bendrojo lavinimo mokslo 
einami šie dalykai: lietuvių kalba ir 
literatūra, literatūros teorija, visuo- 
tįnė literatūra, Lietuvos ir visuotinė 
istorija, anglų kalba, filosofijos prad
menys, etika, logika, visuomenės 
mokslas, geografija, biologija, bo
tanika, zoologija, anatomija, kosmo
grafija, fizika, chemija, aritmetika, 
algebra, geometrija ir trigonemetrija.

Muzikos praktikai vadovauja V. 
Dvarionas, lietuvių kalbos pedagogi
nei praktikai — P. Butėnas, skaičia
vimo ir kraštotyros pedagoginei 
praktikai — A. Kasperavičius. Peda
goginės praktikos aptartys daromos 
nuo jkitų mokslų dalykų atliekamu 
metu.

Kursuose pamokų kasdien po 6 
teorines ir 2 praktines pradžios mo- ’ 
kykloje. Be to, dar tų pamokų ap- 
tartis ir muzikos praktika. Išskyrus 
svarbiuosius specialiuosius mokslus, 
visų kitų mokslų dalykų egzaminai

Praeitais metais Ženevoje buvo 
sutarta, kad artimiausios, penktosios 
iš eifes, Europos krepšinio pirmeny
bės bus pravestos naujojo meisterio 
sostinėje Prahoje. Šiemet pirmeny
bės įvyko maždaug tuo pat metu, 
kaip pernai, ir dabar jau yra išaiš
kintas naujasis Europos meisteris. 
Šiemet'į meisterystę taikė 14 valsty
bių, jų tarpe ir Egiptas.

Apibūdindami priešpirmenybines 
nuotaikas, praeitame šio laikraščio 
numeryje esame iškėlę tris favori
tus: meisterį Čekoslovakiją, Sovietų 
Sąjungą ir Prancūziją. Pirmenybės 
parodė, kad mūsų pramatymai di
dele dalimi buvo tikslūs ir baigmi
nėse rungtynėse susitiko Čekoslova
kija su Sovietų Sąjunga. Kitas di
džiūnas, Prancūzija, varžybas buvo 
pradėjęs daug žadančiu stiliumi, bet 
trečiose rungtynėse gavo kietą riešu
tą belgus, prieš kuriuos jau žiemą 
buvo pralaimėjęs vieno taško skir
tumu (41—42). Ir Prahoje ši dvikovė 
pasibaigė prancūzų nenaudai, nes 
taškų skaičiuotojai suklydo ir už
miršo įrašyti vieną prancūzų įmestą 
baudą. Belgai sugebėjo pakartoti sa
vo tradicinę vieno taško pergalę ir 
pasekmė buvo 27—26. Jei bauda bū
tų buvusi įrašyta, rungtynės būtų 
baigusios lygiomis ir prancūzai būtų 
turėję vilčių. Šis taškų skaičiuo
tojų apsižiūrėjimas prancūzams bu
vo didelis smūgis, ir jie buvo kate
goriškai nusprendę iš tolesnių rung
tynių pasitrauktu Vėliau jų įsikarš
čiavimas atslūgo, o kai tie patys 
prancūzai gana skaudžiai pralaimėjo 
čekoslovakams, jau nebeliko ko per 
daug jaudintis ir teko pasitenkinti 
kuklesne vieta. Pasitaikė pirmeny
bėse ir daugiau netikslumų. Jautėsi 
elegantiškai paslėptas pataikavimas 
didžiajam Rytų kaimynui. Įtartinai 
buvo sudarytos ir išskirstomosios 
grupės, kur sovietai gavo menkes
nius priešininkus. Galima pridėti, 
kad atidarymo dieną į rungtynes te
susirinko tik 5000 žiūrovų, kas yra 
tikrai nedaug, prisiminus pirmeny
bes kad ir Kaune.

KAIP VYKO RUNGTYNES
Pirmenybių dalyviai iš pat pra

džių buvo suskirstyti į keturias gru
pes. A gr. pirmąją vietą iškovojo 
Čekoslovakiją, laimėjusi prieš Olan
diją 93—19, prieš Rumuniją 64—25 

lir prieš Lenkiją 51—17. Antroj vie-

Tremtyje papildomos pr. mo
kyklų mokytojų eilės

PETRO BUTĖNO SUORGANIZUOTI KURSAI DIDELIU VARGU RUOŠIA NAUJU MOKYTOJU
laikomi netrukus po to, kai jų kur
sas išeitas. Kursantai dirba rim
tai ir atsidėję. Per parą jiems tenka 
dirbti net iki 17 valandų

Kursai vyko pačių kursantų išsi- 
remontuotame lentų barake. Sta
lus, suolus, rašomąją lentą patys 
kursantai pasidirbo. Truko mokslo 
priemonių. Jų teko gamintis taip pat 
patiems kursantams. Jie pasididino 
ir nusibraižė archeologinį, istorinės 
Lietuvos ir lietuvių kalbos tarmių 
žemėlapius. Jie net susitaisė buvusį 
užmestą ir nebenaudojamą fortepi
joną. Kursantai naudojosi gim
nazijos biblioteka, sudaryta dau-

Kolegas Anglijon išleidžiant
JIE IŠVYKO PASIŽADĖJĘ BŪTI LIETUVIŲ TAUTINIU AVANGAR

DŲ IR TINKAMAI REPREZENTUOTI LIETUVIO GARBĘ
Tam tikras skaičius Baltijos Uni

versiteto studentų šiomis dienomis 
išvyko į Angliją. Lietuvių sektorius, 
savo išvykstantiems kolegoms su
ruošė kuklų atsisveikinimą.

Atsiveikinimo žodyje BU Studentų 
At-bės pirm. P. Augustinavičius pa
brėžė, kad svarbiausias dalykas, jog 
išvykstantieji studentai gerai žino, 
kas jie buvo, kas yra ir kas bus. 
Rektorius prof. Manelis linkėjo gerai 
reprezentuoti BU studentus ir, apla
mai, lietuvius. Asso. prof. V. Maciū
nas iškėlė visuomet jautrų atsisvei
kinimo momentą. Tikrai sunku yra 
atsisveikinti jiems su maža Tėvynės 
dalele — likusiais kolegomis ir ta 
aplinka, kuri laikinai pavaduoja Tė
vynę. Ypač gražų ir jautrų žodį tarė 
angliškai, anglų kalbos kuopelės 
vardu, stud. phil. J. Mikalauskaitė. 
Toliau kalbėjo prof. dr. Valteris, stu
dentų skautų ir sportininkų atstovai. 
Taręs žodį visos britų zonos Zoninės 
Atstosybės pirm. stud. VI. Šarūnas, be 
to, pranešė, kad, susitarus su BU 
Stud. Atstovybe, studentų reikalus 
atstovauti Anglijoje pavesta stud. H. 
Survilai (gražu, kad studentai bene 
pirmieji pasirūpino ryšių su išvyks
tančiais suorganizavimu ir palai
kymu, Red.) Kun. kapelionas atsi
sveikindamas dar įteikė kiekvienam 
išvykstančiam po menišką Madonos 
paveikslėlį. Po visų kalbų išvykstan- 

Europos krepšinio pirmenybės Prahoje

Lietuviai ir estai naujoje Europos meisterio sudėtyje
toj liko Lenkija (nugalėjo Rumuniją 
51—32 ir Olandiją 40—23), 3. Rumu
niją (pergalė prieš Olandiją 50—42), 
4. Olandiją.

B gr. visas rungtynės laimėjo 
Egiptas (prieš Belgiją 46—35, prieš 
Italiją 43—38, prieš Albaniją 104—19). 
Antrą vietą užėmė Belgija (nugalėjo 
Albaniją 114—11 ir Italiją 34—21),
3. 'Italiją (pergalė prieš Albaniją 
60—11), 4. Albanija.

C gr. buvo sutelktos tryš valsty
bės. Pirmavo Prancūzija (nugalėjo 
Austriją 100—6 ir Bulgariją 67—30). 
Antrą vietą sugriebė Bulgarija, pri
vertusi pasiduoti Austriją 56—13,
3. Austriją. ,

D gr. buvo taip pat trys dalyviai 
ir čia laimėjo Sovietų Sąjunga. So
vietai nugalėjo Jugoslaviją 50—11 ir 
-Vengriją 62—33. Vengrija supylė 
Jugoslaviją 50—27 ir užėmė antrą 
vietą, 3. Jugoslavija.

Po šių žaidimų buvo sudarytos 
naujos grupės. E gr. pateko Čekoslo
vakija, Prancūzija, Belgija Ir Ven
grija, o F gr. susigrupavo Sovietų 
Sąjunga, Egiptas, Bulgarija ir Len
kija.

