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EL Britanija atmeti sovietų Birželio 15-oji
protestų del Pabaltiecų

Jack Tait, „New York_ Herald Tri
bune“ reporteris, gegužės 8 d. šio 
laikraščio Europos laidoje rašo:

„London, VI. 6. Užsienių reikalų 
ministerijos pranešimu, Britanijos 
vyriausybė atmetė rusų notą, kurioje 
buvo protestuojama dėl buv. Pabal
tijo respublikų piliečių įvežimo į 
Angliją. Protestas atmestas remian
tis tuo, kad pabaltiečiai nėra Sovietų 
Sąjungos piliečiai.

Užs. reik, ministerijos žiniomis, ge
gužės 8 d. Rusija įteikė D. Britanijai 
notą, kurioje buvo tvirtinama, kad 
Britanija, verbuodama sovietų pilie
čius į šį kraštą, nepasitarusi su Ru
sijos vyriausybe, pasielgusi nekorek
tiškai ir neteisėtai, nes tai priešta
raują susitarimui, pagal kurį toki 
piliečiai turį būti repatrijuojami.

Britanijos vyriausybė, užs. reik, 
ministerijos žodžiais, j notą atsakė 
gegužės 28 d., nesutikdama su so
vietų tvirtinimu, kad jai būtų rei
kėję pasitarti su užinteresuotąja vy
riausybe, nes tai lietė pabaltiečius, 
kuriuos Britanija nelaiko sovietų 
piliečiais.

Pabrėžiama, kad Britanija sutar
ties su Rusija prasme Sovietų Sąjun
gos piliečiais pripažįsta tik tuos as
menis, kurie Rusijoje gyveno prieš 
1939 m. rugsėjo 1 d.

ir Lietuvos — inkorporavimą į So
vietų Sąjungą.

Britanijos vyriausybė savo atsa
kyme į Maskvos protestą taip pat 
nurodo, kad britų valdininkai darė 
visa, kas buvo jų galioje, kad paska
tintų rusus DP grįžti į savo anksty
vesniąsias gyvenamąsias vietas, ir 
kad jau daugiau negu 1.000.000 tokių 
DP iš britų zonų Vokietijoje ir 
Austrijoje į Rusiją sugrįžo,

Pabaltiečių, atvykusių į šį kraštą, 
skaičius pagal užs. reik, ministeriją, 
siekia „dar tik šimtus". Tačiau lau
kiama jų atvykstant daugiau.“

— Tarpvyriausybinio Pabėgėlių 
Komiteto generalinio direktoriaus 
Sir Herbert Emerson (Londone) pa
reiškimu, Didžioji Britanija iki se
kančių metų pabaigos iš Europos 
priimsianti 200.000 — 300.000 pabė
gėlių. _ (AP) S

Ir Prancūzija atmetė dvi 
sovietu notas

„Daily Mail“ korespondentas VI. 5 
pranešė:

„Prancūzijos vyriausybė vakar So
vietų ambasadoriui Paryžiuje, pa
neigdama protestus, atsakė į abi so
vietų notas, liečiančias DP Vokieti
joje ir Austrijoje.

Pirmojoje notoje sovietai tvirtino, 
kad Prancūzija iš savo zonos Austri
joje neleidžianti sovietų piliečiams 
repatrijuoti, kad prancūzų kontro
liuojamose DP stovyklose leidžiama 
antisovietinė propaganda, kad sovie
tų vyriausybės nurodytieji karo nu
sikaltėliai neišduodami ir kad Pran-

Antrojoje notoje Prancūzija buvo 
kaltinama, kad ji Vokietijoje ir 
Austrijoje verbuojanti sovietų tau
tybės (sic!) DP darbams į Prancū
ziją.

Paskelbdamas prancūzų atsakymų 
tekstus, vyriausybės kalbėtojas pri
pažino, kad Prancūzijoje veikia so
vietų repatriacinė komisija, o Bour- 
goine yra sovietų stovykla, kur 
grįžtantieji į Sov. Sąjungą piliečiai 
randasi rusų karinės misijos žinioje. 
Į šią stovyklą priimami tie, kurie 
savo noru grįžta į Rusiją, — atsakė 
kalbėtojas į pakartotiną klausimą, —

I-

Britanija yra de facto pripažinusi 
tik pačių kraštų — Estijos, Latvijos

cūzijos vyriausybė trukdanti sovietų 
atstovams lankyti šias stovyklas.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS TRAGEDIJOS IR LIETUVIŲ 
TAUTOS KANČIŲ PRADŽIA

Rudųjų ir raudonųjų totalistų su- prasidėjęs nuo 1940 m. birželio 15 <U

HIAS direktorius apie DP perkeldi 
nimo problemas

Mūnchen, VI. 9. (Dena) — „Mes 
negalime DP išimti iš vieno hitleri
nio krašto, kad juos galėtume pa
siųsti į kitą kraštą, kur, gal būt, jau 
rytoj gali iškilti naujas Hitleris“, 
pareiškė HIAS generalinis direkto
rius Louis Naijkrog spaudos konfe
rencijoje.

Emigracijos organizavimas ne
turįs virsti žmonių medžiokle, nes 
tai liečia likimą žmonių, kurie

Krizė Austrijoje
Viena, VI. 10. (Dena-Reuter) — 

Austrijos užs. reik. min. Dr. Gruber 
kancleriui Dr. Figl įteikė savo at
sistatydinimo pareiškimą. Atsistaty
dinimo priežastis siejama su Figl slap
tais pasitarimais su komunistų par
tija. Komunistų laikraštis „Volks- 
stimme“ antradienį išleido ekstra 
laidą — pirmąją ekstra laidą, pasi
rodžiusią po Austrijos išvadavimo, 
— kurioje Gruberis buvo apšauktas 
„amerikiečių agentu“, išdavusiu 
slaptus pasitarimus, kurie įvykę 
tarp Figl ir komunistų partijos 
vado dėl eventualaus vyriausybės 
perorganizavimo. Laikraštis reikalavo 
Gruberio ir viso „katastrofinio ka
bineto“ atsistatydinimo.

Ministerių kabineto posėdis, kuris 
turėjo antradienį įvykti, buvo ati
dėtas, nes partijos susirinko frakci
jų posėdžiams. Manoma, kad ir se
kantis parlamento posėdis galįsį būt 
atidėtas. Socialistų partija paskelbė 
pareiškimą, kuriame pasmerkė slap
tus pasitarimus ir reikalavo šį rei
kalą ištirti. Nors spaudos tarnyba 
Gruberio atsistatydinimą dementavo, 
tačiau, atrodo, vyksta pasitarimai 
ir ieškoma įpėdinio.

London, VI. 11. (UP) — Kompeten
tingi sluoksniai čia pareiškė, kad 
Britanija įvykius Austrijoje sekanti 
su didžiausiu akylumu. Yra ženklų, 
kad Britanijos užs. reik, ministerija 
šiuos įvykius laiko svarbesnius; negu 
kairiųjų partijų „smūgį“ Vengrijoje. 

Mongolai įsiveržė
i Kiniją

Nanking, VI. 11. (Dena). Prancūzų 
telegramų agentūros AFP pra-i 
nešimu, į Kiniją įsiveržė mongolų 
daliniai, kurie 300 km. ruožu žy
giuoja per Sinkiango provinciją. 
Jų žygį remia aviacija, naudodama 
bombas ir borto ginklus. ~ ‘ 
turi rusų ženklus.

•Tolimojoje Mongolijoje 
pavyzdžiu 1924 m. buvo 
revoliucinė vyriausybė, o 
vasario 27 d. tarp Sovietų 
ir Mongolų Liaudies Respublikos 
pasirašyta draugiškumo ir savitar
pi,;:; pagalbos sutartis.

jau yra perėję per baisiausias kan
čias. Todėl jo organizacija reikalau
ja negrąžinti DP j jų gimtuosius 
kraštus prieš jų pačių norą.

Najkrogo nuomone, JAV senatas 
priims šiuo metu diskutuojamąjį 
„Strattono bilių“. Sis įstatymas nu
mato per 4 metus į Ameriką perkel- 
dinti 400.000 asmenų. Be to, karo 
metu neišnaudotosios kvotos turėtų 
būti užpildytos, neatsižvelgiant į 
asmens gimimo kraštą.

Tiek prezidentas Trumanas, tiek 
karo ministerija šiam įstatymo pro
jektui pritarė, nes tai vestų prie iš
laidų okupacinėms. įguloms išlaikyti 
sumažinimo.

KANADA ĮSILEIS Iš EUROPOS 
5000 DP

Ottawa, VI. 10. (Dena-Reuter). 
Kanados atstatymo ministeris pir
madienį paskelbė, kad Kanados vy
riausybė nutarusi tuoj pat įsileisti 
5000 asmenų iš Europos DP sto
vyklų. Asmenims, kurie galės būti 
greit absorbuoti į Kanados pramo
nę, bus teikama pirmenybė.

todėl Prancūzijos vyriausybė negali 
žinoti, kiek asmenų ten randasi. Pa
reiškimus grįžti į Rusiją, — pareiškė 
jis, — priima sovietų valdininkai, 
kurie priklauso sovietų ieškojimo 
komisijai, veikiančiai Prancūzijoje. 
Kalbėtojas negalėjo pasakyti, kaip ir 
kiek prancūzų įstaigos gali patik
rinti priiminėjimą į stovyklą.

Prancūzijos vyriausybė rusams pa
siūlė galimai greičiau sušaukti užs. 
reik, ministerijų ir prancūzų armi
jos pareigūnų konferenciją ir iš
siaiškinti visus neaiškumus dėl DP 
padėties Austrijoje.

Čia pastebima, kad sukurti naują 
prancūzų-sovietų repatriacinę ko
misiją Prancūzija laiko nereikalinga, 
s? Į rusų protestus dėl darbininkų 
verbavimo iš DP tarpo užs. reik, 
ministėrija atsako, kad tai nėra 
kliūtis jiems savanoriškai grįžti į 
Rusiją. Prancūzija mano, kad geriau 
bus, jeigu šie asmenys dirbs Prancū
zijos atstatymui, negu Vokietijoj ir 
Austrijos atsigavimui. Keletas iš at
vykusiųjų darbininkų yra lalkrodi- 
minkai ir kiti precizinio darbo spe
cialistai.

Ir iš Prancūzijos darbininkai, pasi
baigus sutarties metams, galės grįžti 
į sovietų teritoriją. Notoje sakoma, 
kad repatriacija iš Prancūzijos buvo 
uolesnė, negu iš anglų-amerikiečių 
zonų. Šiais metais iš Prancūzijos re
patrijuota beveik 10.000 armėnų ir 
baltgudžių.

Lėktuvai

sovietų 
sudaryta 
1946 m. 

Sąjungos

kelto Antrojo Pasaulinio karo eigoje 
rami, neutrali, sunkiausiomis pastan
gomis atsikūrusi Lietuva prieš septy
nerius metus klastingu, brutaliu bū
du nustojo savo laisvės ir nepriklau
somybės.

Nežiūrint viešųjų valstybinių su
tarčių su savo didžiuoju Rytų kai
mynu, Lietuva buvo neteisingai, sun
kiai apkaltinta ir smurtu okupuota.

Tuo būdu, 1940 m. birželio 15 d. 
ne iš Lietuvos pusės sulaužytąja su
tartimi prasidėjo kruviniausias isto
rijoje Lietuvių tautos Kryžiaus kelias. 
Visos nelaimės, kurios palietė mūsų 
Tėvynę ir lietuvių tautą pastarojo 
karo eigoje ir po jo, išplaukia iš anos 
birželio 15-sios smurto akto ir yra 
tolimesnis jo tęsinys.

Po vienerių metų, karo su hitlerine 
Vokietija išvakarėse, 1941 m. birželio 
14—21 d. d. tarybinė valdžia nežmo
nišku būdu įvykdė negirdėto masto 
lietuvių tautos deportaciją į tolimą
sias Rytų sritis. Dešimtys tūkstančių 
vyrų, moterų, senelių ir vaikų buvo 
išplėšti iš savų gimtųjų sodybų ir
žiauriausiu būdu išgabenti baisiam 
vargui ir lėtai mirčiai.

Pagaliau 1941 m. birželio 22-ją pra
sidėjęs vokiečių — sovietų karas vėl 
pareikalavo didelės kraujo aukos. Vėl 
prasidėjo žmonių žudynės, kalinimas 
KZ-uose, deportacijos ir visuotinis 
lietuvių tautos išblaškymas, kuris 
tebesitęsia ir Ugi šios dienos, v

Tolimesnėje kars eigoje Lietuva 
vėl atiteko pirmiesiems 194# m. bir
želio 15-sios okupantams. Totalistinė 
komunizmo letena vėl kruvinai pri
slėgė Lietuvos žemę ir jo,\s dar liku
sius žmones. Naujos kančios, naujos 
aukos, naujos deportacijos.

Štai tas baisusis karo aukų, okupa
cijų ir deportacijų balansas, kuris.

tebeauga dar ir šiandien.
1. Pirmosios bolševikinės okupaci

jos metu (1940—1941) | Sibirą ir kt. 
Sov. - S-gos sritis buvo deportuota 
40.000 lietuvių. Per tą patį laiką 
NKVD įvairiausias būdais nužudė 
5000 žmonių.

2. 1941 m., karui tarp S. S-gos ir 
Vokietijas prasidėjus, žuvo 4000 par
tizanų, kovojusių už nepriklausomą 
Lietuvą, už lietuvių gyvybės ir turto 
apsaugojimą.

3. 1941—1944 m., hitlerinės okupa
cijos metu, buvo nužudyta 300.000 
Lietuvos piliečių (250.000 žydų, 50.000 
lietuvių ir kt tautybių).

4. 1941—1944 m. naciai iš Lietuvos 
prievarta išvežė | Vokietiją Ir kitus 
okupuotus kraštus vergų darbams 
108.000 Lietuvos piliečių.

5. Antrosios bolševikinės okupaci
jos metu. ligi 1940 m. pabaigos, H 
Lietuvos į Sibirą, Vorkutą ir kt sri
tis deportuota 80.000 lietuvių. Per tą 
patį laikotarpį 30.000 lietuvių žuvo 
kovoje prieš okupantus. Dabar turi
momis žiniomis, bolševikai kas mė-
nesį deportuoja po 2—3000 žmonių.