E gr. buvo įdomestnė, nes 
visos keturios komandos yra 
aukšto lygio, tuo tarpu F gr. sovie
tai teturėjo tik vieną stipfų varžovą
— Egiptą. Dėl šitokio savotiško su
skirstymo atitinkamai yra pasisa
kiusi užsienio sporto spauda.-

E gr. ir toliau sėkmingai kovojo 
Čekoslovakija. Meisteris nugalėjo 
Vengriją 52—48, Prancūziją 36—22 ir 
Belgiją 32—19. Sekė Belgija, lai
mėjusi prieš Prancūziją 27—26 ir 
prieš Vengriją 30—27. Prancūzijai 
pavyko sugriebti tik vieną pergalę
— prieš Vengriją 45—41, o vengrai 
liko ketvirtoj vietoj. H

F gr. įdomesnės rungtynės buvo 
Sovietų Sąjunga — Egiptas. Laimėjo 
sovietai 46—32. Be to, sovietai nu
galėjo Bulgariją 55—23 ir Lenkiją 
36—18. Antrą vietą užvaldė Egiptas 
(pergalės prieš Lenkiją 52—28 ir 
prieš Bulgariją 51—30). Toliau: 3. 
Lenkija (nurungė Bulgariją 32—27),
4. Bulgarija;

Paskutinę pirmenybių dieną pa
aiškėjo visų vietų savininkai. Dėl 
pirmosios vietos ir meisterio vardo 
susikovė Čekoslovakija — Sovietų 
Sąjunga. Pirmasis kėlinys rodė aiškų 
sovietų pranašumą ir pasekmė ne
truko išaugti iki 33—14. Po per-

giausia iš Amerikos atsiųstųjų kny
gų. Jie taip pat naudojosi ir kultūros 
žurnalo „Žingsniai“ surinktomis kny
gomis.

Mokslo metų pabaigoje buvo nu
matyta suruošti parodėlę, kurioje 
būtų pavaizduota lietuviškos knygos 
400 metų sukaktis ir pačių kursan
tų pagaminti eksponatai bei medžia
ga pavaizduojanti kaip tuose kur
suose buvo dirbamas darbas. >

Seedorfo stovyklą išskirsčius, tris 
dienas sutrukdytas kursų darbas, to
liau tęsiamas Stades lietuvių stovyk
loje, Palinkėkime, kad jie sėkmin
gai savo darbą baigtų. _

tiems buvo įteikta ką tik pagaminti 
Baltijds Universiteto ženkliukai ir 
gėlių. ,

Išvykstančiųjų Vardu padėkojo 
stud A. Klimas. Pasižadėjo būti 
visų lietuvių avargardu ir tinkamai 
reprezentuoti lietuvio garbę.

Išvykstantiems prašant, išleistuvės 
baigtos liekančiųjų kolegų daina 
„Leiskit į tėvynę“. A-is

Darbo ir mokslo 
keliu

Ingolstadto lietuvių gimnazija ba
landžio 28 d. pradėjo 3-sius mokslo 
metus. Naujieji mokslo metai pradėti 
mokiniC^pamaldomis Maria de Vic
toria bažnyčioje, kurias laikė ir gra
žų pamokslą pasakė gimn. kapelio
nas kun. dr. Mockus.

Ingolstadto lietuvių gimnazija 
išaugo iš progimnazijos, kuri buvo 
įsteigta 1945 m. rugpiūčio 1 d. Šiuo 
metu gimnazijoje dirba 19 moky
tojų ir šešiose (I—VI) klasėse mo
kosi 63 mokiniai. Balandžio 19 d. 
įvyko šios gimnazijos pirmosios lai
dos abiturientų' išleistuvės. Brandos 

atestatai buvo įteikti devyniems abi
turientams.

Viena savaite anksčiau (bal. 21 d. 
moks-o metus pradėjo ir pr?'‘o 
mokykla. ' (AZ)

traukos daugiau atkuto čekoslova- 
kai, bet jiems tepavyko tik išlaikyti 
lygią kėlinio pasekmę 23—23. Bend^ 
ra pasekmė 56—37, ir taip Sovietų 
Sąjunga tapo Europos krepšinio 
meisteriu.

Dėl trečios vietos žaidė Belgija — 
Egiptas. Tai buvo jau antras šių ko
mandų susitikimas. Kaip ir pirmąjį 
Kartą, taip ir dabar, po dramatinės 
kovos Egiptas laimėjo. Skirtumas, 
tiesa menkesnis, vos 2 tšk., bet ir to 
pakako užsitikrinti trečią vietą. 
Penktą vietą iškovojo Prancūzija, 
laimėjusi prieš Lenkiją 62—29. Dėl 
septintos vietos Vengrija atskaitė 
Bulgarijai 59—29. Tolesnės vietos:
9. Italija (prieš Rumuniją 55—29),
10. Rumunija, 11. Olandija (prieš 
Austriją 54—33), 12. Austrija, 13. Ju
goslavija (prieš Albaniją 90—13), 14. 
Albaniją.

Aiškinant 9—14 vietas dar buvo 
sužaistos tokios rungtynės: Rumu
nija — Austrija 69—23, Italija — Ju
goslavija 59—33, Rumunija — Alba
nija 73—19, Olandija — Itąlija 39— 
34 (I), Jugoslavija — Olandija 32—26, 
Austrija — Albanija 47—27.

KAIP ATRODO KOMANDOS
Sovietų Sąjungos rinktinės debiu

tas Europos krepšinio pirmenybėse 
pavyko visais atžvilgiais, ir jų per
galė nebuvo ypatinga staigmena. Ir 
štai dėl ko. Kaip rinktinės mena- 
džeris Setlin spofto laikraštininkams 
pareiškė, sovietų žaidimąs yra pa
remtas amerikiečių mokykla, kuria 
jie pasisavino iš pabaltiečių. Paga
liau, užtenka pažvelgti į rinktinės 
sudėtį, ir mes ten pastebėsime ke
letą mums gerai pažįstamų žaidikų 
iš Lietuvos ir Estijos. Turime tikru 
žinių, kad Prahoje žaidė Kula
kauskas ir Butautas, o pats geriau
sias pirmenybėse* žaidikas buvo ne 
kas kitas, kaip estas Lossov. Tai 
1.74 m ūgio krepšininkas, Spring- 
fieldo (JAV) trenerio Herbert Mul
ler mokinys, dabar vienas iš pažan
giausių studentų Talino politechni
kume. Jau devyneri metai Lossov žai
džia už Talino Kalev. Mums dabar 
nėra ko stebėtis, kad sovietai lai
mėjo njeister.’/stę, nes 'p-.g ’indą sū
dą, ė p.?o.ilticč ?.i, kurių L/Jmo ly
gis ir dabar Europoje sau lygių ne
turi. Per rungtynes Sovietų Sąjunga 
— Jugoslavija (50—11) Butautas ga
vo mesti 9 baudas ir įmetė 6.

Iš tremtinių spaudos

Naikinkime troški
nantį pavydą!

„Mūsų Kelio“ 19 (79) nr. vedamą- 
jame: „Piktoji pavydo liepsnelė“ tei
singai pasakojama, kaip lietuvis lie
tuviui pavydėdavo kad ir teisėtai 
įgyto turto, kad ir gabumais ir dar
bu įsigytos geresnės padėties, tarsi 
lietuviui būtų įgimta būti baudžia
viniu skurdžium, o augimas kitatau
čių namų įr įmonių buvo laikoma 
natūraliu reiškiniu. Bė to, kaip net 
toli einančiąis veiksmais ir žymūs 
žmonės vieni kitus murkdė. Toliau 
rašoma:

„Labai skaudu, kad tremti
niuose piktoji pavydo liepsnelė 
jau dažnais atvejais be jokio rei
kalo užsidega ir net liepsnoja, 
Mes visi turime pasmerkti visus 
tuos, kurie lipdami per kitų varg
šų galvas, nusidėdami padorumo 
principams, nori pelnytis tik sau 
geresnę ateinančio gyvenimo die
ną. Bet mes negalime rasti jokio 
pagyrimo žodžio tiems, kurie, ne
rasdami už ko griebtis ir dažnais 
atvejais ištisas dienas prasėdėda
mi be darbo, teužsiima kalbomis 
apie tuos, kurie ir valandų be
dirbdami pritrūksta. Dar skau
džiau su tais, kurie patys būdami 
už „šventųjų ribų“, ypatingu stro
pumu imasi megzti intrigąs ir dė
tis tremtinių vargo lygintojais. 
Tokie dažnai kalbomis vaizduoja 
baisiai reikalingą tremtinių lygy
bę, gi tuo tarpu, jei tik proga par 
sitaiko, nunerta visus devyniuS 
kailius.“ " ' •

„Laikykimės ir dabar nuolati
nėje vienybėje, saugokimės pavy
do, kuris dažniausiai, sėja labai 
piktas sėklas ateičiai. Visi gyven
kime garbingai ir kiekvienas dar 
geriau suprasime savo tremtinin- 
kiškas pareigas. Šiandieninė mū
sų visų padėtis reikalauja ypa
tingai didelio susiklausymo.. Su
siklausymo/ plaukiančio ne iš 
sausų dėsnių, bet iš širdies gilu*' 
mos.“

Visai teisingai! Mes turime pažinti 
savo ydas ir su jotriis negailestingai 
kovoti. O pavydas yra viena didžiau
sių mūsų ydų, labiausiai nuodijančių 
mūsų visuomeninio, ir kultūrinio gy
venimo atmosferą .