Prieš šias mirties, kančių ir vargo 
aukas mes gyvieji žemai lenkiamo 
savo galvas, šventai tikėdami, kad 
jų nekaltas kraujas ir dangun šau
kiąs balsas negalės likti be prasmės. 
Atrodo, kad taurioji žmonijos sąžinė 
ir didžiosios pasaulio demokratijos 
vieną dieną tars lemiantį savo žodį 
visų tautų laisvei ir nepriklausomy
bei įgyvendinu.

Giliu skausmu ir susikaupimo rim
timi paminėdami šią tragiškąją bir
želio 15-ją dieną, pasijuskime kieti 
ir pasiryžę dirbti ir aukotis dėl kil
niųjų idealų, dėl kurių žuvo, kali Ir 
ir didžiausiam varge gyvena šimtai 
tūkstančių nekaltų Lietuvos žmonių.

Trumanas žada paramą kovai su 
komunizmu

Ottawa, VI. 11. (Dena-INS) — Isto
rinėje kalboje, pasakytoje Kanados 
parlamente, prez. Trumanas skatino 
Kanadą glaudžiai bendradarbiauti su 
Jungtinėmis Valstybėmis, vedant pa
saulį į atgimimą. Paskelbdamas savo 
6 punktų programą, jis pasisakė už 

tautų, kurios kovoja su komunlz-

Intensyvūs pasirengimai Turkijoje
Istambul, VI. 10. (Dena-Ins) — 

Rytinėse Turkijos provincijose šiuo 
metu vyksta intensyvūs kelių tinklo 
statybos darbai. JAV karo atache 
Ankaroje Oliver pareiškė, kad tie 
darbai Turkijai yra pirmaeiliai ir 
JAV turėtų patenkįnti Turkijos pra
šymus, suteikdama jai gatvių statybos 
mašinų ir statybinės medžiagos. Be 
to, jau paruoštas planas specialaus 
aerodromo prie Ankaros statybai.

Nors apie darbus Turkijoje neskel
biama jokių smulkmenų, tačiau ži
noma, kad Turkijos aviacija yra 
smarkiu tempu plečiama. Britanijos 
vyriausybė Turkijai perleido 400 
lėktuvų, o amerikiečių ekspertai šiuo 
metu studijuoja planą, pagal kurį 
Turkija turėtų didesnį kiekį lėktuvų 
gauti iš JAV. Projektuojamasis aero
dromas prie Ankaros būsianti svar
biausia gynybos bazė.

Ankara, VI. 10. (Dena-INS) — 
Turkijos min. pirm. Recep Peker 
INS atstovui pareiškė, kad Turkija 
agresijos atveju yra numačiusi pati 
viena griebtis reikalingų apsigynimo 
priemonių, kadangi Jungtinės Tautos 
iki šiol dar neturi jokių karinių pa
jėgų, o jų pajėgumas yra silpnina
mas veto teisės naudojimu. Peker 
toliau pareiškė, kad Trumano pagal
bos programa Graikijai ir Turkijai 
esanti didelis žingsnis į tarptautinį 
bendradarbiavimą ir atnešianti gero 
rezultatų pasaulio taikai išlaikyti.

BALKANŲ KOMUNISTAI PA
SIRUOŠĘ INVAZIJAI Į GRAIKIJĄ

Atėnai, VI. 11. (Dena-Reuter) — 
Graikijos užs. reik. min. Konstan
tin Tsaldaris antradienio vakare pa
reiškė, kad keliolika tūkstančių ne
reguliarių dalinių Albanijos, Jugo- 
slavios ir Bulgarijos pasieniuose 
laukia ženklo invazijai pradėti. Jis 
pabrėžė, kad padėtis yra rimta, ir 
tvirtino, kad šių dalinių branduolius 
sudarą graikų komunistai.

London, VI. 9. (DPD) — Reuterio 
diplomatinis korespondentas, rašo, 
kad paskutinieji įvykiai Vidurio ir 
Rytų Europoje — visiškas Vengrijos 
vyriausybės perorganizavimas, Bul
garijos opozicijos vado Petovo areš
tavimas, Jugoslavijos opozicijos vado 
bei daugelio Rumunijos opozicijos 
partijų narių suėmimai — išplaukia 
iš šių sričių sovietizacijos tikslų.

TERORAS BULGARIJOJE IR 
RUMUNIJOJE

Sofia, VI. 10. (UP) — Bulgarijos 
liaudies teismas nuteisė buv. Bul
garijos premjerą prof. Al. Cakov ir 
9 jo bendradarbius mirti. Šeši iš 
kaltinamųjų paskutinėmis karo die
nomis Vienoje buvo sudarę tautinę 
Bulgarijos vyriausybę. Sprendimai 
padaryti už akių, nes visi kaltinamie
ji šiuo metu randasi Austrijoje.

— Britų parlamento atstovas L. 
W. Hides viename savo straipsnyje, 
tilpusiame „Daily Telegraph", rašo, 
kad Rumunijoje per kovo ir ba
landžio mėn. buvo areštuota 2.000 
asmenų, kurie be jokio sprendimo 
laikomi kalėjimuose, kurtų „sąlygos 
sumažina jų šansus gyventi iki mi
nimumo".

Warszawa, VI. 9. (Dena-Reuter) — 
Lenkijos saugumo ministeris paskelbė 
komunikatą, iš kurio aiškėja, jog Len
kijoje areštuota daug teroristų orga
nizacijos, kuriai „vadovauja generolo 
Anderso laisvės ir nepriklausomybės 
sąjūdis“, narių.

Rytprūsiai— bausmės kolonija
Reuterio pranešimu iš Varšuvos, 

rytinėje Lenkijoje gyvenusieji ukrai
niečiai už atsisakymą, kaip pareiškė 
vienas Lenkijos vyriausybės kalbė
tojas, išvykti į Sovietų Sąjungą, iš 
Rzeszowo provincijos prievarta per- 
keldinaml į Rytprūsių sritis prie Mo
zūrų pelkių. Rzeszowo policijos įstai
gos tvirtina, kad ukrainiečiai ne tik 
atsisakę iškeliauti į Rusiją, bet net 
„aktyviai rėmę teroristus jų nacio
nalistinėje veikloje“. Mozūrų pelkių 
srityse ukrainiečiai būsią išblaškyti 
tarp lenkų, o jų buv. sodybos per
duotos lenkams iimgrSntams.

mu ir agresijomis, rėmimą. „Mes 
žinome", kalbėjo jis, „kad šiuo llki- 
miniu momentu nelaimingos pri
slėgtosios tautos laukia iš mūsų 
pagalbos ir paramos. Laisvosios tau
tos žino, kad JAV tikslas yra gy
dyti pasaulį ir kurti sąlygas, ku
riose tautos savo pačių jėgomis ga
lėtų atsistatyti Mes pasiruošę pa
dėti toms tautoms, kurias valdo jų 
pačių rinktos vyriausybės, kurios 
respektuoja žmoniškumą ir gerbia 
kitų tautų teises. Mes aktyviai ir 
lojaliai bendradarbiausime su vi
sais tais, kurie garbingai siekia su
kurti geresnį pasaulį, kuriame žmo
nės galėtų taikiai ir gerai gyventi.“

Baigdamas Trumanas pridūrė: „Mes 
tikime, kad Kanada bus fronte tų, 
kurie kovos už šiuos tikslus ir idealus. 
Su tokiais draugais mes be baimės 
žiūrime į ateitį. Mums visiškai aišku, 
kad daug priklauso nuo Jungtinių 
Valstybių vidinės jėgos ir moralinio 
atsparumo. O mes į savo uždaviniu# 
žiūrime su ryžtingumu ir pasitikėji
mu.“

— Kanados premj. M. King pa
reiškimu, Kanada yra pasiruošusi 
atnaujinti su JAV tokį pramoninį 
bendradarbiavimą, koks buvo karo 
metu.

JAV SIŪLO PARAMĄ 
AUSTRALIJAI

Canberra, VI. 10. (Dena-Reuter). 
JAV pasiuntinys Australijoje Robert 
Butler ir JAV karo laivyno vir
šininkas Pacifike adm. Louis Den- 
field, kaip patiriama, Australijos 
karo ministeriul pasiūlė Amerikos 
laivyno pagalbą Australijos užpuo
limo atveju. Toliau, tariamasi dėl 
salos Manos, kuri amerikiečiams 
karo metu buvo svarbus atsparos 
punktūs, ateities. Australija yra 
nusprendusi šią salą laikyti laivyno 
atsparos punktu ir Jungtinėms Vals
tybėms pasiūlė ja naudotis.

1
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Negerovės — dir
ginanti blogybė

KAS NEGEROVES KELIA IR DĖL 
KO JAS KELIA

Politinė apžvalga Is tremtinių spaudos

JAV kovosiančios pries totalizmą
SOVIETAI IMASI INICIATYVOS. STREIKAS PRANCŪZIJOJE. TRUMANAS KALBA

Pastaruoju metu mūsų spaudoje 
ir susirinkimuose vis dažniau kar
tojasi pagraudenimai apie negero
ves. Anot jų, jos dabar jau pasie
kusios tokią ribą, kad gresia diskre
dituoti mūsų, kaip dorų žmonių ir 
lietuvių, vardą.

Doram žmogui netekti gero vardo 
— baisus dalykas. Kas gi dėl to 
atsisakys kovoti. O jei kovoti, tai, 
visų pirma, reikia išsiaiškinti: su 
kuo kovoti ir kaip kovoti, nes ko
von šaukėjai, išskyrus paties rei
kalo, nei objekto, nei kovos būdų 
nenurodo. Vadinasi, kas gi yra tas 
priešas, kuris negeroves kelia, kaip 
jis didelis ir kokiu pagrindu veikia?

Panagrinėjus negerovių šaltinius 
aiškėja, kad jas kelia visai nedide
lis kiekis destruktyvaus gaivalo, 
esančio mūsų tarpe, o jam patalki
ninkauja „prijaučiantieji“. Pastarų
jų kiekis taip pat nedidelis Ir pri
klauso vietos konjunktūros. Iš viso 
negerovės keliančio ir remiančio 
gaivalo yra nedaug. Bendrti paė
mus, gal net nesusidarys nė ketvir
tis nuošimčio bendro mūsiškių skai
čiaus. Dalis šio gaivalo su krimi
nalinė praeitimi.

Išskyrus pagraudenimus, jokių 
priemonių kovoti su jais ir nebuvo 
panaudota. O šitokiems žmonėms 
pagraudenimai, tai tas pats, kas vil
kui lakštingalos giesmė — jokios 
įtakos nedaro. Už tat jų veikla ir 
bujoja, ypač ten, kur palankesnės 
sąlygos. Stovyklose, kur geriau su
siorganizavę žmonės, kur yra tvark
dariai ir drausmė, šiam gaivalui 
reikštis sunkiau, bet kur nėra sto
vyklų, kur mūsiškiai gyvena kolo
nijomis, kur jų organizacija tik 
teorijoj — ten tai jau tikras skan
dalas; ten šis gaivas siaučia.

Klausimas: dėl ko gi tas siautimas 
dabar mums pradėjo akis badyti — 
bene jis pasmarkėjo? Deja, negero
vės — ne dabarties meto reiškinys. 
Jis mums į akis netaip krito seniau 
dėl to, kad panašių dalykų pas ki
tus buvo daugiau. Kadangi kitų 
„siautėjai“ mažėja, dėl to mūsiškiai 
„kyla“ į pirmąsias vietas. Iš visa 
ko. sprendžiant, tenka daryti išva
dą, kad jei panaši būklė truks ir 
toliau ir jei nebus imtasi efektingų 
priemonių, tai šitos negerovės 
tikrai mums daug blogo pridarys, 
ypač Wiirttembergo apygardoje, kur 
žmonės gyvena plačiai pasklydę, 
mažomis kolonijomis.

Su negerovėmis reiktų kovoti or
ganizuotai, o esamoji organizacija 
pasirodė nepajėgi. Jos pagrindai ne 
visai tinka laiko ir vietos sąlygoms, 
taip pat ir narių psichologijai. x

Vyriausias padalinio organas — 
visuotinis susirinkimas, kuris renka 
vietos „valdžią“. Ji yra vietos rei
kalų tarėjas ir sprendėjas ir už savo 
veiksmus atsako visuotiniam susirin
kimui. Pastarasis ją gali ir paša
linti. Tačiau praktikoj būna ir ki
taip. O tas „kitaip“ ir yra didžiau
sia kliūtis bet kokiai kovai su ne
gerovėmis. Visų pirma, ne visur į 
„valdžią“ patenka tokie žmonės, ku
rie galėtų būti tikrai bendruomenei 
naudingi, bet ne retai — suinteresuo
ti.' Nors tai, atrodo, nepateisinama, 
bet gi fakto negalima paneigti, kad 
daugelis sumanių ir gabių žmonių 
stengiasi laikytis juo toliau nuo bęt 
kokios „valdžios“. Tokios jų laiky
senos priežastis: būklės laikinumas 
ir nevisiškas atsipeikėjimas nuo 
pergyventų karo audrų ir asmeni
nių tragedijų.

Suinteresuotam asmeniui, ar ke
liems, patekti į „valdžią“ nereikia 
telkti aplink save nė didesnės ap
linkos: keletas pataikūnų (kurių 
niekad ir niekur netrūksta) ir vie
tos destruktyvus gaivalas. Ir bus 
„jėga“, kuria (kaip gyrėsi vienas 
„darbuotojas“) galima „nunešti“ net 
ir dideli susirinkimą.

Savaime suprantama, kad „šito
kiu būdu“, išrinkta „valdžia“ negi 
kovos su tuo, kas vadinama negero
vėmis. Kas gi kirs stambiausią „ša
ką", ant kurios užsirioglino? Dėl to 
yra reiškinių, kurie rodo atvirkščią 
veiksmą. Be faktų čia, žinoma, ne
išsisuksi, dėl to pavaizdumo dėliai 
reikia, bent keletą, suminėti, nors ir 
labai jie nemalonūs. Pvz. 1. Vienos 
kolonijos pirmininkas priėmė keletą 
iškittir išmestų destruktyvių gai
valų, nežiūrėdamas, kad dėl jų priė
mimo buvo įspėtas ir daug kas prie
šinosi. 2. Nepatiko komitetui, kad 
vienas kontrolės komisijos narys 
iškėlė klausimą dėl komiteto pa
laikomos „bendruomenės reikalams“ 
maisto dalies tikslumo. Už tai jis 
buvo apšmeižtas saviesiems ir ap
skųstas administracijos įstaigoms, 
kaip didžiausias niekadėjas. Ka
dangi nebuvo sąlygų jam reabili
tuotis, dėl to skubiai turėjo krausty
tis kitur. 3. Vieton pasitraukusių 
lt komiteto dviejų narių, pirminin
kas tyčia nekvietė kandidatų, nes

Pradėtojl JAV ekonominės pagal
bos politika Europoje iššaukė didelę 
reakciją Sov. S-goje. Kitaip sakant, 
sovietai imasi iniciatyvos visuose 
kraštuose, esančiuose jų įtakos sfe
roje, pastatyti komunistines vyriau
sybes.
Pirmieji žygiai buvo padaryti Veng

rijoje. Teisėtai sudarytosios Nagy 
vyriausybės nariai turėjo bėgti į už
sienius, o jos vietoje pastatyta nauja, 
kuri besąlyginiai klauso Maskvos nu
rodymų. Iš naujai sudarytosios vy
riausybės ministerių pareiškimų ma
tyti, koks kursas užsienių politikoje 
bus paimtas. Naujasis Vengrijos su
sisiekimo ministeris, kalbėdamas vie
name mitinge, pareiškė, jog Vengrija 
neparsiduosianti JAV imperializmui, 
kaip kad parsidavusios Turkija ir 
Graikija Taip pat prasidėjo dideli 
opozicijos partijos narių areštai Len-1 
kijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje, j

Čekoslovakijos komunistų partijos 
generalinis sekretorius ir dabartinis 
min. pirmininkas pareiškė, jog Slo
vakijoje yra įsigalėjęs reakcinis ir 
fašistinis gaivalas, kurio veikla gre
sianti Čekoslovakijos respublikai. 
Atrodo, kad ir pastaroji neišvengs 
Vengrijos likimo. Jau ne be reikalo 
viename iš geriausių Čekoslovakijos 
kurortų „gydosi“ Višinskis. Šioji 
įvairių nuo demokratijos „nukry
pimų“ banga atsiliepė ir Austrijoje. 
Komunistų partijos parlamento 
stovas spaudos konferencijoje 
reiškė, kad dabartinė Austrijos 
damoji politika neatitinkanti 
mente reikalavimų, be to. ji esanti 
nedrauginga Sov. S-gai. Jo turimo
mis žiniomis, su dabartine Austrijos 
vyriausybe Sov. S-ga nepąsirašy-

Turinti būti

„TVIRTAI TIKIU, KAD LIETUVAI 
LAISVE Ir NEPRIKLAUSOMYBE

BUS GRĄŽINTA“

„Žiburių" 23 (82) nr. talpinamai 
pasikalbėjimas su VLIKO pirm. prof. 
M. Krupavičium, kuris padarė pa
reiškimų aktualiausiais Lietuvos bylą 
ir lietuvių tautą liečiančiais klausi
mais.

Vaizduodamas tarptautinę Lietu
vos padėtį, tarp kitko, pirmininkės 
pareiškė:

„Mums karas dar nesiliovė. Karą 
laimės tas, kuris išlaikys nepalauž
tus nervus ir kas sugebės semtis 
reikiamų jėgų iš skaidrių vilties 
šaltinių. Karui einant, tiesa, sunku 
pasakyti kuris kariaujančių laimės, 
tačiau iš tos tarptautinės politikos 
pokarinės evoliucijos galima drąsiai 
teigti, kad evoliuciUonuojama mūšų 
naudai, ir kad ateity šis klausimas 
turės būti išspręstas taip, kaip 
kiekvienas lietuvis laukia ir reika
lauja.“ „Aš pats asmeniškai tvirtai 
tikiu, kad Lietuvai laisvė ir nepri
klausomybė bus grąžinta“.

Toliau, apibūdindamas lietuvių 
tremtinių ir išeivių pastangas pa
dėti kenčiančiai tėvynei ir Lietuvos 
išlaisvinimo kovoje, profesorius kon
statavo:

„Mums gi, atsidūrusiems tremty 
ir išeivijoj, pasilieka politinės, idip- 
lomatinės ir kt. tolygios priemonės. 
Siekimas Lietuvai nepriklausomybę 
atgauti tremty ir išeivijoj yra orga
nizuotas ir koncentruotas vieno vy
riausio organo rankose, kuris yra 
sudarytas Lietuvoje, ten gavęs vi
sos tautos pritarimą ir patvirtinimą 
ir yra pripažintas tremtinių ir išei
vijos visuomenės. ~ 
VLIKas. “

sianti taikos sutarties, 
sudaryta koalicinė vyriausybė iš visų 
partijų, kuri vestų draugingą poli
tiką Sov. S-gos atžvilgiu. Kaip Švei
carijos radijas pranešė, tarp komu
nistų ir dabartinio min. pirmininko 
buvo vedami slapti. pasitarimai dėl 
naujos Vyriausybės sudarymo ir nau
jų rinkimų Austrijoje paskelbimo. 
Dėl šių derybų Austrijos socialdemo
kratų partija pareiškė, kad ji nieko 
apie tai. nežinanti, ir kad tos dery
bos vyko be jų žinios.

Bet, kaip atrodo, visų akys dabar 
yra nukreiptos į Prancūziją, kur yra 
prasidėjęs susisiekimo darbininkų 
streikas, gresiąs išsiplėsti į genera
linį visų pramonės šakų streiką. 
Anglijos specialus korespondentas 
Paryžiuje, Thomas Vadet, nurodo, 
kad šis streikas yra grynai politinio 

). Esą, komunistų partiją no- 
jrodyti, kad be jos Prancūzijos 

valdymas yra neįmanomas. Nežiū
rint rimtos padėties, dabartinė Pran
cūzijos vyriausybė yra nusistačiusi, 
reikalui esant, įvesti apgulos stovį 
visoje Prancūzijoje.

Informacijos ministeris, kalbė
damas su spaudos atstovais dėl susi
dariusios padėties, pareiškė, jog pa
dėtis esanti labai rimta, turint gal
voje streiko išsiplėtimą.

Prahcūzijps kaimynėje .Italijoje 
taip pat vyksta demonstracijos, nu
kreiptos prieš dabartinę de Gasperi 
vyriausybę.

Kas gi darosi JAV ir kaip jos rea
guoja į visus šiuos įvykius Europoje. 
Toji reakcija matosi prez. Trumano 
ir gen. Marsballib pasakytose kal
bose. Prez. Trumanas savo kalboje 
nurodė, kad užsibrėžtiems idealams

I pobūdžio.
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įgyvendinti JAV turi būti stiprios. 
Toliau prez. Trumanas nurodė, jog 
JAV užsienių politikos pagrindiniai 
principai yra šie, kad kiekviena vals
tybė turi laisvai, niekieno nevar
žoma, pati išsirinkti sau vyriausybę 
Dėl šių principų įgyvendinimo JAV 
turi būti kariškai pilnai pasiruošu
sios. Tačiau be kalinio pasiruošimo, 
reikalingas ir ekonominis atkutimas, 
nes skurdas yra viso blogio šaltinis.

Gen. Marshallis savo kalboje nu
rodė, kad pačios Europos tautos turi 
susiorganizuoti, nes tik tada ekono
minė JAV pagalba būsianti efektyvi. 
JAV pagalbos nesusilauksiančios to
kios tautos, kurios negerbia demo
kratinių principų. Baigdamas Mar
shallis nurodė, kad JAV kovosiančios 
ne tik prieš valstybes ar partijas, bet 
ir prieš atskirus asmenis, kurie sie
kia totalinių principų įgyvendinimo.

Šios visos kalbos parodo, kad JAV 
yra griežtai nusistačiusios savo už
sibrėžtus tikslus įgyvendinti. Kaip ir 
kuriuo būdu — parodys ateitis. Kaip 
iš Trumano kalbos aiškėja, pirmiau
sia bus teikiama ekonominė pagalba, 
kad būtų galima atsispirti penktajai 
kolonai viduje ir išmušti pastarajai 
iš rankų pagrindinį ginklą, kurį 
penktoji kolona nuvargintoje ir iš
badėjusioje Europoje naudoja savo 
politiniams tikslams pasiekti.

Anglijos vyriausybė taip pat nesėdi 
rankas sudėjusi. Ten vyksta pasi
tarimai tarp Indijos ir Anglijos ir 
reikią laukti, jog netrukus būsime 
liūdininkai naujai užgimusios Indi
jos valstybės su šimtais milijonų gy
ventojų, kurie taikos stabilizavime, 
reikia manyti, suvaidins ne pasku
tinį vaidmenį. Mi.

Kremlius baigė ruošti savo planus
„Kremlius baigė ruošti savo 

nūs ir dabar jau pradeda juos 
vendinti. Pirmasis žingsnis — 
džios užgrobimas komunistų 
dai Vengrijoje — .jau atliktas. Siam 
žygiui buvo ruošiamasi jau Maskvos 
konferencijoje, kai Molotovas nuo
lat kartojo kad taikos sutarties 
punktai su Austrija esą nepri
imtini.

Rusai turėjo nesutikti su sutar
ties sąlygomis, nes, jeigu būtų buvę 
susitarta dėl Austrijos, tai raudo
noji armija, JAV senatui ratifika
vus Vengrijos taikos sutartį, būtų 
turėjusi iš Vengrijos pasitraukti. Ir 
vien tik dėlto, kad ji galėtų pasi
likti Vengrijoje ir tuo pačiu kon
troliuoti jos vyriausybę, ponas Mo
lotovas Maskvos konferencijoje kliu
dė susitarti dėl Austrijos.

pla- 
įgy- 
val- 

nau-

RAŠO WALTER LIPPMANN

Valdžios užgrobimas Vengrijoje 
turi begalo didelės strateginės reikš
mės. Rumunija jau apsupta. Čeko
slovakija dabar įgijo ilgą bendrą 
sieną su valstybe, kuri yra visiš
koje rusų įtakoje. Tito Jugoslavija 
taip pat saugi iš Vengrijos pusės. 
Reikia todėl laukti, kad spaudimas

į šiaurinę Graikijos sieną gali dar 
padidėti, nes rusų susisiekimo tink
las Balkanuose dabar jau liko be 
jokių spragų.

Tačiau dar svarbesnis yra kitas 
faktas: sovietų susisiekimo tinklas 
Balkanuose buvo baigtas tvarkyti 
tuo metu, kai ‘ '
joje pasiekė 
Matome, kad 
tųderintas su 
Jugoslaviją ir Albaniją priartėti 
prie Italijos.

Dar nėra tiksliai žinoma, ar 
poną de Gąsperi išskirti iš vy
riausybės komunistus ir socialistus, 
sąmoningai išprovokavo patys ko
munistai, ar ši iniciatyva išėjo 
iš krikščionių demokratų partijos 
ir tų, kurie yra įsitikinę, kad ko
munistų partija silpnėja. Tačiau, 
kaip ten bebūtų, šiandieną jau aiš
ku, kad naujoji Italijos vyriausybė 
nereprezentuoja daugumos, o komu
nistai ir socialistai atsidūrė viešoje 
opozicijoje ir grasina riaušėmis.

kritiška padėtis Itąli- 
aukščiausiąjį laipsnį, 
smūgis Vengrijai yra 
sovietų siekimais per

Neoficialiais, bet visiškai patiki-

mais gandais, Italijoj^ prieš vyriau
sybę prasidėjo partizaninis judė
jimas Didžioji šių „partizanų“ dalis 
grupuojasi šiaurinės Italijos pra
monės centruose, Po slėnyje ir Lom
bardijos lygumoje į kur jie ateina 
puo Jugoslavijos sienos. Tuo būdu, 
šiuos partizanų veiksmus ir komu- 
nistų-socialistų riaušes Romoje Ru
sija dabar gali remti iš Vengrijos.

Šioje Rusijos strategijoje galima 
įžiūrėti sovietu kontraofenzyvą, 
arba, tiksliau sakant, pirmąją jos 
fazę prieš Trumano doktriną. Spau
dimas Graikijoje dar nesiliauja, o 
jau tuo pačiu metu sovietai tiesia 
sau naują kelią prasiveržti — šį 
kartą jau Italijos ir centrinės Vidur
žemio jūros kryptimi.

Ir visą eilę panašių faktų galima 
būtų suminėti.

Ar gi gali būti kokia kova su ne
gerovėmis šitaip besitvarkančiose 
kolonijose?

Negerovės — dirginanti blogybė 
ir dėl to negalima nepritarti tiems, 
kurie kviečia su jomis kovoti. O 
kad kova būtų sėkmingesnė, reikia 
pašalinti visas „priedangas“ ir jos 
pradus labiau pritaikyti, kaip saky
ta, vietos ir laiko sąlygoms, taip pat 
ir narių psichologijai. Kadangi da
bartinė mūsų būklė laiko ir vietos 
atžvilgiu panėši gyvenimui ant 
sriauto nešamos ledo lyties, dėl to 
ir organizacija turi atitikti pana
šioms sąlygoms: iŠ dalies kaip bėdoj 
atsidūrusio laivo keleivių, iš dalies 
— kaip stovyklon uždarytųjų. Visi 
ir visų klausimai turėtų būti spren
džiami tik vietoje autoritetingų or
ganų. O kad į juos „nepralystų“ ne
tinkami vykdytojai, nesunku (turint 
poros metų patyrimus) numatyti rei
kalingas apsisaugojimo priemones.

Vyriausias vietos organas turėtų 
būti teismas. Teismo, kompeten
ciją reiktų sustiprinti. Teisingumo 
jausmas mumysė labai stiprus, dėl 
to nevalia jo nepaisyti ir varžyti 
biurokratinėm institucijom (žai
džiant valsčius ir apskritis), bet duoti, 
kaip išraišką, autoritetingą ir efek
tingai veikiantį teismą. „Valdžiom“ 
pasitikėjimas nepastovus, bet teis
mas, net ir blogose sąlygose, vis di
delis autoritetas. Ir praeitis rodo, 
kad mūsų žmonės, teisybės ieškoda
mi, daugiausia eidavo į teismą. 
Taigi teismo kompetenciją reiktų 
praplėsti, kad jis, be tų veiksmų, 
kuriuos atlikdavo, būtų vietos orga
nams supervizorius ta prasme, kad 
jų narius, taip pat ir nutarimus 
(bent visuotinių susirinkimų) tvir-

venti, bet atvažiuotų (geriau kad iš 
toliau) sesijai. Vietoje turėtų būti 
'tam tikras asmuo (nesvarbu 5kalp 
jis būtų vadinamas), kuris pats pa
rengtų bylas teismui, koncentruotų 
jam reikalingas žinias ir priimtų 
kitų skundus teismui. Visi bendruo
menės nariai turi lygiai priklausyti 
teismo jurisdikcijai. Bylos iškėlimo 
faktas turėtų būti pagrindas, kad 
tas, prieš kurį byla iškelta bend
ruomeniniu ir viešojo kaltinimo pa
grindu, būtų suspenduotas iš visų 
pareigų bendruomenėje, iki byla 
bus išspręsta.