Praeitų metų meisteris Čekoslo
vakija sėkmingai ir be pralaimėji
mų prisiyrė iki baigmės, bet lemia
mose rungtynėse be. reikalo pradė
jo mėtytis nuo zoninio dengimo Į 
„žmogus žmogų“ ir, kol suslgribb, 
buvo per vėlu. Šiaip ar taip, koman
da vertai užėmė-antrą vietą.

Gražiai pasirodė tolimojo Egipto 
atstovai, atmintini iš Rygos pirme
nybių. Jų pergalės prieš belgus ir 
italus buvo gero stiliaus.

Belgai, palyginti su jų pasirodymu 
Ženevoje, yra padarę pastebėtiną 
pažangą. Prancūzai, nors atvyko su 
didelėmis viltimis ir -buvo laikomi 
vieni iš favoritų, po piktos nesėkmės 
prieš belgus, sugniužo, ne kažin ką 
parodė prieš solidžius čekoslovakų 
atletus ir pasitenkino įtikinančia 
pergale prieš lenkus. Lenkai šiemet 
sužaidė geriau nei Ženevoje, kur jie 
buvo nunirę į priešpaskutinę vietą. 
Vengrai itin atkakliai spyrėsi prieš 
čekoslovakus ir . prancūzus, be to, 
turėjo žymiai geriau sužaisti prieš 
Sovietų Sąjungą. Dėl susižeidimo 
pasitraukus jų iškiliajam puolikui 
dr. Bajari, jų pajėgumas sumažėjo. 
Iš Balkanų kraštų geriau pasireiškė 
bulgarai, bet jie dar žaidžia neapva- 
valdytą krepšinį, žaidžia ambicingai, 
bet nenuosekliai. Paminėtinas italų 
smukimas. Ligšiolinėse pirmenybėse 
turėję vieną iš pirmųjų vaidmenų, 
šiemet italai buvo gerokai sumen
kėją ir nieko negelbėjo jų didžios 
spartos, pilnas atsitiktinumų žaidi
mas, kuris nublanko prieš daugiau 
ar mažiau amerikiečių stilių pa- 
mėgdžiojančias komandas- (belgai, 
egiptiečiai, olandai). Rumunai su
žibėjo pergale prieš Olandiją, bet 
vėliau gavo silpnus priešininkus ir 
laimingai ' nutūpė Į 10-tą vietą. 
Austrija, Jugoslavija ir Albanija yra 
krepšinio prądžiokai ir į pirmenybes 
atvyko tik pasižiūrėti ir pasimokyti.

Geriausiu pirmenybių žaidiku bu
vo apskelbtas estas Lossov (Sovietų 
Sąjunga), geriausiu taktikų — pran
cūzų rinktinės kapitonas Busnęl. 
Techniškai geriausia komanda buvo 
prancūzų, greičiausia — čekoslo
vakų, belgai turėjo geriausią gyni
mą, o akiai gražiausia komanda bu
vo, aišku, egiptiečiai.

Kitos Europos krepšinio' pirmeny
bės bus 1949 m. Maskvoje; sovietai 
yra pasižadėję pastatyti halę, kur 
tilptų 20.000 žiūrovų.

Kęstutis Cerkellūnas
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Globėjus atsisveikinant
IŠVYKO SCHWEINFURTO STOVYKLOS UNRRA-os PAREIGŪNAI

Žemės Ūkio Darbuotojų S-gos skyrių 
atstovų metinis suvažiavimas

Besilikviduojant UNRRA-ai, kai 
kuriose DP stovyklose yra mažina
mas UNRRA-os personalas To pa
sėkoje ir Schweinfurto lietuvių 
bendruomenė turėjo išsiskirti su 
savo globėjais UNRRA-os direk
torium Mr. Stuart H. Cary ir Wel
fare Officer Miss Carman Orgogozo.

Šia proga gegužės 9 d. Schwein
furto ' lietuvių stovyklos komitetas, 
ir UNRRA-os tarnautojai surengė 
kuklų atsisveikinimo pobūvį. Viso 
pobūvio metu aiškiai buvo jaučiV 
maą tikras prisirišimas prie buvusių 
nųlsų globėjų ir liūdešys jiems iš
vykstant.

„Man patinka šis kuklus susirin
kimas daugiau už didelius paren
gimus todėl, kad jame jaučiu tikrą 
nuoširdumą“, tą vakarą pasakė Mr. 
Cary. Iš tikro, nors ir paprasti 
žodžiai,' nors, tik mažos dovanėlės, 
bet jos rodė tikrą dėkingumą už ta’, 
ką buvęs Schweinfurto UNRRAros 
direktorius yra padaręs gero sto
vyklos bendruomenei.

Keliais atvejais apie buvusį di
rektorių jau buvo rašyta „Tėviškės

Garse“. Beliktų paminėti, kad Mr. 
Cary buvo tikras lietuvių draugas. 
Kiekvienu atveju, santykiaudamas 
su bendruomene, vadovavosi laisvės 
principu, atiduodamas visą inicia
tyvą patiems lietuviams. Jis pats 
tik prižūrėdavo, padėdavo ir steng
davosi. kad viskas išeitų į gerą. 
Mr. riuart H. Cary yra nemaža pa
dėję.. ir „Tėviškės Garsui“.

Dėkingumas už visą tai atsispin
dėjo ir atsisveikinimo valandą. Vie
tos bendruomenės komiteto pirmi
ninkas visa tai išreiškė savo atsi
sveikinimo žodyje. Gilią padėką^ pa
reiškė ir „Tėviškės Garso“ redakci- 
niė kolegija.

Dėkodamas už 
jimus, Mr. Stuart H. Cary pareiškė, 
kad Schweinfurto lietuvių stovykla 
turi didžiuotis, kadangi ji yra viena, 
iš tų stovyklų, kurios pripažintos 
tiek pažengusiomis, kad galėtų sa
varankiškai tvarkytis. Išvažiuoda
mas buv. direktorius pažadėjo ir 
toliau su Schweinfurto lietuviais 
bendradarbiauti. Tam tikslui jis 
paliko savo adresą jo tėvynėje Ang
lijoje. Grįžęs savo tėvynėn Angli- 
jon, jis žadėjo kiekvienu atveju 
remti lietuvių reikalus.

dovanas Ir linkė-

Jo vardas dar ilgai liks Schwein
furto lietuvių širdyse. mb.

Birželio 10 d., 9 vai., Hanau lie
tuvių stovykloje, šaukiamas „Lietu
vių Tremtinių Žemės Ūkto Darbuo
tojų Sąjungos"' skyrių atstovų meti
nis suvažiavimas. Suvažiavimui 
loma ši darbų tvarka:
1) Suvažiavimo atidarymas;
2) Prezidiumo sudarymas:

Komisijų sudarymas:
a) polit. klausimams komisija;
b) įstatų keitimo komisija:
c) mandatų komisija
Pranešimai:
a)
b)
c)
d)

siū

si

4)

Pagerbtos Pabaltijo tautų Plotinos
Motinos diena gražiame pabaltiečių bendra-, mo ženkle

Trumpai is Bam
bergo

— Bambergo LTB Komiteto tūpės-, 
čiu organizuojamos įvairiomis temo
mis paskaitos tęsiamos toliau. Ge
gužės 10 d. 18 vai., trečios stovyklos 
salėje, p. Gureckas skaitė labai 
kruopščiai paruoštą politinę apžval
gą. Į paskaitą susirinko gana didelis 
skaičius vietos gyventojų.

— Gegužės 10 d. buvo baigti da
žytojų kursai, kuriuos pravedė p. 
Vasiliauskas. Kursantams buvo 
įteikti kursų baigimo pažymėjimai 
ir suruoštas kursus baigusiųjų po
būvėlis. Kursantams išduotieji pa
žymėjimai parašyti anglų kalba ir 
patvirtinti UNRRA-os antspaudu.

— Trečiosios stovyklos rajone, sto
vyklos vadovybės rūpesčių, daromi 
pagrindiniai pertvarkymai: prie vė
liavos stiebo ruošiama graži aikštelė, 
tvarkoma ir pergtuntuojama krepši
nio žaidimo aikštė tvarkomi, rajono 
takeliai ir t. t.

— Stovyklos salėje, veik kasdieną, 
po gegužinių pamaldų, vyksta „Vien
gungių“ repeticijos. Operetės „Vien
gungiai“ pastatymui daug darbo ir 
rūpesčio įdeda režisierius J. Jagiela. 
Tikimasi, kad per Sekmines šis vei
kalas bus parodytas Bambergo sce
noje.