Kovai su negerovėmis nuostatus 
reiktų papildyti. Iš bendruomenės 
išmetimu nubausti asmens turėtų 
būti visur ir viešai paskelbti, kad 
galima būtų nuo jų apsisaugoti. Su 
iš bendruomenės išmestu asmeniu 
turėtų visi santykius nutraukti (pa
našiai kaip kinai daro, gyvendami 
emigracijoje. JAV yra milijoninės 
kinų kolonijos, bet amerikoniški 
teismai kinų bylų neturi). Tokia 
prasme patobulinus LTB, apygar
da, kaip organas, būtų nereikalin
gas. Vietoj jos daugiau naudos 
centrui ir periferijai galėtų duoti 
inspektorius, kuris, tam tikrais lai- 
kotarpais, aplankytų padalinius.

Ir juo greičiau bus padaryta to
kia reforma, juo greičiau galėsim 
kratytis negerovių. Be to nieko ne
pasieksime. O tai būtų daugiau, 
negu neleistina. Jei žmonės kade
tuose (tokiame pragare) atsidūrę su
gebėdavo sudaryti organizaciją ir 
sėkmingai kovoti su negerovėmis, 
tai mums, kaip sau norit, būtų di
delė gėda apsileisti ir subiurokra
tėti tiek, kad ant mūsų dar daugiau 
pradėtų lipti visoks destruktyvus 
gaivalas. K. Obolėnas

Red. &k tai liečia LTB
— straipsnis

Trumano politika bandė sovietų 
ekspansiją prislopinti sekundari- 
nėmiš priemonėrbis, paremiant vi
sus tuos, kurie tiki, kad mes prisi
dėsime prie kiekvienos akcijos, nu
kreiptos prieš komunistus.

Si politika neseniai pajuto skau
džių smūgių. Pasirodė kad rusai 
geriau už mus sugeba kitus už- 
šachuoti. Tai galima paaiškinti tuo, 
kad rusai peikia, turėdami čia pat 
savo jėgų rezervus, o mes dar tu
rime nugalėti didelius atstumus. 
Jie veikia kritiškųjų kraštų viduje, 
jie turi ten savo organizacijas, o 
mes dar nesame paruošę plano, 
juo labiau pinigų, Europai atstatyti, 
kas įgalintų tautas protestuoti prieš 
tokius veiksmus, kokius 
gyvena Vengrija.

Perversmui paruošti 
keletos savaičių, o jam 
— kelių dienų. Tai ir 
brangiai. O atstatymo 
ruošti reikia ištisų mėnesių, gi jam 
įvykdyti — eilės metų. Tokiomis 
sąlygomis mes padarėme klaidą, įti
kindami pasaulį, kad mes princi
piniai esame nusistatę prieš rusus. 
Tiek diplomatijoje, tiek strategijoje 
perdidelis skubumas yra geriausia 
priemonė pirmam susikruvinti nosį.

dabar per-

reikia tik 
įgyvendinti 
nekainuoja 
planui pa-

Trumano politika Graikijos ir 
Turkijos atžvilgių mus pastatė į to
kią padėtį, kurią rusai gali išnau
doti Vengrijoje, Italijoje, o vėliau, 
gal būt, ir Prancūzijoje, nes tos 
skambios frazės, kurias Trumanas 
taip iškalbingai paskelbė, šiuo metu 
dar negali būti efektingai vyk
domos.

Smūgis, kurį patyrė mūsų diplo
matija ir mūsų prestižas, yra rim
tas. Tačiau jis nėra mirtinas ir 
neatitaisomas, ir mes esame pakan
kamai stiprūs, kad galėtume prisi
pažinti, jog smūgį esame gavę, jį iš
naudotume ir nukreiptume reikia
ma kryptimi. Tačiau mes turime 
atkreipti dėmesį į tai, kad kova gal! 
būti laimėta plataus masto politinė
mis konstrukcijomis ir ekonomine pa
galba, kad laikas planuoti ir veikti 
yra trumpesnis, negu mes buvome 
numatę, ir kad mes negalime dau
giau leistis J doktrinų, šūkių ir po
zavimo politiką, ^ei norime atgauti

Tas organas yra 
Tačiau Lietuvos išlaisvi

nimo darbą dirba ne vienas VLIKas. 
Pastaraisiais laikais sėkmingiau 
tikslą siekti yra sukurta Lietuvos 
Respublikos Vykdomoji Taryba. Be 
to, dar yra išlikę kai kurie konsti
tuciniai organai, kurie yra įparei
goti rūpintis Lietuvos reikalais. Visi 
šie organai surado sklandų bendra
darbiavimo kelią i r visai darniai 
dirba Lietuvos išlaisvinimo darbą.

Liesdamas specifinius tremtinių 
klausimus pirmininkas pabrėžė.kad:

„Tremtiniai turi didelę misijų sa
vo paliktos tėvynės atžvilgiu. Ta 
misija pirmiausia yra kovoti už savo 
žudomos tėvynės išlaisvinimą tomis 
priemonėmis, kuriomis negali kovoti 
mūsų pasilikę broliai tėvynėje. 
Antra, saugoti Išsivežtą tautini lo
byną su visu šventu atsidėjimu ir 
rūpestingumu, kaip senovės kriviai 
ir vaidilutės saugojo šventąją ugnį. 
Trečia, būti gyvąja lietuvių kultū
rinės ir moralinės vertės propaganda 
svetimųjų tarpe. Šie trys svarbiausi 
išeivių uždaviniai turi būti statomi 
virš visų asmeninių reikalų reika
liukų.“

Aptaręs mūsų emigračijos pro
gramą, apie politines partijas ir jų 
veiklą VLIKo pirmininkas pasakė:

„Politinė partija turi pagrindo 
veikti tik savoj žemėj. Trem- 
tyj politinės partijos kaip ir nustoja 
egzistavimo racijos, ir jei jų esimas 
pateisinamas ir suprantamas, tai tik 
tais atvejais, kai' kyla savo tautos ir 
Savo žemės politiniai klausimai. To
kių klausimų pavyzdžių mes turim 
tremty. Tačiau ir šiais atvejais po
litinių grupių veikla turėtų reikštis 
tik tuose organuose, kuriuose tas 
politinis darbas atliekamas.“

Nurodęs kultūrinio gyvenimo reikš
mę tremtyje, kuriuo siekiama išsau
goti tautos kultūrines vertybes ir stip
rinti tremtinių pajėgumą ir tartinį 
atsparumą, pirmininkas konstatuoja 
nepaprastai sunkias to darbo sąlygas. 
Tačiau:

„Nepaisant to, mūsų. kultūrininkų 
— mokytojų, -rašytojų, žurnalistų, 
įvairios rūšies menininkų — stačiai 
didvyriško pasišventinimo .dėka ir 
giliu savo pašaukimo supratimu bei 
aukšta tėvynės meile, mano įsitiki
nimu, ir Vokietijoj kultūros srity 
buvo pasiekta maksimum to, ką to
kiose nežmoniškai sunkiose sąlygose 
buvo galima pasiekti. Žiūrint į tą 
specifinį mūsų kultūrininkų darbą, ' 
tenka tik džiaugtis ir gėrėtis.

Taip pat pirmininkas nurodė svar
bų spaudos vaidmenį, konstatavo 
sunkias jos darbo sąlygas ir pabrėžė 
būtiną reikalą rūpintis jos likimu ir 
tobulinimu. Apie dabar tremtyje 
esančią spaudą jis atsiliepė šitaip:

„Pirmu pažvelgimu atrodo, kad 
Vokietijoj lietuvių spauda nesanti 
vargana. Tačiau įsižiūrėjus matyti, 
kad jį visų musų gyvenimo sričių 
neapima ir neapima ne dėl pačių 
lietuvių kaltės. Iš leidžiamų lietuvių 
laikraščių kai kurie pasiekę gana 
aukšto lygio. Prie tų, mano išmany
mu, galima priskaityti „Mūsų Kelią“, 
„Žiburius“, „Tėviškės Garsą“.

Palietės spaudos suvisuomenintą, 
primininkas pasisakė prieš jos „na
cionalizavimą“, tačiau:

„jei naujam organui leidimą gauti 
■sunku ar neįmanoma, tuomet kaip 
išeitį galima pasiūlyti laisvą organi
zacijos susitarimą su kurio nors laik
raščio vadovais. Tarpusavio kovą 
dėl einančio laikraščio paveržimo fr 
visokias intrigas svetimose (staiga# 
laįkau žeminančiu ir žalingu reišH-laikau žeminančiu 

VI.

2



1947. VI 18 TĖVIŠKĖS GARSAS
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(4) t Pirmoji Lietuvos okupacija ir Vakarai
8USITARIMŲ DEL SUVALKŲ 
TRIKAMPIO NEAIŠKUMAI

1939 m. rugpjūčio 23 d. slaptojo 
susitarimo protokolas Maskvoje, 
kaip jau buvo minėta, numatė, kad 
Lenkijos okupuotosios Vilniaus kraš
to sritys su Vilniumi turi būti grą
žintos Lietuvai Matomai, susitariu- 
sieji partneriai nepakankamai iš
siaiškino, kas sudaro lenkų okupuo
tąsias Lietuvos sritis. Kai sovietų 
kariuomenė užėmė rytinės Lenkijos 
plotus ir Vilniaus krašto sritis, kai 
vokiečiai pasigrobė visą Lenkiją, Su
valkų trikampis su Suvalkų ir Seinų 
miestais kurį laiką liko nė vienos 
kariuomenės neužimtas. Lietuvoje 
anuomet daug buvo spėliota ir net 
buvo dedama vilčių, kad šios sritys 
bus grąžintos Lietuvai. Kelias sa- 
vaites po karo veiksmų Lenkijoje 
pabaigos Suvalkų trikampio gyven
tojai laisvai susisiekė su nepriklau
soma Lietuva, koį pagaliau, — tri
kampi okupavo vokiečiai ir vėliau jį 
prisijungė prie Rytprūsių. Šio reiš
kinio paslapties reikia ieškoti tame, 
kad Lietuvos-Sovietų 1920 metų tai
kos sutartis Rygoje nebuvo nusta
čiusi Lenkijos-Lietuvos sienų pačia
me vakariame ruože, palikdama tai 
padaryti laisvu susitarimu tarp su
interesuotų valstybių. Kadangi Lie
tuva Suvalkų trikampį laikė savo 
žemių okupuota teritorija, tai vokie
čiai greičiausią manė, jog jį turi už
imti rusai ir grąžinti Lietuvai. O 
rusai, iš savo pusės, nebūdami tikri, 
ar jiems trikampis bus > pripažintas, 
nesiskubino šias grynai lietuviškas 
sritis užimti. Tatai parodo, jog rusų- 
vokiečių slaptasis susitarimas buvo 
gana paviršutiniškas, gana paskubo
mis sudarytas ir, kad smulkmeniškų 
detalių jis neturėjo. Susitariusieji 
dėl „smulkmenų*' nesivaržė, mato
mai, iš viso susitarimo nelaikė pa
stoviu, bet vedė savo politinį žaidi
mą, laukdami pirmos progos jį su
laužyti ir pakreipti savo naudai.

KARINES sovietų bazes 
LIETUVOJE

1939 m. spalių menėsį Lietuvos 
vyriausybė su Sovietais Maskvoje 
pasirašė savitarpinės pagalbos su
tartį, pagal kurią Sovietai galėjo 
laikyti Lietuvoje savo karines ba
zes. Nors Lietuva, karui prasidėjus, 
savo neutralumą buvo deklaravusi 

> įstatymu, tačiau jos rytinis ir vaka
rinis kaimynas Lietuvos neutralumo 
nepaisė. Lenkijos pasidalinimo pa
sėkoje Lietuvai atitekus iki Nemuno 
Sovietų įtakos sferon, sovietiškų 
bazių laikymas Lietuvoje jau buvo 
tarp rusų ir vokiečių sutartas Mas
kvoje. Beliko tik išorinė formalioji 
pusė, ir Lietuva čia nieko negalėjo 
nei pakeisti nei išvengti. Tuo būdu 
minėtąją savitarpinės pagalbos su
tartį tarp Sovietų ir Lietuvos reikia 
laikyti daugiau diplomatinės prie
vartos aktu, bet ne laisvu mažos ir 
silpnos valstybės susitarimu su didele 
ir galinga valstybe. Sovietai Lietuvoje 
savo įgulų įvedė apie 20.000 gerai 
ginkluotos kariuomenės, sukoncen
truodama ją bazėse iki Nemuno, nes 
Užnemunio sritys buvo paliktos 
Reicho įtakai. Įvedus sovietų bazes 
Lietuvoje, o tuo pačiu metu ir

Nors Lietuvoje buvo sovietinės 
įgulos, nors jautėsi, kad sovietai 
kaskart stengiasi kištis į Lietuvos 
vidaus reikalus, pačioje Lietuvoje 
visą laiką gyventojų nusistatymas 
Sovietams buvo nepalankus. Lietu
viai didžiausiu susirūpinimu sekė 
įvykius Vakaruose ir visa širdimi 
troško Vokietijos pralaimėjimo ir 
Vakarinių sąjungininkų laimėjimo, 
nes tik tas laimėjimas, lietuvių ma
nymu, galėjo išsaugoti Lietuvai 
laisvę ir išvaduoti ją nuo prievarta 
primestos Sovietų įtakos. Tačiau 
1940 metų gegužės mėnesio gale 
prasidėjusi Vakaruose vokiečių ofen
zyva, nušlavusi Belgijos ir Olandijos 
neutralumą, smarkia banga riedėjo 
per Prancūziją, kaskart atnešdama 
Vakariniams sąjungininkams vis 
skaudesnius pralaimėjimus. Kai bir
želio pirmojoje pusėje vokiečių ar
mijos atsidūrė prie Luaros, kai vi
siškas Prancūzijos sutriuškinimas 
buvo aiškus. Sovietai nebelaukė. Jie 
matė, kad atėjo momentas dabar 
arba niekuomet pasigrobti Pabaltijo 
valstybes ir pastatyti sumuštus va
karinius alijantus, o taip pat ir Va
karuose užimtąsias Reicho divizijas 
prieš įvykusį faktą. Į Maskvą buvo 
iššauktas Lietuvos ministeris pirmi

Latvijoje su Estija, tos valstybės sa
vaime savo neutralumo nustojo. Jos 
buvo įtrauktos į Sovietų politikos 
orbitą ir, karui kilus, neišvengiamai 
būtų buvusios priverstos kariauti 
Sovietų pusėje. Be to, turėdami 
Pabaltijo valstybėse savo karines 
•bazes, Sovietai galėjo mėginti kištis 
į Pabaltijo valstybių vidaus politiką, 
ką jie netrukus ir pradėjo daryti.

PIRMIEJI SOVIETŲ MĖGINIMAI 
KEISTI PABALTIJO VALSTYBIŲ 

SANTVARKAS
1940 metų gegužės mėnesį sovietai 

pradėjo kaltinti, esą Lietuvoje dings
tu jų įgulų kariai, kurie mūsų sau
gumo tardomi ir iš kurių stengia
masi išgauti karines paslaptis. Pa
našūs kaltinimai Maskvos buvo 
mesti ir Latvijos bei Estijos vyriau
sybėms. Sudarytoji Lietuvoje spe
ciali tyrimo komisija, kuriai pirmi
ninkavo pats teisingumo ministeris 
prof. A Tamošaitis, net didžiausias 
pastangas dėdama, nė vieno pa
našaus atsitikimo konstatuoti ne
galėjo. Bet Maskva tvirtino savo, 
aiškiai ieškodama precedentų savie
siems tikslams — įsikišti į Pabaltijo 
valstybių vidaus santvarką, kurios 
neliečiamumą ji buvo sutartimis ga
rantavusi. Savo kaltinimams pa
didinti, ji skelbė, esą, Lietuva, 
Latvija ir Estija esančios sudariu
sios karinę sutartį, kuri galinti būti 
nukreipta tik prieš Sovietų Sąjungą 
ir todėl nesanti suderinama su su
darytomis tarp tų valstybių ir Mas
kvos savitarpinės pagalbos sutarti
mis. Būdinga, kad visi tie kaltini
mai sutapo su prasidėjusiais Vaka
ruose karo veiksmais, į kur vokie
čiai buvo permetę didžiąją savo di
vizijų dalį, ir tuo būdu Rytai pasi
juto turį laisvas rankas.
VAKARŲ DEMOKRATIJŲ PRA
LAIMĖJIMAI VAKARUOSE AP

SUNKINA LIETUVOS PADĖTĮ

ninkas A. Merkys ir užsienių rei
kalų ministeris J. Urbšys, kuriems 
buvo pakartoti jau anksčiau iškel
tieji kaltinimai. Mūsų ministerial, 
gelbėdami padėtį, darė didžiausias 
nuolaidas. Vyriausybė atleido iš pa
reigų vidaus reikalų min. gen. Skučą 
ir saugumo depart, direktorių Po
vilaitį^ kurie buvo kaltinami in
spiravę prieš sovietų karines įgulas 
nukreiptus aktus. Buvo sutikta net 
perreformuoti vyriausybę. Bet niekas 
jau nebegelbėjo. Sovietai siekė savo 
tikslų visišku atkaklumu ir dery
bose vaidino panašią rolę, kaip 
anoje pasakėčioje vilkas su ėriuku. 
Panašiai buvo pasielgta ir su Lat
vijos ir Estijos vyriausybėmis.

NEI 24 VALANDŲ NETRUKĘS 
ULTIMATUMAS LIETUVAI

Po nepavykusių derybų ministeris 
pirm. A. Merkys grįžo Kaunan pa
informuoti vyriausybę, o J. Urb
šys liko Maskvoje. Birželio 14 d. 
jam Sovietai įteikė ultimatumą 
Lietuvai, kuris turėjo būti priimtas 
iki sekančios dienos, birželio 15 d., 
10 vai. ryto. Ultimatumas reikalavo 
patraukti teismo atsakomybėn jau at
leistuosius iš pareigų Lietuvos vi
daus reikalų ministerį gen. Skučą 
ir saug. dep. dir. Povilaitį; pakeisti 
Lietuvos vyriausybę, kad naujoji 
vyriausybė laiduotų savitarpinės 
pagelbos sutarties įgyvendinimą ir 
sutramdytų sutarties priešus; pra
leisti į Lietuvos teritoriją Sovietų 
kariuomenę tokiame kiekyje, kurio 
pakaktų, kad būtų laiduotas sutar
ties vykdymas ir užkirsti provo
kacijos veiksmai. Ultimatumas bu
vo aiškus kišimasis į Lietuvos vi
daus reikalus, jos suverenumo pa
žeidimas ir atvira krašto aneksija.

Jungtinės Tautos gavo Seligen stadto 
lietuviu memorandumą

Maskvos konferencijos išvakarėse, 
š. m. kovo 10 d.. Seligenstadto lietu
vių stovykloje įvykęs visuotinis gy
ventojų susirinkimas Lietuvos rei
kalu priėmė memorandumą, kurį pa
siuntė didžiųjų Vakarų valstybių va
dovaujantiems vyrams bei organiza
cijoms. Memorandume trumpai buvo 
atpasakotos nepriklausomybės nete
kimo aplinkybės ir abiejų okupacijų 
Lietuvai padarytosios ir tebedaromos
skriaudos. Be to, tame pat memo
randume įsakmiai buvo priminti tie 
škilmingi pasaulio politikos vairuos 

tojų pareiškimai: 1) kad karas buvo 
vedamas ne dėl naujų teritorijų įsi
gijimo, 2) kad visoms tautoms bus 
grąžinta iš jų išplėštoji, laisvė ir su
verenumas ir 3) kad visos tautos turi 
teisę laisvai gyventi, pačios apsi- 
spręsdamos, kokią valdymosi formą 
joms pasirinkti.

Kadangi mūsų Tėvynei laisvės grą
žinimo klausimas vis buvo atideda
mas į šalį ar tiesiog nutylimas, o per 
tą laiką tauta turi kęsti terorą ir 
trėmimus, todėl prieš šitą neteisybę 
protesto ženkląn kovo 10-oji diena 
buvo paskelbta bado streiko diena ir 
prašyta didžiųjų valstybių vadovau
jančius vyrus veikti, kad Lietuvai 
vėl būtų grąžinta laisvė ir nepriklau
somybė.

PIRMOJI LIETUVOS OKUPACIJA 
IR TRUŲ DIENŲ SUVALKIJOS 

MĮSLE

Biržėlio 15 d., apie piet, pradėju
sios žygiuoti per Lietuvos sieną so
vietų . kariuomenės motorizuotosios 
dalys iki vakaro pasiekė visas Lie
tuvos vietas. Lietuvą užplūdo to
kios gausingos pajėgos, jog kiek
vienam pasidarė aišku, kad jos nu
kreiptos ne tik prieš Lietuvą, bet 
kad jų tikslas yra visai kitas. Kilo 
net abejonių, ar ši pajėga sustos 
ties Vokietijos siena, ar eis toliau. 
Tačiau sovietų kariuomenė sustojo 
rytinėje Nemuno pusėje ir nė vie
name taške Nemuno neperžengė. 
Pirmąsias tris dienas po Lietuvos 
okupacijos Suvalkija nebuvo ma
čiusi nė vieno rusų kareivio. Anuo
met tas iššaukė visokių spėliojimų. 
Dabar reikalas visiškai aiškus. Lie
tuva j vakarus nuo Nemuno sovietų 
įtakos sferai nepriklausė Užėmus 
Suvalkiją vien jėga grėsė konfliktas 
su Vokietija. Tad tos trys dienos ir 
buvo skirtos su Vokietija susitarti. 
Iš švedų' spaudoje neseniai pasiro
džiusių dokumentų aiškėja, jog vo
kiečiai Suvalkiją rusams pardavė už 
tam tikrą pinigų sumą. Pagal vie
nus šaltinius rusai už Suvalkiją su
mokėję Vokietijai 100 milijonų do
lerių, pagal kitus tik 30 milijonų do
lerių. Kaip ten bebūtų, dvi didžio
sios valstybės prekiavo nepriklausiu
siomis joms žemėmis ir kiekviena iš 
jų aiškiai žinojo, jog šis prekybinis 
susitarimas tėra tik laikinas, kad jį 
ateityje turės pakeisti realių jėgų 
santykiai. Po trijų dienų nuo Lietu
vos okupacijos pradžios sovietų ka
riuomenė peržengė Nemuną. H. B.

Šiomis dienomis iš Jungtinių Tau
tų Organizacijos, Lake Success, New 
York, Seligenstadto stovykloje gau
tas šitoks atsakymas:

„1947 m. gegužės mėn. 5 d.
Jungtinių Tautų Generalinis Se

kretorius turi garbės pranešti, jog 
yra gavęs 1947 m. kovo 9 dienos Jū
sų laišką Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu“.

K. Ap.
v ' ' '

B ALF-o pirmininko atsisaukimas
nui, prašant jo pasisakyti (balsuoti) 
už šitą bilių.

2. Paprašyti visas draugijas pri
imti rezoliucijas indorsuojant šį bi
lių ir savo nutarimus tuojau siųsti 
savo kongresmanui.

3. Paprašyti įtakingų vietos ame
rikiečių asmenų ir draugijų siųsti 
laiškus ir telegramas savo kongres- 
manams, pasisakant už Bill H. R. 
2910.

Šiuo reikalu veikti skubiai ir 
energingai. Jūsų talka nepaprastai 
svarbi, todėl maloniai prašom pa
gelbėti. Tūkstančių lietuvių trem
tinių ateitis priklauso nuo šio bi- 
liaus pravedimo. Jūs galite daug 
atlikti tremtinių viltims išsipildyti“

BALF pirmininkas kun. Dr. Juo
zas B. Končius ir Tremtinių Komi
sijos pirmininkas Kazys P. Vilniškis 
Amerikos lietuvių spaudai išsiunti
nėjo šio turinio atsišaukimą:

„Kongreso atstovų rūmuose yra 
pasiūlytas bilius (įstatymo proj., red.) 
pagal kurį Amerika galėtų įsileisti 
400.000 išvietintų asmenų, nepaisant 
jiems nustatytos kvotos. Šį bilių 
remia daug svarbių organizacijų, 
kaip Amerikos Darbo Federacija, 
CIO ir kitos. Jei šis bilius, žinomas 
Bill H. R. 2910 vardu, taptų įstaty
mu. Amertki n velėtų važiuoti

Maloniai prašome jūsų talkos, ku
rią jūs galite suteikti tokiu būdu:

1. Tuojau rašyti savo kongresma-

Marshallis priėmė
Tremtinių Gynimo 
Komiteto delega

ciją
Amerikoje susitveręs Tremtinių . 

Gynimo Komitetas (RDC), kuriam 
pirmininkauja žymi veikėja Dorothy 
Thomson, gegužės mėn. suorganizavo 
dvi didžiai reikšmingas manifestaci
jas tremtinių gynimo reikalu. Gegu
žės 13 d. Vašingtone ši organizacija 
suorganizavo pasikalbėjimą su ame
rikiečių spauda. Tame pasikalbėjimo 
dalyvavo ir VLIKo atstovas Ameri- 
kioje Dr. Pr. Padalskis, kurs ameri
kiečių spaudos atstovus supažindino 
su sunkia lietuvįų tremtinių padė
timi.

Gegužės 14 d. Tremtinių Gynimo 
Komiteto delegaciją priėmė užs. reik, 
ministeris Marshallis. Delegacija su
darė didžiųjų humanitarinių Ameri
kos organizacijų — National Catho
lic Welfare Conference, The Ameri
can Friends Service Committee, The 
Hebrew Immigrant Aid Society, The 
American Federation of Labor, The 
Congress of Industrial Organizations, 
The Refugess Defense Committee ir 
International Rescue and Relief Com
mittee - atstovai.

RDC generalinis sekretorius D. 
Martin, kalbėdamas delegacijos var
du, nurodė visą eilę faktų, kaip pro-' 
sovietinė UNRRA-os administracija 
įvairiausiais grąsinimais daro nuo
latinį spaudiną į DP, kad jie grižtų 
į vergiją ir vyktų mirti „anapus“ 
geležinės uždangos. D. Martin ypač 
aštriai kritikavo La Guardią už tai, 
kad jis, būdamas UNRRA-os vyr. 
direktorium, praktikoje aklai vykdė 
sovietinę priverstinės repatriacijos 
tezę. Jis pabrėžė, kad La Guardia 
kaltas už jugoslavų pabėgėlių išda
vimą teroristinei Tito valdžiai.

D. Martin toliau įrodinėjo, kad 
UNRRA-os administracijoj esą pil
na Maskvos simpatikų ir aiškių ko
munistų, ir pareiškė, kad perdavi
mas jiems tvarkyti IRO organiza
ciją nuo liepos 1 d., perimant DP 
globą, prilygtų sąmoningam dar li
kusio vieno milijono tremtinių iš
davimui į bolševizmo vergiją.

Pasikalbėjimui baigiantis, delega
cija gen. Marshalliui įteikė trem
tinių atstovų, dalyvavusių spaudos 
konferencijoje, pareiškimus dėl 
UNRRA-os vedamos kampanijom 
prieš atsisakančius repatrijuoti len
kus, jugoslavus, lietuvius, latvius 
estus, ukrainiečius ir rusus.
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VARŠUVOS KOVŲ CHARAKTERIS PASIKEITĖ

Be to, pirmaeilis mūsų rūpestis ir 
pareiga buvo apsaugoti mūsų radiją, 
kuris tebuvo vienintelė mūsų prie
monė palaikyti kontaktą su išoriniu 
pasauliu, taip pat vienintelė priemo
nė užmegsfi kontaktą šu sovietų ka
rine vadovybe. Rūpestingai apsvars
tęs padėtį, aš daviau įsakymą per
sikelti štabui į Senąjį Miestą (Stare 
Miasto).

• * •
Išsikeliant mums iš Kamlerio fa

briko ir kraustantis į Senąjį Miestą, 
pirmą kartą aš įžengiau į ghetto. Iki 
šiolei per fabriko langus mes matėm 
tik jo griuvėsius.