— Vietos ateitininkai, kartu su tų 
pačių idėjų remėjais-ateitininkais 
sendraugiais, ruošiasi ekskursijai, 
kuri prasidės gegužės 20 d. Ir tęsis 
penketą dienų. Ekskursantai plauks 
laivu nuo Wiesbadeno net ligi Koel- 
no ir turės gražią p-ozą pasigrožėti 
Reino vandenimis ir V r’cietijos apy
linkėmis. \

— Daug' jaukaus • .-ūmo į bam- 
Bergiečių gyvenimą .nešė ir leistoji 
skautų (Organizacijai Skautai jau 
leidžia savo sieninį laikraštėlį, daro 
sueigas ir gražiai eina Dievui ir Tėvy
nei tarnybos ir artimui pagalbos teiki
mo keliu. Nors šį organizacija pradėjo 
veikti, dar 
skautų jau 
kurie savo 
nuteikia ir 
nuotaikas.

neseniai bet daugelį 
matome uniformuotų, 

uniformomis skaidriau 
visu tremtinių pilkas 

P. Alys

Neuburg/Donau, sudarius Motinos 
Dienai paminėti komitetą, minėji
mas įvyko gegužės 4 d. DP Hpspi- 
talio koncertų salėje. Minėjimą ati
darė Drukteinienė. Į garbės.prezidiu
mą buvo pakviesta: UNRRA-os 
Welfar Officer p. Stefanczyk, latvė 
p. Jakobson, estė p. Aanja ir p. 
Jurgelevičienė. Vispms motinoms 
— lietuvėms, latvėms ir estėms bu
vo įteikta gėlių. Po to sekė kukli 
koncertinė - meninė programėlė. Mi
nėjime turėjo progos dalyvauti 
paįvairinti laiką ir sveikesni tos 
goninės ligonys.

mažą skaičių vietos vokiečių.
Lietuvos Valst. Operos solistų 

(Blombergo ansamblio). koncertas, 
dalyvaujant Alei Kalvaitytei, Iza
belei Motekaitienei, Petrui- Koveliui, 
Prof. Vladui Jakubėnui ir baleto 
solistui" Simui Velbasiui praėjo di
deliu pasisekimu.

KIRCHHEIMO NUJIENOS

ir
li-

Pastaruoju metu Kirchheime vie
šėjo „Ciurlionies“ vardo ansamblis 
ir Blombergo solistų kolektyvas. 
Ciurlioniečių koncertas sutraukė 
daug svečių iš kitų stovyklų ir ne-

rie iki suvažiavimo įsisteigs ir apie 
tai praneš Centrui, galės dalyvauti 
skyrių'atstovų suvažiavime. Į suvąy 
žiavimą skyriai išrenka viena atsto
vą nuo 10 skyriaus narių. Naujai 
steigiami skyriai turi Išrinkti Valdy
bą iš 3—5 narių ir Revizijos Komi
siją iš 3 narių, ir surinkti nario mo
kestį metams po 6,— RM. Įsisteigę 
skyriai turi atsiųsti Centrui: steigia
mojo susirinkimo protokolą, narių 
sąrašą, pusę surinkto nario mokesčio 
ir nurodyti tikslų adresą. Atvykę Į 
suvažiavimą Hanau Lietuvių, Sto
vyklom registruojasi > Policijos raš
tinėje C rajone. Atvykstantieji Į su
važiavimą turi atsivežti maisto, o 
nakvynė bus parūpinta.

ŽEMES ŪKIO DARBUOTOJŲ 
S-gos CENTRO VALDYBA

politiniais klausimais; 
emigracijos klausimais; 
valdybos pranešimas;
revizijos komisijos praneši
mas;
diskusijos dėl pranešimų.e)

Įstatų keitimas.
Sąjungos valdomųjų organų 
kimai: v
a) Valdybos;
by Revizijos Komisijos.
Suvažiavimo .uždarymas. -

Iki šiol yra įsteigta 19 Žemės Ūkio 
Darbuotojų Sąjungos skyrių. Sąjun
gos būstinė yra Hanau, Litauisches 
Lager, 12c —26. Dar yra stovyklų, 
kuriose reiktų įsteigti Žemės Ūkio 
Darbuotųjų skyrius. Tie skyriai, ku-

51
6)

si

Jūrininkų žiniai
Prekybinių laivų kapitonai, štur

manai ir mechanikai, praradę karo 
metu savo specialybės dokumentus, 
gali juos atnaujinti Jūrų Mokykloje 
Flensburge, kuri yra atatinkamų 
įstaigų tam įgaliota.

Tam tikslui reikia pranešti vardą, 
pavardę, gimimo datą, kokius jūri- 
ninkiškuš mokslus baigęs, kokias pa
reigas ėjo laive ir patiekti dokumen- 
tąlinius įrodymus, jei turima. Taip

tin

pat reikalinga dviejų liudininkų. 
Geriausia, jei paliudijimą gali su
teikti Jūrų Mokykloje lektoriais dir
bą jūrininkai: kap. T. Daukantas, 
inž. J. Dijokas, kap. A. Jurjonas, 
kap. P. Mažeika, bei netrukus į mo
kyklą atsikeliantieji — inž. V. Nu- 
tautas, kap. B. Krištopaitis ir kap. 
S. Dagys.

Rašyti: Dr. P. Mažeikai, Flens
burg, Munketoftstr. 1.

SPORTO ŽINIOS
APIE KREPŠINIO ŽAIDYNES 

SCHEINFELDE
Kaip jau trumpai buvome pranešę, 

gegužės 24—26 d. d. Scheinfelde ruo
šiamos 8 stipriausių pabaltiečių ko
mandų žaidynės. Žaidynės organi
zuojamos plačiu mastu. Tokios rūšies 
sportinis parengimas tremtyje bus 
pirmas, ir juo domimasi ne tik at
kaklių krepšinio mėgėjų sluoksniuo
se. Žaidynių proga bus išleistas spe
cialus leidinys, kur bus atspausdintos 
smulkios žinios apie kiekvieną da
lyvaujančią komandą, įdėtos koman
dų ir atskirų žaidikų nuotraukos ir 
kt. Scheinfeldo lietuvių sporto klubas 
Kovas/ apsiėmęs tas žaidynes su
organizuoti, atlieka didelį darbą ir 
reikia tikėtis, kad visa kuo geriausiai 
pavyks.

Visos kviestos komandos į žaidy
nes atvykti sutiko. Lietuvius atsto
vaus Kempteno Šarūnas, Dillhageno 
SK, Tūbingeno ASK Vytis ir patys 
šeimininkai — Scheinfeldo Kovas. 
Labai rimtai į žaidynes žiūri latviai, 
kurie siunčia ne atskiras komandas, 
bet tris rinktines. Viena rinktinė bus 
sudaryta iš Lūbecko ir aplinkinių 
vietovių žaidikų, kita (dar negalu
tinomis žiniomis) — Darmstadto ir 
Hanau kombinuota ir trečia —Augs
burgo ir Ingolstadto kombinuota.

Tuo būdu, dėl latvių stiprumo abe
joti netenka. Estus atstovaus Geis- 
lingano krepšininkai. ~

O kaip į žaidynes žiūri lietuvių 
komandos? Kiek žinoma, visi keturi 
'"vienetai rūpestingai ruošiasi. Ypa
tingai uoliai darbuojasi Kempteno 
Šarūnas, kurio eventualiai laukia 
nauja ir ne taip jau lengva dvikovė 
su Scheinfeldo Kovu. Jau vien to
kios rungtynės daug ką gundo vykti 
į Scheinfeldą. O pamatyti stipriųjų 
šulų susirėmimus tikrai verta. Tai 
bus miniatūrinės Pabaltijo krepšinio 
pirmenybės, tikėkime, kad jose pa
demonstruotas žaidimo lygis nebus 
menkesnis, kaip neseniai per Euro
pos pirmenybes Prahoje, kur daly
vavo eilė ir silpnų komandų.

Žaidynės pradedamos šeštadieni, 
gegužės 24 d. 10 vai. Žaidžiama dvie
jų minusų sistema, ir žaidimai tęsis 
tris dienas. Galima spręsti, kad šie
met Sekminės krepšininkams ilgai 
liks atmintyje. Ir ne tik patiems 
krepšininkams, bet ir visiems tiems 
laimingiesiems, kurie tas žaidynes 
galės stebėti. Ck.

SCHEINFELDO KOVAS IŠKiNA 
PERGALES

Gegužės 3 d. Kovas susitiko su pa
jėgia- Augsburgo ’ latvių krepšinio

komanda. Nors rungtynių pradžia 
buvo gana sunki, bet laimėjimą ko- 
viečiai išplėšė visiškai užtikrintai — 
74 : 41.

Gegužės 7 d. koviečiai iš savo iš
vykos pas sargybų vyrus Zirndor- 
fe parsivežė 77 : 25 laimėjimą.

Gegužės 8 d. Scheinfelde apsilankė 
WUrzburgo Vyties krepšininkai. Ko
vas jiems įpylė 61:30. Gegužės 11 d. 
Kovas viešėjo Wilrzburge ir iš ten 
parsivežė lygiai tokį pat laimėjimą 
— 61 :30.

Šie laimėjimai liudija gerą Kovo 
pasiruošimą Sekminių krepšinio žai
dynėms.

Scheinfeldo gimnazijos krepšinin
kai taip pat užsirekomendavo savo 
pajėgumu. Neseniai jie laimėjo prieš 
Wurzburgo gimnazijos rinktinę, o 
gegužės 11 d. nugalėjo Mūncheno 
gimnazistus pasekme 46:35. S. M.