1942 m. čia buvo suvaryta beveik 
400.000 žydų, kurie aukštų sienų bu
vo visiškai atskirti nuo kitų žmonių. 
Iš šio gardo vokiečiai imdavo juos 
tūkstančiais ir išgabendavo nežino
ma kryptimi. Tik pamažu mes su
žinojom, kad juos gabendavo į žmo
nių skerdyklas.

Dėjome pastangų jiems padėti. 
Sunkumai buvo dideli. Vienintelis 
kėlias Į ghetto buvo kanalizacijos 
vamzdžiai Buvo suorganizuota spe
ciali žydams pagalbai teikti organi
zacija. kuri buvo aprūpinta nedide
liais rankiniais vežimėliais su be
garsiais guminiais ratais. Tie veži
mėliai buvo labai siauri, kad galėtų 
pralįsti pro kanalizacijos tunelius. 
Šiuo būdu per keletą mėnesių žy
dams buvo slaptai gabenama mais

tas, yaistai ir ginklai. Keletas jaunų 
tvirtų žydų šiuo keliu pabėgo iš 
ghetto ir įstojo į mūsų dalinius.

1943 m. balandžio mėn. ghetto žy
dai puolė vokiečius. Jie kovojo su 
tuo trupučiu ginklų, kuriuos turėjo, 
ir su akmenimis, štangomis ir pei
liais. Dideli vokiečių tankų būriai 
įsiveržė į ghetto ir iš to aukšta siena’ 
apvesto rajono pradėjo kilti didžiau
si dūmų debesys. Su nepaprastu 
atkaklumu žydai kovojo 21 dieną ir 
naktį, kol visi iki paskutinio žuvo.

Dabar gi ghetto buvo tik griuvė
sių dykuma, tyli, negyva ir labai 
slegianti. Mes žygiavome vorele ta
ku, kuris rangėsi tarp belangių ir 
bestogių sienų, griuvėsių ir stypsan
čių kaminų. Reikėjo net dviejų va
landų, kol vėl pasiekėm gyvą gyve
nimą Senajam Mieste.

Senasis Miestas buvo rajonas iš 
aukštų, siaurų namų, pastatytų vi
duramžiais, kai Centrinės Europos 
miestai buvo įsprausti į nedidelius 
plotus tarp fortifikuotų sienų. Čia 
bažnyčios ir namai spaudėsi vienas 
prie kito, ir jų viršutiniai aukštai 
kabojo virš siaurų gatvių. Šio rajo
no dar nebuvo palietusi nei ugnis, 
nei bombos. Jis buvo išlikęs toks, 
koks per šimtmečius buvo — tikras 
viduramžiu architektūros pavyzdys.

Krašto armija dabar Senąjį Mies
tą gynė iš tokių tvirtovių, kaip Iždo 
Spaustuvės rūmų, kurie stovėjo ant 
Vislos kranto, Miesto Halės, esan

čios į pietus, arčiau į miesto centrą, 
Lenkijos branko ir kitų pastatų, esan
čių sparnuose. Naujoji mūsų štabo 
būstinė buvo Krasinskio aikštėje, 
vienoj mokykloje kurią vokiečiai 
buvo pavertę ligonine. /

Senajam Mieste pirmasis su ra
portu man prisistatė pik. Wach- 
novskis, labai žymus karininkas, ku
riam pik. Monteras buvo pavedęs 
vadovauti šiam sektoriui. Dabartinę 
mūsų situaciją jis ’aikė labai rimta. 
Civilių pabėgėlių skaičius nepapras
tai augo, o taip pat ir visu ginklo 
rūšių mūsų armijos daliniai, pasi
traukę iš kitų sektorių, telkėsi Se
najam Mieste. Tvarka čia buvo ge
rai palaikoma: pabėgėliams buvo 
duodama maisto ir teikiama medici
nos pagalba. Tačiau amunicijos pa
reikalavimas buvo labai didelis.

Aš pakartojau savo skubų parei
kalavimą Londonui dėl ginklų tieki
mo ir dėl apsaugos nuo lėktuvų 
priemonių. BBC lenkiškoji trans
liacija kiekvieną dieną grojo melo
diją: „Šiąnakt nebus operacijų.“ Ne
buvo jokio atsakymo iš Maskvos ir 
taip pat jokio kontakto tarp kapito
no Kalugino ir maršalo Rokosovskio.

Rugpiūčio 8 d. Krašto armija ne
beteko Volos.

Kovų charakteris dabar pasikeitė. 
Nepaprastai stipriais priešpuoliais, 
nepertrūkstamos smingamųjų lėktu
vų bangos paremiami, artilerijos ir 
tankų pagalba ir sistemingai degin
dami vieną po kito visus pastatus 
prieš save, vokiečiai rugpiūčio 9 d. 
vis dėlto įstengė prasilaužti tarp Se
nojo Miesto ir Varšuvos miesto 
centro ir prakirsti kelią iki Vislos 
prie Kiebedro tilto.

Iš tikrųjų, visą šį kelią jie pramu
šė dinamitu per pastatus ir mūrus. 
Abiejose šio kelio pusėse visi namai 
buvo sudeginti, bet visas langų sky
les ir kitas sviedinių pramuštas sky
les tuose mūruose jie vėl užmūrijo, 
tuo būdu užkirsdami kelią mūsų 
taikliems šauliams iš sparnų pro tas 
skyles juos apšaudyti. Sunkūs tan
kai nuolatos patruliavo visame tame 
kelyje. Šis kelias visiškai atkirto 
Senąjį Miestą nuo visų ryšių su Var. 
šuvos centru.

Ir kai tik mes pasijutom tokie izo
liuoti, pik. Monteras atsiuntė per 
Londoną man pranešimą (kadangi 
kito susisiekimo mes nebeturėjom) 
reikalaudamas Senąjam Mieste ati
daryti visus kanalizacijos kanalus. 
Ir kitą dieną iš vieno tokio kanali
zacijos vamzdžio Krasinskio gatvėj 
išlindo figūra, visa nutinkuota ka
nalizacijos nešvarumais. Tai buvo 
pasiuntinė mergaitė, atnešusi man iš 
pik. Montero pranešimus. Visur kur 
mieste ryšininkai pradėjo naudotis 
kanalizacijos vamzdžiais, kad vėl 
užmegztų kontaktą tarp paskirų sek
torių.

Kiekviename tų izoliuotų sektorių 
Krašto armija puolė masyvius pasta
tus, kuriuos vokiečiai jau iš seno buvo 
įtvirtinę ir aprūpinę juos Įgulomis. 
Paimti juos be artilerijos — reikala
vo kiečiausių ir labai varginančių 
kovų. Mūsų daliniai šiems apsup
tiems punktams nukirto vandenį, 
dujas ir elektrą Iš pradžių vokie
čiai nuolatos stengėsi maistą ir amu
niciją jiems tiekti tankais. Šios pa
stangos kaštavo jiems daug tigrų ir 
šarvuočių.

Dabar jie pakeitė taktiką ir šiuos 
savo apsuptus dalinius stengėsi ap
rūpinti iš oro. Tačiau tie vokiečių

priešinimosi lizdai buvo tokio mažo 
ploto kad ši operacija reikalavo di
džiausio preciziškumo; jų lėktuvai 
mėtė dėžes iš 30 iki 50 pėdų aukščio. 
Tačiau vis dėlto ir tai dažnai pasi
taikydavo, kad priešui skirtoji amu
nicija ir maistas patekdavo į mūsų 
rankas.

Tuo tarpu visą laiką danguje nesiro
dė nė vienas sovietų lėktuvas, lygiai 
kaip ir tuo metu, kai sovietų armijos 
buvo už Volgos.

Rugpiūčio 11 d. Vokiečiai pradėjo 
naudoti „Galijotus“, miniatiūrinius 
tankus, pilnus prikrautus sprogsta
mosios medžiagos ir iš tolo vairuo
jamus elektros pagalba. Vienas nor
malus tankas, paprastai tigras, kon
troliuodavo tris arba keturius tokius 
robotus. Susitrenkę su kliūtimi, 
kaip.pvz. barikada, jie išsprogdinda
vo ją baisia ekspliozija.

Tačiau mūsų kareiviai greitai su
rado, kaip jie gali paimti šiuos „Ga
lijotus". Tiksliai numestoji rankinė 
granata nutraukdavo kontrolinę vie
lą, ir robotas sustodavo. Tuojau prie 
jo šokdavo speciali komanda, nes 
500 kg jo sprogstamos medžiagos iš 
tikrųjų labai vertingas prizas.

Vokiečių taiklieji šauliai apsi
metę pabėgėliais iš kitų rajonų, pra
dėjo brautis per mūsų linijas. Žmo
nės pradėjo juos vadinti „balandė
liais“, nes jie mėgdavo šaudyti pro 
mažas stogų skyles ir plyšius. Se
nojo Miesto mūrininkai, gerai susi
pažinę su stogais, sudarė specialų 
dalinį, surasti visas tokių „balandė
lių“ slėptuves. Tie gi „balandėliai“ 
buvo geri šauliai ir teleskopinėmis 
priemonėmis taikliai nukreipdavo 
savo šūvius į mūsų žmones barika
dose.

Vertė B. Ahn.
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Triukšmas dėl V. K. Jonyno pašto ženklų
Wwanlal dali* Paryžiau* spaudos 

paleido gana savotišką sensaciją 
apie naujuosius Saaro krašto pašto 
ženklus bei jų autorių. Kai kurie 
laikraščiai, pranešdami apie tų 
tankių pasirodymą, paskelbė, jog 
kai kuriuose jų esanti „paslėpta 
nacių propaganda“, dar . kiti savo 
skiltyse patalpino padidintus ženk
lus, kuriuose iš tikrųjų matėsi Hit
lerio „portretas“ Laikraščiai, ko
mentuodami ši Įvykį, rašė, jog tai 
esąs vieno nacio darbas . . .

Savo laiku mūsų tremties spau
doje buvo rašoma, jog žinomas dai
lininkas — grafikas Vytautas Kazi
mieras Jonynas, prancūzų okupuo
tos Vokietijos karinės vadovybės 
pavedamas, daro naujus tai zonai 
pašto ženklus. Todėl, Paryžiaus 
spaudoje paplitus sensacijai apie 
Saaro krašto pašto ženklus, kiekvie
nam lietuviui buvo aišku, jog kal
bama ne apie ką kitą, bet apie mū
sų dailininką. Todėl, mūsų bendra
darbis, norėdamas tiksliai sužinoti, 
kaip iš tikrųjų atrodo ta Saaro kraš
to pašto ženklų „istorija“, šiomis 
dienomis buvo nuvykęs į Frei- 
burgą, kur turėjo progos pasikal
bėti su tos nepaprastos „sensacijos 
kaltininku“.

Bendradarbis dailininką V. K. Jo
nyną rado Waldsee vasarvietėje.

— Malonu Tamstą matyti, bet 
prisipažįstu, jog aš nesitikėjau 
Tamstą čia sutiksiąs ... — tariau 
dailininkui pasiveikinęs

— Turbūt manėte mane kalėjime 
aplankyti? Ar ne taip? — juokda
masis atsakė dailininkas.

— Sakykite, pone dailininke, kas 
iš tikrųjų atsitiko su Tamstos darbo 
Saaro krašto pašto ženklais?

— Mano darbo Saaro krašto pašto 
ženklai turi savo istoriją. Savo 
laiku Sąjunplninkų Kontrolinė Ko
misija buvo nutarusi išleisti visai 
Vokietijai bendrus pašto ženklus. 
Vykdydama šitą savo nutarimą, ko
misija buvo pavedusi vienam vokie
čių dailininkui paruošti ženklų pro
jektus; prancūzų zonos karinė vado
vybė, susipažinusi su jais, dėl kaž
kokių motyvų — estetinių ar kito
kių, — rado juos netinkamus, todėl 
atsisakė nuo bendrųjų visai Vokie
tijai pašto ženklų ir nutarė paga
minti atskirus prancūzų okupuotai 
zonai. Jų projektus paruošti buvo 
pavesta man. Vykdydamas man pa
vestą uždavinį, aš padariau 6 pieši
nius Saaro kraštui, tarpe kurių yra 
didesnio formato maršalo Ney por
tretas, 2 kompozicijos iš Saaro pra
monės, viena kompozicija, vaizduo
janti to krašte moteris žemės ūkio 
darbuose ir Reino kilpą. Pašto 
ženklų serija susidedanti iš 20 štu-
kų, jau atspausdinta ir paleista 
apyvarton.

— Vadinas, Tamsta paruošėte 
pašto ženklų projektus ne tik Saaro 
bet ir kitoms prancūzų okupuotos 
Vokietijos zonos provincijoms?

— Visiškai teisingai. Rheinland- 
Pfalzui padariau 12 piešinių, kurie 
atspausdinti 13-os ženklų serijoje, 
kurioje yra Liudviko van Beetho- 
veno, vyskupo von Ketlerlo ir Kari 
Markso portretai, Karolio Didžiojo 
statula ir kt. piešiniai. Wurttem- 
bergo provincijai padariau 6 pieši
nius; tarp jų yra Sillerlo bei Her- 
derllno protretal, Lichtenšteino pi
ltas Ir Zwelflelteno bažnyčios pieši
mai; jie pasirodys 15 ženklų se
rijoje. Ir, pagaliau, Badeno provin-

Istorinis Ateitininkų 
Fed-jos suvažiavimas
S. m. gegužės mėn. 20—22 dieno

mis ant Reino įvyko Ateitininkų Fe
deracijos suvažiavimas. Suvažiavime 
dalyvavo 272 moks!., 182 studentai, 
199 sendraugiai ir apie 110 įvairių 
svečių, tarp jų Sv. Sosto Delegatas, 
amerikietis lietuvis karo kapelionas, 
laikraščių redaktoriai ir kt

Buvo visa eilė paskaitų, kurias 
skaitė: Prof. Dr. A. Maceina, J. Gir
nius, adv. Vaitiekūnas, Dr. Vilimas, 
Vlada Prosčiūnaitė. Be bendro po
sėdžio, turėjo atskirus pasitarimus 
studentai, moksleiviai ir sendraugiai. 
Moksleiviai išsirinko naują sąjungos 
centro valdybą, studentai ir sendrau
giai pasilnformavo einamaisiais rei
kalais. Buvo išrinktas, tiksliau per
rinktas, Ateitininkų Federacijos Va
das, išrinktas Ateitininkų Federaci
jos tarybos pirmininkas ir taryba. 
Rinkimuose dalyvavo po lygų skai
čių narių iš moksleivių, studentų ir 
sendraugių sąjungos.

Pora naujai įsisteigusių mokslei
vių at-kų kuopų davė priesaiką. Tai 

ir jo 
drau-

bttvo jaudinantis momentas, 
klausiusiems vyresniesiems 
gams net ašaras išspaudė.

Suvažiavimą, tarp daugelio 
Įtinusių, sveikino Ir pasaulio 
likų organizacija Pax Romans.

iškilmingieji posėdžiai buvo bai
giami ateitininkų ir tautos himnais. 
Nuvažiavimo dalyviai IMAtattA ne-

svel- 
kata-

PASIKALBĖJIMAS BU JI] AUTORIUMI
rijos serijoje yra Freiburgo Mūnste- 
rio piešinys, Johan Peter Hebeleio 
bei Baldunggrūno portretai. Šios 
serijos ženklai jau atspausdinti ir 
pardavinėjami. Prie tų ženklų iš
sėdėjau apie keturius mėnesius, to
dėl džiaugiuosi juos baigęs ir galįs 
imtis kitų, didesnių darbų. \

— Susipažinus su pašto ženklų 
kilme ir jų turiniu, būtų įdomu pa
tirti, kodėl dėl jų taip triukšmauja 
Paryžiaus spauda? — kreipiu kalbą 
į tiesioginį tikslą.

Dailininkas žiūri į mane ir šyp
sosi. o paskui sako:

— Aš manau, jog šita „istorija“ 
jus kaip tik daugiausiai ir domina. 
Taip, Paryžiaus laikraštininkai man 
suruošė gražų pokštą, tačiau, kas 
juoksis paskutinis, kaip sako mūsų 
žmonės, dar pažiūrėsim ... Su 
Saaro krašto pašto ženklais išėjo 
pikantiška, teisingiau — tragiko
miška istorija. Šita istorija atsirado 
ne dėlto, kad to krašto filatelistai 
ženklus graibstyte išgraibstė, bet 
todėį kad kažkas pasijuto esąs nu
skriaustas, kad to „kažkieno“ in
teresai kažkaip nukentėjo; todėl 
pasistengta Paryžiaus laikraščiuose 
paskelbti, jog juose esanti paslėpta 
„pronaciška tendencija, būtent, Hit
lerio portretas, hakenkreuzas“ ir ki
tokios baisybės. Paryžiaus spauda, 
mėgstanti sensacijas, šitą gandą 
pasistengė pagauti, išpūsti ir pagra
žinti . . . Kai kurie laikraščiai įsi
dėjo padidintą ženkliuką, kur, tiesa, 
gana nepatogioje vietoje (tarp ang
liakasio kojų) įmatomas Hitlerio 
portretas su visais „Fūhrergesichto“ 
atributais; tik, jis ten pateko ne ma
no valia, bet 'šios pikantiškos isto
rijos iniciatorių nupaišytas . . . įdo
mu, kad šitą „atradimą“ pirmieji 
pradėjo Paryžiaus kairiojo sparno 
kraštutinieji laikraščiai, vėliau pa
kartojo ir kiti laikraščiai bei žur
nalai, vieni su komentarais, kiti be 
jų. Pašto ženkliuko nuotrauką įsi
dėjo net toks rimtas ir įtakingas 
prancūzų sostinės meno bei kul
tūros reprezentantas, kaip „Opera“, 
tik be jokių komentarų Laikraš
čiai nepasitenkino tariamu „nuslėp
tos pronaciškos propagandos de
maskavimu“, bet stengėsi „iššifruo
ti“ ir šio „nusikaltimo“ autorių. To
dėl vienas jų paskelbė, jog tų ženk
lų autorius esąs „tūlas Jonynas, 
Saaro krašto nacis, pašto ženklus 
dirbęs hitlerinio nacizmo metu“. 
Laikraščiai toliau rašė, kad jis tai 
daręs „piktu tikslu“ — norėdamas 
pasityčioti iš prancūzų okupacinės 
valdžios. Pranešimą jie baigė klau

1.
Be penkiolikos minučių vienuolik

tą valandą vakare padėjau laikraštį 
ant stalo ir užgesinau šviesą. Buvo 
trečiadienis. Kelias minutes aš dar 
girdėjau už lango du vaikiškus bal
sus ir stebėjausi, kad tokiu laiku 
gatvėje dar kalbasi vaikai. Bet grei
tai balsai nutilo, ir aš tegirdėjau 
gretimoje lovoje gulinčio mano sve
čio kvėpavimą- Iš netoli esančios 
dirbtuvės, kuri velkė dieną ir naktį, 
į kambarį skrido lygus, primenąs 
bites dūzgimas.

— Taip trošku čia kambaryje. 
Nebegalima užmigti, — prakalbėjo 
mano svečias.

— Atidaryk langelį, — pasakiau aš 
mieguistu balsu ir lyg per sapną 
girdėjau jo atsikėlimą ir žingsnius.

Atsigulęs jis ir toliau kalbėjo:
— Aš vistiek bijau dabar užmigti. 

Keista... Praėjusią naktį aš sapna
vau, kad turėsiu mirti. Tu neįsivaiz
duoji, kaip tai buvo baisu. Štai 
mane pastatė prie sienos. Ir nuo
stabu: tada jau man nebuvo taip 
baisu. Aš tikrai žinojau, kad būti
nai turėsiu mirti. Tada aš prabu
dau...

Aš klausiausi jo snausdamas. Jis 
gi tęsė toliau:

— Geriausiu atveju esu išgy
venęs du trečdaliu savo gyve
nimo. Ir kaip greitai tai prabėgo!... 
O tą valandą, kai man reikės mirti, 
tie šešiasdešimt, ar septyniasdešimt 
metų atrodys dar greičiau prabėgę. 
O ką tada reikės sakyti? ...

Mano miegas buvo jau išblašky
tas, ir aš įniršęs gulėjau po savo 
antklode, klausydamasis tos nemalo
nios kalbos. Kas jam užėjo apie tai 
kalbėti vienuoliktą valandą vakare, 
kada buvo pats geriausias laikas 
mums ablems užmigti?

— Sį rytą atsibudęs aš daug apie 
tai galvojau. Man rodėsi, kad gal 
būtu lengviau mirti tada, jei būtų 
gal m ia vnjMfLus Kariu, unp buruir?

simu: „Ką daro karinę valdžia, kad 
ji nemato nacių išdaigų?“ Kiti laik
raščiai, lyg' norėdami apginti kari
nės valdžios autoritetą, rašo, jog 
ženklų autorius už „paslėptus" kės
lus jau esąs sulaikytas . . .

— Vadinas, minėta pašto ženklų 
„sensacija“ yra . . .

— Iš piršto išlaužta* burbulas, — 
gyvai pagavęs mano mintį, tęsė dai
lininkas. — Patyręs apie tą triukš
mą, praėjusią savaitę nuvykau į 
Paryžių, norėdamas vietoje susipa
žinti su ta nelemta „istorija“, jos 
kilme ir Intencijomis. Ten galutinai 
įsitikinau, jog visos paskelbtos „ži
nios“ yra sensacijų gamintojų išdai
ga, o piešinyje atsiradęs Hitlerio 
„portretas'* yra paprasčiausias su
klastojimas.

— Bet sakykite, pone dailininke, 
kokiais tikslais tai buvo daroma “ir, 
kokios gali būti tos istorijos pa
sėkos? — paklausiau nustebęs.

— Šitos, pasakyčiau, negudrios 
mistifikacijos priežastį aš jau mi
nėjau, jog, šiuo atveju galėjo būti 
paliesti kažkieno interesai, tačiau, 
visai galimas dalykas, kad sensa
cijos iniciatoriai turėjo ir kitokių 
intencijų. Sakysim, galėjo būti 
kairiųjų grupių kraštutinio sparno 
laikraštininkų savotiška politinė 
provokacija arba filatelistų triukas 
bandant iš šio įvykio padaryti ne
blogą „biznį* ... Be to, galėjo būti 
ir paprasčiausia spaudos „antis“, 
kurią laikraštininkai kai kada labai 
sumaniai panaudoja, — čia dailinin
kas šyptelėjo mano profesijos ko
legų adresu. — Kuris šių spėjimų 
bus teisingas, turės nustatyti Pary
žiaus teismas . . .

— Tamsta manote šį reikalą per
duoti teismui?

— O kaipgi. Pasitaręs »u pran
cūzų juristais ir paprašęs karinės 
valdžios leidimo, numatau patraukti 
teisman visus laikraščius, kurie pra
dėjo šią sensaciją. Žmogaus apkal
bėjimas ir tokių inkriminacijų, ku
rių jis niekad nėra padaręs, skelbi
mas, aš manau, yra rimtas pagrin
das šaukti prie teismo stalo ir rei
kalauti už padarytą moralinę nuo
skaudą satisfakcijos? Tokia mora
linė nuoskauda man yra padaryta.

— Sakykite, pone dailininke, kaip 
į tą istoriją, žiūri filatelistai? — dar 
paklausiau.

— Filatelistai iš tokių istorijų 
daro neblogą „biznį", todėl jie šį 
įvykį seka su ypatingų susidomėji
mu, — gyvai atsakė, dailininkas. — 
Gandai apie Saaro krašto pašto 
ženklus ir jų autoriaus „tamsius 

kolektyviai numirti- Pavyzdžiui, aš 
galvojau apie tai, jei sprogtų kokia 
didelė bomba ir viso pasaulio gyven
tojams tektų visiems kartu numirti.

Aš girdėjau ant stalo stovinčio laik
rodžio tiksėjimą ir galvojau, kad 
guldamasis aš pamiršau jį prisukti. 
Kažin, ar jis nesustos iki ryto?

— Bet vistiek, — kalbėjo mano 
kaimynas nusiminęs, — vistiek kiek
vienas mirtų individualiai. Velniava. 
Žmogus gimsta ir miršta individua
liai. O taip pat, kaip jis šlykščiai 
gimsta, taip pat šlykščiai ir miršta. 
Ar tu matei kada mirusį žmogų? 
Pavyzdžiui, po kelių dienų nuo jo 
mirties? Mirtis nėra toks didelis da
lykas, kaip apie ją kalbama.

— Taip, taip, taip... Mirtis yra 
baisi, — pasakiau aš, vėl iš naujo 
tikėdamas, kad jis greitai baigs ir 
leis man miegoti.

— Man atrodo, būtų daug leng
viau numirti, jeigu mes čia žemėje 
turėtume kokį nors specialų mums 
skirtą uždavinį. Tada, atlikęs jį, aš 
galėčiau ramiai pasakyti sau: „Vis
kas tvarkoj, aš savo padariau ir 
daugiau neturiu čia ko veikti.“

Aš jau buvau visai išbudęs. Rei
kėjo ką nors jam atsakyti ir aš 
kalbėjau:

— Taigi, jeigu taip būtų... Tada 
gyvenimas būtų, ne tas, kurį mes 
dabar turime. Būtų išspręstas pa
grindinis prasmės klausimas, mes 
žinotume, kam mes gyvename. Tada 
būtų lengva numirti. Todėl motinos 
ir myli savo vaikus, nes jos galvoja, 
kad, atėjus mirties valandai, jos 
neišnyks, nes jų dalis — vaikai — 
pasiliks toliau gyventi. Todėl žmo
nės taip siekia didybės ilr garbės. 
Jie mano, kad nors jie ir mirs, jų 
vardas gyvens žmonių lūpose. Bet 
tai yra ępvęs apgaudinėjimas. Vlrtlek 
reikia mirti nieko čia nepaliekant. 
Negalima nieko išsinešti ir taip pat 
nieko čia palikti.

Jis nustebo:
— Kodėl? Be* y»a toMų žmonių...

kasius“ filatelistus bėk sudomino, 
jog jie trumpiausiu laiku išpirko 
visus šios serijos ženklus. Susido
mėjo ne tik Saaro, Paryžiaus, bet ir 
kitų vietų filatelistai; nuo jų neat
silieka ir mūsiškiai. Al tiesiog ne
bežinau, ką su jais bedaryti, nes jie 
užvertė mane laiškais ir prašymais 
prisiųsti ne po keletą, bėt net po 
keliolika serijų. Deja, aš negaliu 
pasiųsti nė ženklų (nes jų neturiu), 
nė į laiškus atsakyti, nes tam ne
turiu nė laiko, nė galimybių ... — 
baigė dailininkas šį įdomų pasikal
bėjimą.

Andrius Jogaudas

Leidėjai, autoriai ir rėdai toriai 
kviečiami ir ateityje siuntinėti Sįtvo 
leidinius šiuo adresu: Lithuanian 
Bibliography Service arba Litau- 
ischer Bibliographiedienst, (18b) 
Memmingen in Algau, Fliegcrhorst, 
Baltlsches Lager. Visi leidiniai įtrau
kiami į kartotekas, skelbiami „Tė
viškės Garse“ spausdinamoje lietu
vių tremtinių bibliografijoje ir po 
3—4 -*nų siunčiami Liet Bibliogr. 
Arei

Lietuvių Bibliografijos Tarnyba
(b. Lietuvių Tremtinių Biblio

grafijos Įstaiga)

Lietuvių Tremtinių Bibliografija
Bibliography of Lithuanian Refugees (3. biuletenis)

600 TAIKOMIEJI MOKSLAI — 
USEFUL ARTS

GRIGAS, J. Dr. Prekių mokslo 
vadovėlis „Žibinto“ Aukštesniajai 
Prekybos Mokyklai. (21a) Grevenas, 
išleido „Žibintas", rotat. virš.- 
spaust. 1947. Virš-, 7 nnm.+V+l nnm.
137+lnnm. p. 208 X 201 mm (600/ 
1947. 59).

KOLUPAILA, Steponas Dr. inž. 
Hidraulika Authorized by UNRRA 
Team 76, Kempten, leidėjas: Jonas 
Penikas, rotat, virš, spaust 1947. 
Virš., XVIII+238 p. 209 X 292 mm. 
250 egz. (627/1947. 60).