Lietuvių tremtinių 
bibliografija

Bibliography of Lithuanian 
Refugees 1947 (2. biuletenis)

900 Istorija — History
PAULIUKONIS, Pranas, Naujųjų 

amžių istorija. ! dalis (16) Kassel, 
„Giedra“, rotat., 1946, 96 p. Apr. iš 
„Tėviškės Garso“ 47/65, p. 3 (940. 
2/1947. 42)

STANKA, V., The Great Age of 
World History Confucius, Gautamo, 
Zoroaster and Pythagoras looked at 
from a synthetic point of view. 
(Problems , and discussions Baltic 
University No. 1 Hamburg 1946). 
(24) Hamburg, sp. npž., 1946., 26 p. 
148X207 mm (930/1947. 43)

STURMS. Ed., Die AltsUUen In 
Litauen (Contributions of Baltic 
University No.3 ) (24) Hamburg, sp. 
npž.. 1946, 36 p. 140X205 mm. Pasta
ba 35.—36. pusi.: The Alk-Places 'in 
Lithuania-anglų kalba (913.476/1947. 
44)

Leidėjai, autoriai ir redaktoriai ' 
kviečiami siuntinėti savo leidiniui 
Liet Tremtinių Bibliografijos Įstai
gai, kuri skelbia bibliografijos biu
letenius spaudoje, o surinktus leidi
nius perduoda Lietuvių Bibliografi
niam Archyvui Šveicarijoje. Įstaigos 
adresas: Office of Lithuanian Biblio
graphy in Emigration, (13b) Mem
mingen, Fliegerhorst, DP Center, 
Bavaria, Germany, US Zone.

Liet. Tremt. Bibliogr. Įstaiga
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TRUMPAI IS VISUR

Tarp įeita ko
Naujas atidos vertas suvažiavimas 

įvyks birželio mėnesį Zūriche. Tai 
tarptautinis socialistų kongresas. 
„Daily Herald“ pranešimu, antrojo 
internacionalo atgaivinimo reikalas 
tuo tarpu nebus diskutuojamas, nes 
Rytų ir Vidurio Europos socialistų 
būklė yra nepaprastai sunki ir paini, 
o be jų dalyvavimo ir be jų nuo
monės daryti organizacinės reikšmės 
sprendimus negalima.

.Lenkų tremtinių socialistų biulete
nis ryšium su tuo siūlo, kad anapus 
geležinės uždangos atsidūrusias so
cialistų partijas turėtų atstovauti 
Lenkijos, Pabaltijo, Rumunijos ir kt. 
šalių socialistų ekspozitūros užsie
niuose. PAT spėja, kad šiuo klausi
mu kongrese kils diskusijų.

„Wolnšč"‘ jau senėliau rašė, kad 
socialistų kongresas "turi būti rupo
ras, per'kurį Vakarų demokratija iš
girstų, kas dedasi su darbo masėmis 
anapus geležįnęs uždangos: „Kur 
įsiveržė komunizmas, — vargas tau- 
"oms ir jų darbo masėms! Komu
nistai bijo sąmoningo darbininko, 
valstiečio ir mokytinio, bijo iš ma
sių išaugusių (ne Kremliaus primes
tų) profsąjungų, bijo streikų, bijo 
laisvos pasaulėžiūrų plėtros, ir viską 
užgniaužia kruvinas MGB batas. 
Kryžiuočių ordinas savo niekšybes 
dengė kryžiumi, o komunistai bando 
prisidengti socializmu, tačiau visas 
Vakarų pasaulis žino, kad ten socia
lizmo nėra ir'negali būti, nes ugnis 
su vandeniu nesuderinama, kaip ne
su:! '-'-.Tn"". ’•''■’•ė su smurtu“.

Ne “cik“’ti, bet mada. IP žinio
mis, Hamburge paskutinės medžiok-

lės metu sulaikyta 700 anglies vagių, 
kurių tarpe yra didelių firmų virši
ninkų, buvusių aukštų karininkų 
(netgi vienas generolas), keli advoka
tai, gydytojas, prokuroras ir evange
likų kunigas. ;,Hamburger Freie 
Presse ‘ priduria, kad anglies vagystė 
išsimoka, nes už centnerį šunbiržėj 
mokama 200 Rm.

Ne kiekvienas auksas šviečia. 
Amerikos „Dziennik Związkowy“ 
praneša, kad Lenkijoje ir užsieniuose 
apyvartoje pasirodė dviejų rūšių len
kiški banknotai. Vieni yra plonesnio 
popieriaus, skaičiai pažymėti mažes
nėmis raidelytėmis ir serijiniame 
ženkle vienas skaičius išsiskiria di
desne raide. Lenkijoje žmonės tokių 
banknotų nenori imti, mano kad tai 
padirbti. Tikrumoje šit kas yra: ši
tie banknotai spausdinami Maskvoje 
ir jais atlyginama raudonosios armi
jos kariams, kurie įgulauja Lenki
joje. Maskva yra prisispausdinusi 
per 20% visų Lenkijoje apyvartoj 
esamų banknotų . Šiuo reikalu tarp 
Varšuvos ir Maskvos yra slapta su
tartis. O šit ..Manchester Guardian“ 
praneša apie naują finansinę „para
mą"' Lenkijai: iki šiol zloto ir rub
lio santykis buvo 1:1, dabar gi vie
nas rublis = 8,5 zlotai. Šito fakto 
iki šiol Lenkijoje neskelbiama. Iš
vada aiški: Lenkija, norėdama ište
sėti savo įsipareigojimus TSRS atž
vilgiu, turės išvežti prekių 8 su puse 
kartų daugiau.

Sv. Raštas Vakaru tarnyboje 
taip nutarė Subanijos protarpi

Kur ta Subanija? — Jugoslavijoj. 
Kas Šventraščio nusikaltimas? — 
nagi, istorija apie Jobą. Jugoslavijoje 
per pamokslus šitas Jobas jau nebe- 
valia minėti. Prokurorų nuomone, 
gyventojai tą pasakojimą gali prisi
taikyti savo padėčiai, mat, Jobas 
prarastąją sveikatą, laimę ir turtą 
atgavo „kantrybės ir rezignacijos“ 
politika.

Gal būt, jie laimingi .... Kaip 
spauda praneša, kunigaikštis Ibra
him, aštuntasis Dmeno karaliaus sū
nus, pabėgo į Adeną ir kreipėsi į 
Arabų Lygą kad jį sudraustų jo tėvą 
Jahią. Dmene yra apie 4 milij. gy
ventojų, iš jų apie 87% analfabetų. 
Karalius, einąs 77 metus amžiaus, 
savo valstybę valdo nuo 30 metų ir 
stropiai būdi, kad neįsiskverbių civi-, 
lizuoto pasaulio įtaka. Jis pats pa
reiškė: „Geriau žolę krimsime, bet 
svetimšalių koncesijonierių neįsilei- 
sime“.

Nuodugnesnėmis informacijomis, 
visoje karalystėje tėra 10 automo
bilių, apie tiek pat radijo aparatų, oi 
elektra tedega karaliaus rūmuose. I 
Spaudos nėra, mokytesnieji laikraš-| 
čių atsispekuliuoja iš užsienių. Arabų 
Lygos pirmininko žodžiais, „Dmenas 
yra- laiminga šalis“. Gal būt, tai ir 
tiesa, nes, pasiskaičius laikraščių ir 
pasiklausius radijo iš anapus geleži
nės uždangos, žmogų griebia noras 
. . . staugti ar bėgti ko toliau į girią 
ar į dykumas, kur nebesiekia „pro
gresyvinė demokratija“ ir „išvada
vimas“.

i —' Londone įvykusiose futbolo 
. rungtynėse Anglija nugalėjo Pran

cūziją 3-0. Visi įvarčiai krito antram 
kėliny. Autoriai: Finey, Mannion, 
Carter. Tuo būdu anglai atsigriebė 

. už ne taip seną pralaimėjimą Pary- 
, žiuje 1-2. Po šių rungtynių anglai 

ir toliau pas save nėra pralaimėję 
nė vienerių tarpvalstybinių rungty
nių prieš kontinento vienuolikes.

— Kitos tarpvalstybinės futbolo 
rungtynės: Portugalija — Airija 2-0 
(Dubline), Vengrija — Austrija 5-2 
(Budapešte), Olandija — Belgija 2-1 
(Amsterdame), Prancūzija B — Por
tugalija B 4-2 (Bordeaux), Belgija B 
— Luksemburgas 3-3. Be to, Buda
peštas įveikė Vieną 2-1 (Vienoje), 
Berlynas sužaidė su Dūsseldorfu 2-2, 
Bukareštas nugalėjo Sofiją 2-0.

— Prasidėjo Daviso taurės teniso 
varžybos. Europos zonoje Čekoslo
vakija po atkaklios kovos laimėjo 
prieš praeitų metų Europos nugalė
toją Švediją 3-2; be to, Graikija 
pralaimėjo Šveicarijai 1-4; Belgija 
įpylė Luksemburgui 3-0. į

— Olandų plaukikės Koster, van 
Vliet ir Termeulen 3X100 m įv. 
plaukymo estafetę praplaukė per 
3.42,4 (naujas pasaulio rekordas). 
Senoji pasekmė 3.46,3.

— Italai pradėjo lengvosios atleti
kos sezonžĮ. Geresnės pasekmės: 
5000 m — Nocco 14.58,8; diskas — 
Tosi 49,93.

— Prancūzijos finansų ministerija 
paskyrė 2 milijonus frankų sporti- 

I'ninkami Londono olimpijadai pasi
ruošti.

— Teniso rungtynėse Italija be 
pasigailėjimo supylė Šveicariją 6-0.

— Tarptautinis olimpinis komite
tas yra išsiuntinėjęs 53 valstybėms 
kvietimus į Londono olimpijadą. 
Kvietimu, kaip žinome, negavo Ja
ponija, Vokietija ir Rusija. Be to, 
oficialiai skelbiama, kad dėl susida
riusių aplinkybių kvietimai negalėjo 
būti išsiuntinėti, be kai kurių kitų 
valstybių, taip pat Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai.

Paieškojimai
Leg. Padvaiskas Stasys, Mie 33224, 

S. P. 82006, 75/7 B. P. M. 414, France, 
ieško žmonos Onos ir vaikų iš Bir
žų ir sūnėno Survilos Antano iš 
Gipiškių km.

Leg. Aukštuolis Vincas, Mle 33224, 
S. P. 82006, 75/5 B. P. M. 414, France, 
ieško Gilio Rapolo iš Dapkuniškių 
km., Balninkų valsč.

Jukna Vincas, gyv. Mūnchen- 
Freimann, SS-Kaserne, DP Center, 
Team 1066, Block A 55, ieško brolio 
Juknos Broniaus, gim. 1926. X. 26, 
pask. adr.: Feldpost Nr. L 04001, Lg. 
Pa Posen, Zickenau.

Mokyt. Mažeika Juozas, gyv. (13b) 
Gauting b. Mūnchen, DR Sanatorium, 
ieško savo brolio Antano Mažeikos.

Zikas Pranas, gyv. Schweinfurt 
DP Camp, ieško Dirvanskio Prano, 
gim. 1904. II. 17, paskutiniu metu 
dirbusio prie Karaliaučiaus, Jan
kausko Juozo, gįm. 1918. XII. 18, ir 
Jankausko Antano, gim. 1921. X. 4. 
Visi paskutiniu metu gyveno Klaipė
doje./

Gurkšnytės Kostės, kilusios iš Kau
no, ieško lietuvis, gyvenąs Anglijoje. 
Atsiliepti prašoma: Jasiūnui Juliui, 
Schweinfurt, DP Camp. '

UNRRA-os Paieškojimų Įstaiga, - 
Arolsen prie Kasselio, ieško sekan

čių asmenų:
Norkeliunas Kazimieras 52 metų, 
gyv. Kybartai;
Norkeliunas Vincas, 61 metų, gyv. 
Kybartai;
Norkiene Stase, 37 metų, iš Leipzig;
Norkus Kazimieras, 24 metų: 
Norkus Leonardas, 21 metų; 
Norvaitis Petras, 38 metų, iš Wie
ner Neustadt;
Paruškevičiute Danutė, 17 metų, 
gyv. Vilnius;
r’aruškevičius Jonas, 46 metų, gyv.
Vilnius;
Paruškevičienė Lidija, 42 metų, gyv.
Vilnius; . .
Orlauskis Eduardas, 35 metų, iš ■ 
Berlin.

PRANEŠIMAS
LSB Oro Skautų Skyrius š. m. bir

želio 6-8 d. d. Sdiwabisch Hall (prie 
Stuttgarto) rengia Pabaltijo tautų 
sklandytuvų modelių varžybas. Mo
deliai turi atitikti FAI taisyklėms. 
Registruotis ir informacijų reikalu 
kreiptis pas J. Stanionį, -(14) Ober- 
lenningen (Krs. NUrtingen), Hauf- 
straBe 6.

ORO SKAUTŲ SKYRIAUS
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Abidvi tarybinio medalio pusės
■. TIESA APIE GYVENIMĄ LIETUVOJE „TIESOS“ PUSLAPIUOSE

Bolševikinė „Tiesa“, kuri pradėjo 
vis dažniau pasiekti mūsų telkinius 
Vak. Europoje, gana dažnai pateikia 
ir tikrosios tiesos apie gyvenimą 
mūsų tėvynėje. Be didesnių komen
tarų čia norime pacituoti keletą 

t ištraukų iš „Tiesos“ yedamųjų, ku
rie neabejotinai leidžia mums susi
daryti tikrąjį vaizdą to gyvenimo, 
kuris vyksta šiuometinėje Lietuvoje.

„Dabar, bolševikų partijos vado
vaujama, tarybinė liaudis sparčiai ir 
sėkmingai gydo karo jai padarytas 
žaizdas ir žengia į galutinį tikslą — į 
komunizmą. Sį garbingą vadovo 
vaidmenį mūsų partija gali atlikti 
tik todėl, kad,ji vadovaujasi savo 
praktiniame darbe priešakine teori
ja — marksizmu-leninizmu.“ („Tie
sa“ Nr. 77.) O kaip tas „vadovavi
masis“ vyksta praktikoje — parodo 
toliau tas pats vedamasis: „Kuo kitu, 
jei ne visišku abejingumu komunistų 
marksistinio-lenininįo auklėjimo or
ganizavimui, galima paaiškinti tą 
liūdną faktą, kad per daugiau kaip 

A 2 metus Kretingoje vis dar nėra 
apskrities vakarinės partinės mo
kyklos . . . Nenormali padėtis yra ir 
Vilniaus vakariniame marksizmo- 
leninizmo universitete. Čia net 465 
žmonės, užsirakusieji į universitetą, 
sistemingai nelanko užsiėmimų . . . 
LKP(b) Šiaulių apskrities komitetas 
neranda reikalo organizuoti efekty
vią pagalbą savarankiškai besimo
kantiems. Jokių seminarų, konsulta
cijų, paskaitų čia nerengiama. Dar 
daugiau. Dar iki šiol partijos apskri
ties komitetas neįrengė partinio ka
bineto, nes ... neranda tinkamų pa
talpų. Nerimtas ir nebolševikiškas 
pasiteisinimas.“

Straipsnyje „Pakelti įmonių pir
minių partinių organizacijų vaidme
nį, vykdant valstybinius planus“ iš
ryškėja tikrasis darbininkų „entuzi
azmas“ šiuos planus vykdant. „Įmo
nių pirminėms partinėms organiza
cijoms šiuo metu nėra svarbesnio 
uždavinio, kaip teisingai vadovauti 
savo kolektyvams, jų aktyvumui, 
siekiančiam įvykdyti ir viršyti ga- 

. mybos planus.“ („T.“ Nr. 81.) Gi kaip 
tuos planus viršija, skelbia antroji 
straipsnio pusė: „Tačiau nemaža yra 
įmonių pirminių partinių organiza
cijų . . . kurios dar iki šiol nemobi
lizavo kolektyvų socialistinėms lenk
tynėms ir neatsiliepė į leningradiečių 
kreipimąsi, arba organizuoja socia
listines lenktynes formališkai. Visas 
socialistinis lenktyniavimas baigiasi 
įsijungimo į socialistines lenktynes 
paskelbimu per susirinkimą ir įsipa
reigojimų surašymu popieriuje.“

Ypač daug rašoma apie paramą 
darbo valstiečiams, apie pagalbą kai
mui. „Vykdydama savo gamybinę 

\ programą, socialistinė pramonė kar
tu ėmė teikti vis daugiau dirbinių 
gamybiniams valstiečių ūkio reika
lams. („T.“ Nr. 78.) Ir tame pat 
straipsnyje juodu ant balto: „Ne
tikęs Vietinės Pramonės Ministerijos 
ir jos įmonių darbas buvo griežtai 
pasmerktas respublikinio partinio 
aktyvo susirinkime . . , Vietinės 
Pramonės Ministerija . . . prileido 
nusikalstamą iššvaistymą, pvz., to
kių svarbių dirbinių, kaip pasagos. 
Jei per sausio ir vasario mėnesius 
buvo realizuota ,26.550 pasagų, tai 
Žemės ūkio kooperacija tų pasagų 
negavo . . .“ Ir toliau skundžiamasi: 
„Tačiau planai nėra įvykdyti tokių 
žemės ūkiui svarbių dirbinių atžvil
giu, kaip, sakysime, plokštės trakto
rių ventiliatoriams (užplanuota 4.000 
— nepagaminta nė vienos).“

Nepaprastai propaguojamos MTS 
(mašinų — traktorių stotys). „Eilė 
faktų rodo, kad daugelis MTS kolek
tyvų pilnutinai įvertino prieš juos 
stovinčių uždavinių rimtumą . . .“ O 

,l štai ir faktai tame pat „Tiesos“ Nr. 
80 straipsnyje: Kybartų MTS „ko
lektyvas nė kiek nesirūpina remon
tu: traktorinės lėkštinės akėčios nuo

pat pernykščių metų tebestovi su 
pereitų metų purvais, ir niekas į jas 
nė akies neužmeta, o traktoriai ne
remontuojami, nes jiems nepasirū
pinta atsarginių dalių. Tik visiškų 
vadovų neatsakingumu galima pa
aiškinti tokią susidariusią neleistiną 
padėtį ir kitose atsiliekančiose MTS.“ 
O tokių atsiliekančių MTS, kaip 
tame pat straipsnyje išskaičiuojama, 
yra nemaža: čia ir Kupiškis, ir Ze- 
maitkiemis su Salantais, ir Pagėgiai 
su Šilale, nuo šių neatsilieka Vabal
ninkas, Dūkštas bei Batakiai . . . 
Taigi, kokia tikroji MTS parama,' 
darbo valstiečiama matome iš tų su
lūžusių traktorių, ir pernykščiais 
purvais apžėlusių akėčių.

Kauno universiteto docentas A.

Laislos iš Lietuvos

Matulevičius „Tiesos“ Nr. 83 rašo: 
„Didžiausias tarybinės vyriausybės 
rūpinimasis motinomis ir vaikais 
neturi sau lygaus pavyzdžio kitur 
pasaulyje. TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo išleistas 1944 m. 
liepos 8 d. įsakas ir TSRS Komisarų 
Tarybos 1944 m. lapkričio 10 d. nu
tarimas Nr. 1571 garantuoja vaikams 
vispusišką medžiagišką valstybės pa
ramą ir pirmoje eilėje garantuoja 
vaikų pakankamą aprūpinimą ge
riausios rūšies jų augimui ir sveika
tai reikalingais maisto produktais.“ 
O štai tie didieji pavyzdžiai ir rūpi
nimasis, kurių niekur kitur pasau
lyje tikrai nerasime (citątos to paties 
straipsnio): „Štai Kauno valstybinės 
vaikų gydymo ir globos įstaigos nuo

Paimant Berlynu, žuvo daug Lietuvos vyr1’
Amerikos lietuvių kon^unistų dien

raštis „Laisvė" š. m. kovo 24 d. iš
spausdino laišką iš Lietuvos. Šį laiš
ką gavo Juozas Aleksaitis, gyvenąs 
Essex Conn, nuo savo brolio A. Am
brazaičio, gyvenančio Ukmergėje ir 
einančio mokytojų seminarijos direk
toriaus pareigas. Laiškas rašytas 
1946 m. gruodžio 31 d. Šis laiškas 
yra įdomus ypač tuo, kad parodo, 
koks likimas ištiko Vokietijoje tuos 
lietuvius, kurie pateko raudonajai 
armijai. Šį daugeliu atžvilgių įdo
mų laišką mes čia perspausdiname 
beveik ištisai:

Ką aš jum galėčiau parašyt? 
Jūs manęs klausėt, kaip aš pate
kau nelaisvėn? Mane paėmė iš 
namų vokiečiai 1944 m. pavasarį.

DP civilinė

Aš nuo 1940 metų persikėliau į 
Siesikus, iš ten 1941 metų vasarą 
atsikėlėm Į Ukmergę. Ukmergė 
yra miestas: kaip Lietuvos mies
tai, tai skaitomas nemažas, turi 
apie 14 tūkstančių gyventojų. Se
nas miestas, nuo Vilniaus apie 
70 kilometrų. Karo metu vokie
čiai sudaužė naują gražią mokyk
lą, gimnaziją -ir daugybę namų. 
1944 m. kada frontas buvo prie 
Vilniaus, vokiečiai traukėsi, žmo
nės bėgo iš miesto, ir mes su savo 
daikteliais, susidėję j maišelius, 
išėjom į kaimą. Čia mane pagavo 
vokiečiai ir išvarė prie darbų: iš
varė į lagerius, kuriuose buvo 
daug rusų karo belaisvių, buvo 
lenkų, italų, francūzų. Man teko 

gvardija
DIDELE PARAMA AMERIKIEČIAMS

„New York Times“ kovo 18 d. iš
spausdino platų savo korespondento 
Vokietijoje A. Schmidto straipsnį, 
pavadintą „DP civilinė gvardija — 
raktas į okupaciją“, kuriame labai 
palankiai vertinamos iš DP sudary
tos civilinės gvardijos kuopos, ypač 
gražiai pasisakoma apie pabaltiečių 
kuopas.
- Pradžioje autorius sako, kad iš 
lenkų ir pabaltiečių DP sudarytų ci
vilinės gvardijos kuopų skaičius kai 
kuriose vietose išaugo iki tokio 
laipsnio, kad jis pralenkiąs amerikie
čių kareivių skaičių. Tokios vietos 
esančios Mannheimas ir Nūfnbergas. 
Tamsiai mėlynai ir šviesiai mėlynai 
nudažytomis JAV uniformomis vy
rai dėvi šalmus, ant kurių išpieštos 
dvi raidės CG, ir eina pareigas prie 
sandėlių, postuose, karo belaisvių ir 
civilių internuotų stovyklose, vai
ruoja sunkvežimius ir džipus ir at
lieka šimtus kitų darbų, -kuriuos 
ankščiau atlikdavo amerikiečių ka
reiviai. Jie turi šautuvus, bet ne
turi jokių kitų ginklų. Per praėju
siu^ metus jie pasidarė reikšminga 
JAV okupacinių pajėgų dalis.

Daugiau kaip 27.000 vyrų, kurių 
daugumas lenkai, vra suorganizuoti 
į kuopas ir apmokyti dirba kaip sar
gybiniai arba darbo specialistai. Prie 
šio skaičiaus dar reikia pridėti 4.000 
lenkų ir 1.000 pabaltiečių, kurie da
bar yra apmokomi Kosctuszkos sto
vykloje Kafertaly, netoli Mannhei- 
mo. JAV armijos štabas Frankfurte 
nusistatęs organizuoti 40.000 tokių 
sargybinių, bet norinčių jais būti yra 
žymiai daugiau.

Tai yra toji civilinė gvardija, prieš 
kurią oficialiai protestavo Lenkijos 
vyriausybė ir kurią Maskvos konfe
rencijoj minėjo Molotovas. Varšu
vos vyriausybės ryšių karininkai 
laiko, kad šios sargybinių kuopos 
yra antirepatriacinės propagandos ir

netgi terorizmo, buv. Lenkijos vy
riausybės Londone šalininkų inspi
ruojamo, tvirtovės.

Kuopos giežtai paneigia bet kurią 
politinę veiklą, nors jų antikomu
nistinis nusistatymas nėra paslaptis. 
Daugumas eilinių ankščiau yra buvę 
darbo vergai, o visi karininkai ir 
daugumas puskarininkių anksčiau 
yra tarnavę reguliarinėse Lenkijos 
ar Pabaltijo valstybių armijose. 
Prieš priimant, DP skryninguojami.

Septynios lenkų kuopos, tarp jų 
viena kavalerijos kuopa, saugo karo 
nusikaltėlius ir įtariamuosius Da
rijau, o dvi estų kuopos eina parei
gas Nūmbergo teismo rūmuose ir 
kalėjime. Dešimt kitų pabaltiečių 
kuopų tarnauja Nūmbergo rajone. 
JAV karininkų ir puskarininkių 
kadras prižiūri kiekvienas dvi kuo
pas. Brig. gen. Leroy H. Watson, 
Nūmbergo srities vadas, DP civ. 
gvard. kuopų steigimo pionierius, 
pareiškė, kad, atsižvelgiant į tuos 
plyšius, kurie JAV okupacinėj ar
mijoj liko po demobilizacijos, „DP 
civ. gvardija yra nuostabus laimikis 
Dėdei Šamui“. Nors lenkai bendrai 
laikomi neramiais, bet jo pabaltie- 
čiai, kaip jis pareiškė, yra kietai 
dirbą, sąžiningi ir paklusnesni negu 
amerikiečiai. Be Jo, JAV jie tekaš- 
tuoja tik aprangą, 5 dolerių per mė
nesį vertės karinius skriptus ir apie 
2 dolerių vertės per savaitę papil
domą maistą. Likusį atlyginimą 
jiems moka vokiečių burmistrai. 
Gen. Watsonas organizuoja jiems 
klubus ir atletines varžybas ir bando 
traktuoti juos „beveik kaip ameri
kiečių dalinius“.

Majoras F. C. Teich, Nūmbergo 
kalėjimo karininkas, pareiškė didelį 
pasitenkinimą dėl saugumo, kurį su
teikia šie „natūralūs kareiviai“. Nors 
jie patys save laiko kareiviais, ta
čiau tikrumoje nėra kareiviai. 

lat kenčia didžiausią pieno trūkumą, 
arba kartais ir gaudamos pieną ne
pakankamu kiekiu gauna jį visiškai- 
netinkamą mažų vaikų mitybai (su- 
gyžusį, aprūgusį). Valst. universiteto 
vaikų klinika, vietoj priklausančių š. 
m vasario mėn. .661,7 1 pieno, gavo 
vos 123 1, kovo mėn., viętoj 693 1, tik 
467 1. Kauno vaikų infekcinė ligo
ninė š. m. vasario mėn., vietoj 491 1, 
gavo 267 1, o kovo mėn., vietoj .509, 
gavo 439 1.“ Tegyvuoja didysis ir 
neturintysis sau lygaus pavyzdžio 
kitur pasaulyje tarybinės vyriausy
bės „rūpinimasis“ motinomis ir, vai
kais!

Medalio pusės atverstos abidvi, ir 
jos mums aiškios ir suprantamos vi
soje savo nuogybėje. J. Žlv.

’ * \

kast apkasai fronte ir daug žmo
nių nušaudavo iš mūsų darbinin
kų; kas nakt po vieną, du. Dirb- 
davom naktim, vėliau dirbau kal
vėje. Tai visa buvo Prūsijoje, 
toje senoje Lietuvos žemėje, Do
nelaičio tėviškėje. Čia vokiečiai 
stipriausiai laikėsi. 1945 m. Ro- 
senbergo uoste, tarp Braunsbergo 
ir Karaliaučiaus, išlaisvino Rau
donoji Armija ir nuo tos dienos 
patekau armijon ir išbuvau fronte 
mūšiuose prie Frankfurto (a. O. 
Red.), šiaurės ir paties Berlyno 
paėmime. Paimant Berlyną labai 
daug žuvo Lietuvos vyrų, kurie 
buvo Raudonosios Armijos eilėse. 
(Pabraubta Red.)

Mūšįai baigėsi prie Elbės, ten 
iš vakarų buvo Amerikos kariuo
menė. Sueit ir kalbėt — tas at
rodo galima tik filmose, bęt ne 
tikrenybėje kareiviui. Vėliau bu
vo kelias atgal.

Grįžtant, buvau Varšuvoje, kur 
mūsų divizija stovėjo. Tai lenkų 
sostinė, kuri labai žiauriai su
mušta, tiesiog nušluota. Varšuva 
biauriaušiai sumušta iš visų mies
tų. Berlynas nebuvo taip sumuš
tas, kaip Varšuva.

Ar fronte -sunku? — Į £i# klau
simą atsakyt veik negalima. Pir- 

^miausia pareina nuo žmogaus 
* amžiaus, bet ir tai nėra matas, 
pav., būnant lagery, žmonės jauni 
badavo, tino ir numirdavo, o aš 
galėjau kai kadą nuo porcijos at
sisakyt. Fronte jaunas yra pajė
gesnis, bet senas patvaresnis. Bai
mė tai surišta su gyvybe; kam 
ji ‘brangi, tas bijo žymiai labiau. 
Fronte klaikuma; jeigu jum tek
tų matyt filmą iš karo lauko, tai 
jūs galėtumėt susidaryt šiokį toki 
vaizdą, kurs nuo tikrenybės bus 
apie 70%. Jūs klausėt, kaip jau
čiausi paėmus Berlyną? — Tai 
aš, kaip mažos tautos vaikas, žiū
rėjau kaip į kritusį kovo žvėrį, 
dėl kurio kailio medžiotojai mes 
kauliukus, arba pradės viens kitą 
kandžiot. Iš viso, as braunuosi 
bet kuriuo košmaru, kurs palietė 
nekaltus žmones. Aš tau atsiųsiu 
literatūros apie Berlyno kovą.

Aš dabar esu mokytojų semi
narijos direktorium.

Laikas bėga. Štai, Juozuk, mes 
vėl metais senesni. Ir dažnai aš 

- galvoju, kad 'jau neilgai teks 
gyvent.

Baigdamas, prašau parašyt, ką 
tu, brolau, veiki? Kaip mūsų my
lima mama gyvena — nežinau, 
nemačiau aš jos nuo 43 metų ir 
šiuom laiku negaunu jokios ži
nios. Kai iš Rytų papūs vėjas, 
žinok, kad mano jausmai ir mano 
linkėjimai tau su juo kartu. Lin
kini tau laimės! Bučiuoju —

Antanas."
Šis laiškas ir be komentarų mums 

daug pasako.

V. 7. Brazilijos vyriausybė nu
tarė uždaryti komunistų partiją, 
o komunistai šį nutarimą apskun
dė vyr. krašto teismui. — Anglų 
Z. Rūmai 386 balsais prieš .17 
priėmė karinės tarnybos laiko 
sutrumpinimą nuo 18 iki 12 mė
nesių. — Ispanijoje Bilbao mieste 
30.000 darbininkų paskelbė strei
ką, protestuodami prieš guberna
torių, ktiris įsakė atleisti iš dar
bo 4000 darbininkų už gegužės 1- 
moslos šventimą. — Tarpt, sta
tistikos biuras paskelbė, kad pa
saulyje yra 1.500.000 žmonių, nu
kentėjusių nuo karo ir reikalingų 
tarpt, organizacijų parautos; jų 
tarpe 803.000 DP.

V. 8. JAV užs. reik. min. pava
duotojas D. Achešon, kalbėdamas 
apie ūkinę amerikiečių pplitiką, 
pareiškė, kad JAV turi padėti 
nuo karo nukentėjusiems kraš
tams, nes be ekonominio tų kraš
tų atsigavimo — pastovios pasau
lio taikos sukūrimas yra neįma
nomas. — Sov. S-ga kreipėsi 
į J. Tautas, ragindama Saugumo 
Tarybą greičiau pradėti svarstyti 
Balkanų neramumų priežastims 
tirti komisijos pranešimą. — Ang
lų opozicijos vadas Churchillis pa
reiškė, kad anglų karo skolos turi 
būti sumažintos, ir karo nuosto
liai turi būti padalinti proporcin
gai tarp kariavusių valstybių.

V. 9. JAV kongresas priėmė pre
zidento Trumano planą, suteikti 
Graikijai ir Turkijai 400 mil. do
lerių paramą. — JAV senatas 
priėmė nutarimą kontroliuoti 
prof. S-gų pajamas ar finansus, 
o senato užs. reik, komisija nu
tarė ratifikuoti Italijos, Rumuni
jos, Vengrijos ir Bularijoš taikos 
sutartis. — Prancūzijoje į paša
lintųjų komunistų-ministerių vie
tas paskirti 5 nauji ministerial, 
3 socialistai ir 2 katalikai. Val- 
styb. automobilių fabriko „Re- 
nauld“ darbininkai, dėl kurių 
streiko kilo vyriausybės krizė, 
pradėjo darbą. — Švedijos vy
riausybė nutarė prisidėti prie pa
bėgėlių globos organizacijos IRO. 
— Buv. D. Britanijos premjeras 
Churchillis atvyko į Paryžių.

V. 10. Indijos vicekaralius 
Moi^ntbatten pakvietė svarbiems 
pasitarimams į New Dehlį Gan
dhi,. Jinnah ir dar 3 žymius In
dijos politikus. — Irako 
min. pirm, pareiškė, kad Irakas 
pageidauja peržiūrėti 1922 metų 
D. Britanijos-IrakO draugiškumo 
sutartį. — Indonezijos prezidentas 
užtikrino visokeriopą savo para
mą didžiajam Jeruzalės mufčiui, 
kovoje dėl nepriklausomos Pales
tinos. — UP paskelbė, kad Sov. 
S-ga, Lenkija ir Čekoslovakija 
susitarusios griebtis griežtų prie
monių prieš ginkluotus ukrain. tau
tinio judėjimo dalinius, -r- Ru
munijos opozicinės partijos įteikė 
sąjungininkų kontrolinei komisi
jai pakartotiną protesto notą 
prieš vyriausybės sauvaliavimą ir 
nekaltų žmonių suiminėjimą.

V. 11. D. Britanijos karalius su 
šeima iš kelionės po P. Afriką 
grįžo į Londoną. — 8 Turkijos 
parlamento atstovai atvyko į 
Angliją, susipažinti su anglų ūki
nėmis, politinėmis ir socialinėmis 
institucijomis. — D. Britanijos mi- 
nisteris Vokietijos ir Austrijos rei
kalams lordas Pakingham, po 
svarbių pasitarimų su aukštais 
amerikiečių, britų ir vokiečių 
valdžios atstovais Vokietijoje, grį
žo į Londoną. — Sovietų dien
raštis „Pravda“ smarkiai puola 
britų vyriausybę už DP perkeldi- 
nimo akciją į Angliją; esą, britai 
globoją karo nusikaltėlius, atgai
viną feodalizmo laikų vergiją ir 
neleidžią doriems, tremtiniams 
grįžti į tėvynes.

Mato Karkos afidevitas

Geria Matas limonadą, 
Veržias nežinion dvasia, 

N O vadovai — Į Kanadą 
Su kompaktine mase. 

' Ei, tu, dėde, kur esi?
Kur tu doleriu* lesi?

Ir paleido Matas Karka 
Margą laišką į erdves: 
Lai jam siunčia Nojaus arką, 
Lai jį pėsčią parsives, 
Nors ir ant lazdos risčia, — 
Bet greičiau, greičiau iš ffia!

Ak, ir traukdamas metilį, 
Laukia mėnesį ir du, — 
Dėdė lyg po žemėm tyli: 
Nei tau laiško, nei girdų. 
Rodės, žuvęs jau esi, 
Žiuri —pastas debesys

Regi Matas kebą platų
Nuo pat šiaurės lig pietų,
Be pagalbos konsulatų
Ir be skryningų kie:ų.\ 1 . _
Tokį dėdę kai turi — -
Niekis dėdės keturi!
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