VARANAVIČIUS, J. dipt ekon. 
Buhalterija I dalis. Dvigubos bu
halterijos pagrindai. Vokietija, (21a) 
Greven, Lietuvių Aukštesnioji Pre
kybos Mokykla „Žibintas“, rotat. 
virš.-spaust. 1946/47. Virš., 85+1 
nnm. p. 205 X 290 mm. Aprašyta iš 
viršelio (657/1947. 61).
700 MENAS. PRAMOGOS — FINE 
ARTS, RECREATION

(Lietuvių modernioji grafika). (13b) 
Augsburg, P. Haas Cie. (1947). Virš 
32nnm. p., iliustr. 180X198 mm Pa
staba: ang., pranc. ir vok. kalbomis. 
Be titulinio lapo. Viršelyje pavadi
nimo nėra. P. Augiaus, V. Petravi
čiaus, V. Rataiskio-Rato ir T. Valio 
grafika (706/1947. 62).

MCMXLVI-MCMXLVII Hanau lie
tuviai vaidintojai Group of lithua- 
nian players Atžalynas. Leidinį 
tvarkė ir redagavo Kazys Veselka. 
(16) Hanau, išleido Lietuviai Vaidin
tojai „Atžalynas“. Printed by Main- 
druck Frankfurt a/M. — Fečhenheim. 
1947. Virš., 32nnm. p„ iliustr. 200X146 
mm. Pastaba: Liet, ir anglų kalbomis 

1(792/1947. 31-tuo pakeičiamas netiks
lius aprašymas).

Žvejai. (16) Hanau, Ųetuvial Vai
dintojai „Atžalynas“, Printed by 
Maindruck Frankfurt a/M. - Fecheri- 
heim. 1947. Virš., Snnrn. p., iliustr. 
210X147 mm Pastaba: liet., anglų ir 
vok. kalbomis (792/1947. 63).
800 LITERATŪRA-LITERATURE
AMBRAZEVIČIUS, Juozas ir GRI

NIUS, Jonas. Visuotinė literatūra. 
Pirmoji dalis Ketvirtos (?) (Ketvir
tas) leidimas. Leid. vieta nepž., rot 
(1947). Virš. 136 pusi. 205X297 mm 
(809/1947. 64).

MAIRONIS Pavasario balsai De
šimta laida. (23) Meerbeckas, išleido 
P. Indreika ir J. Narbutas, sp., npž.
1946. Virš., 151 + 2 nnm. p. 109 X 
146 nnm. 1000 egz. Pastaba: 139.— 
143 pusk — J. Kuznickis-Lietuvoš 
atgimimo pranašas. Viršelis —Vla
das Vaičaitis (891.921/1947.65).

ZOBARSKAS, Stepas Das Lied 
der Sensen. Erzahlungen aus dem 
Litauischen, ūbertragen von Renato 
Gladel und Stasys Tyschkus. Bil- 
der von Hanna Nagel. (14a) Tubin
gen, Verlag Patria, Druck und Ein
band: R. Burdtenschlager, Reut
lingen. 1947, dem Jahr des 400jah- 
rigen Jubilaum des litauischen 
Buches. Virš.. 146,+ 2 nnm. p. 130X 
186 mm. 5000 egz. (891. 92 — 3-32
1947. 66).

S. m. balandžio-gegužės mėn. Lie
tuvių Bibliografijos tarnyba per
siuntė Lietuvių Bibliografiniam Ar
chyvui (Berne, Šveicarija): knygų ir 
brošiūrų — 34, žurnalų ir laikraščių 
— 545 Nr. Iš likviduojamos Grevene 
(britų zonoje) liet., stovyklos kun. J. 
Kuzmickis ir p. Bružinskas prisiuntė 
3 didelius siuntinius su žurnalais, 
laikraščiais ir paskaitų užrašais.

Cezaris ... Aleksandras Makedonie
tis...

— Tu manai jiems buvo lengviau 
mirti? Jie mirė taip pat sunkiai, kaip 
ir visi.

— Bet jų vardas dar tebėra gy
vas ...

Jis sunkiai vartėsi savo lovoje, ir 
aš ėmiąu abejoti, ar jį staiga nepa- 
gavo liga. Jam tur būt skaudėjo gal
vą tada, kai jis pasakė, kad oras 
kambaryje yra troškus. Man oras 
kambaryje atrodė visai pakenčiamas.

— Žiūrėk, — pasakiau aš jam dar. — 
Bet po dviejų tūkstančių metų ar 
tuos didžiuosius istorijos vyrus dar 
atsimins žmonės?

— Aš manau...
— Na, gerai, bet po dvidešimt tūks

tančių?
Jis nieko man nebeatsakė ir tyliai 

gulėjo savo lovoje.
— Užteks apie tai. Miegokim.

Aš uždegiau dar kartą šviesą ir 
užsirūkiau. Iki to laiko, kol mane 
pradėjo apimti ramesnės mintys, aš 
dar kelias minutes vos jaučiamai, lyg 
nuo šalčio, drebėjau.

2.
Kitą rytą pabudau nuvargęs ir 

neišsimiegojęs. Tik pramerkęs akis 
aš supratau, kad yra vėlu. Saulės 
spinduliai pro langą puolė ant mano 
lovos. Tą ketvirtadienį lauke jau 
buvo tikras pavasaris.

Aš atsikėliau ir pažvelgiau pro 
langą. Gatvė buvo pilna žmonių. Jie 
ėjo greitai vienas po kito, skubėjo 
įvairiomis kryptimis ir juose jau 
buvo jaučiamas pavasario veikimas. 
Žinojau, kad kitu atveju aš taip pat 
būčiau skubėjęs apsirengti ir greitai, 
džiaugsmingai įsilieti į tą plaukian
čią srovę. Bet tą rytą aš tik stovė
jau ties langu, visai nereikalingai 
jausdamas gražių dienų ir džiaugsmo 
praeinamumą. Juk visa tai tik lai
kinai ... Pavasaris... Ir vasara... Ir 
.ruduo...
«tt> 

guistos ir šviesios, taip, kaip tas pa
vasaris tenai lauke.

— Tu gali toliau miegoti, bet a| 
turiu jau eiti į darbą. Ten spintelė 
— joje tu rasi ką nors užvalgyti.

— Aš tuojau kelsiuos, — jis atsakė 
man šypsodamasis.

Ir aš išėjau į judančią Ir šviesią 
gatvę. Darbe mano nuotaika buvo 
nepergeriausia. Atvejų atvejais, be
veik kas valandą, ne, ką aš sakau, 
kas dešimt minučių, mane kankinė 
mintys apie tą laiką, kada manęs 
jau nebus. O tas laikas nebuvo jau 
taip toli. Tai buvo nuolatinė mano 
nuotaika viso darbo metu.

— Gana tų niekų, — pagalvojau 
ir karštai kibau į darbą, bet tos 
mintys kartodavosi mano sąmonėje 
nuolat toje pačioje eilėje.

Pabaigęs darbą aš nuėjau į kiną. 
Tai buvo geriausias' vaistas to išeitis 
tą šviesią ir nejaukią dieną.

Tuojau pasibaigus filmai aš nusku
bėjau pas Kristiną, prie mano pas
kutinio uosto ir išsigelbėjimo. Man 
atrodė, kad ji mylėjo mane, ir aš 
galvojau ją vesti ir gyventi tokį gy
venimą. kokį gyvena visi žmonės čia 
pasaulyje.

Ji stovėjo savo mažame kambarė
lyje tokia pat graži, kaip ir tos pir
mosios pavasario dienos. Aš greitai 
puoliau prie jos, norėdamas kalbėti, 
kalbėti, viską iškalbėti. Man jau pil
nai užteko tos nejaukios dienos. Aš 
norėjau netikėti, kad mirtis yra vis
kas. Štai ji stovėjo prieš mane graži 
to gyva, kaip sprogstantis pumpuras. 
Norėdama, ji man galėjo įrodyti, kad 
mintys apie mirtį yra kvailos ir 
nereikalingos, kad gyvenime yra šis 
tas didesnio, kuo galima remtis ir 
apsaugoti save nuo tokių minčių. Bet 
ji buvo blogoje nuotaikoje ir neno-' 
rėjo su manimi kalbėti. Aš taip pat 
negalėjau jai išpasakoti to, ką no
rėjau.

Paskui mes išėjome pasivaikščioti. 
Dangus buvo grynas to žvaigždėtas, 
namai stovėjo ramūs ir tylūs. Mes 
pasukome gatvele už miesto. Prieš 
mus jau stūksojo tamsūs, bet pilni 
gyvybės laukai.

Aš pažiūrėjau į laikrodį: buvo ke
lios minutės iki devynių. Galvojau, 
jei pareisiu namo po dešimtos, gal 
mano svečias bus jau užmigęs. O 
penktadienį, ankstį rytą, jis turėto 
išvažiuoti. Tuo atveju aš būčiąu Jš- 
vengęs susitikimo su juo. Nežinau
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Martynas Mažvydas
ir Vaclovo Biržiškos samprotavimai

(Pabaiga)
Toliau iš Vaclovo Biržiškoš 

straipsnio tenka dar aikštėn iškelti 
tai, kad jis iš viso su kalbos taktais 
nedaug tesiskaito. Pvz. Pėdsakuose 
jis Rapagelaous vadino Ro- 
polionis, dabar rašo Rapolio
nis arba Rapalionis ir veda 
nuo Rapolioniu kaimo apie Ei- 
siškį. Tai yra dviguba klaida: viena, 
ne Rapolionis nuo kaimo, bet 
Rapolioniu kaimas nuo R a po
li o n, i e s gali būti gavęs savo pa
vadinimą; antra, Stanislovo Rapa- 
gelano tėvas vadinosi Georg 
S w i a t z k o Rapailowitz, to
dėl kamieno Rapail- nieku budv 
negalima paversti į Rapol-, arba 
RapaI-, kaip kad Vaclovas Biržiška 
be jokios atodairos daro:.' čia prie
saga -ąil- gali būti ta pati kaip ir 
pavardėje Tar-ailis, vietovardyje 
Krup-ailė, bendriniuose žodžiuose 
apskritailis, kirdailis, skardailis 
ir kj. Todėl Rapagelanus iš 
tikrųjų lietuviškai gali būti ne R o - 
polionis, Rapolionis, ar Rapalio
nis, bet Rapailionis, kuris su Ra
polu veikiausiai nieko bendro nėra 
turėjos. Arba štai vėl nei iš šio nei 
iš to Ulrichą Mercucecių jis 
be jokios sunkenybės verčia į Mer
ki n i e t į: kaip čia Mercuc — ga
lėtų būti išriedėjęs iš Merkin —, 
yra visai nesuprantama, ir Vacį. 
Biržiška to ne tik neįrodo, bet, man 
rodos, to niekaip ir negalėtų įrodyti, 
kad ir kažin kaip norėtų; todėl, kol 
trūksta aiškių žinių, visi sampro
tavimai apie tai tėra tik paprasti 
svaičiojimai. Taip pat visai be rei
kalo S c h e d u i k i a n į jis verčia į 
Šaduikionį, nes, kaip rodo 
dabartiniai Svėdasų ir Tauragnų 
Seduikių kaimų pavadinimai, iš tik
rųjų turi būti tik Seduikionis; čia 
šaknis šed; yra ta pati kaip ir Še
duvos ir kitų vietovaržių; plg. dar 
Klaipėdo krašto pavardę Sedys ir kt.

Šitoks nesiskaitymas su kalbos 
taktais juo toliau, juo daugiau atsi
liepia Vaclovo Biržiškos sprendi
muose. Štai Lietuvių Žodžio 17 nu
meryje jis, nei vienu žodžiu savo 
sprendimo neparemdamas, teigia 
Mažvydo kalboje esant „nemaža 
rytietiškų Kulvos savybių“. Čia jis 
rašo: „Kadangi Mažvydo raštų kal
boje randama daug žemaičių tarmių 
žymių, tai jis laikomas kilimo že
maičiu. Bet kita vertus, pastebima 
ir nemaža rytietiškų Kulvos savy
bių, kurios galėjo atsirasti ir

PR. SKARDŽIUS
vienam jo tėvų esant kilimo rytie< 
čiu lietuviu, ar iš to, kad pačiam 
Mažvydui teko ilgiau gyventi Vil
niuje, ar pagaliau tucs rytietišku- 
mus galėjo įnešti jo darbų korek
torius. Kita vertus, apie Mažvydo 
raštų kalbą nėra galima labai- griež
tai kalbėti, daugumas jo raštų buvo 
ne vieno jo darbas, bet komplika- 
cinė redakcija darbų keliolikos as
menų, kilusių iš įvairių Lietuvos 
vietų". Čia viskas yra sujaukta vie
non vieton be jokios tvarkos ir kri
tikos. Jeigu Vaclovas Biržiška būtų 
bent kiek įdėmiau pasiskaitęs K. 
Būgos tyrinėjimą Lietuvių kalbos 
žodyno įvade ir Chr. Stango diser
tacijos išvadas, taip pat mano 
straipsnio kalbinę dalį, tai būtų 
lengvai pastebėjęs, kad Mažvydo 
katekizmas kalbos atžvilgiu yra aiš
kiai skirtinas nuo jo kitų raštų, ku
rie jau be abejonės yra redaguoti, 
bet nieku būdu ne su rytietiškomis, 
bet vakarietiškomis pažemaitės tar
mių ypatybėmis. Pačioje katekizmo 
kalboje atsispindi visa žemaičių ir 
iš dalies net prožemaičių tarmės 
sistema tiek garsų srityje, tiek kai- 
tyboje, tiek žodyne, o aukštaitybės 
yra labai negausingos, ir todėl jos 
sudaro ne pagrindą, bet tik priedą, 
tam tikrą pašalinę priemaišą. Vi
suose kituose Mažvydo raštuose at
siranda tik aukštaitiškos afrikatos 
ir griežčiau yra skiriamas a nuo o. 
kaip kad to meto vakariečių aukš
taičių tarmėje jau yra buvę. Tai 
rodo, kad M. Mažvydas, pradėdamas 
versti savo katekizmą, iš pradžios 
kaip reikiant nesiorientavo dėl bu
simosios raštų kalbos krypties, ir 
todėl ėmė versti žemaitišku tarmės 
pagrindu. Tik vėliau, išspausdinus 
katekizmą, pasirodė, kad daugumai 
Maž. Lietuvos aukštaičių gyventojų 
jo žemaitiška kalba visai netinka, 
ir todėl buvo pasukta daugiau į va
kariečių aukštaičių tarmę. Kad tai 
buvo sąmoningai daroma, aiškiai 
matome iš tų komisijų, kurios buvo 
skiriamos naujai leidžiamoms kny
goms ir ypač jų kalbai prižiūrėti. 
Matyti, šituo būdu buvo norima 
daugiau įtikti daugumui to meto 
Maž.. Lietuvos gyventojų, ir todėl 
nuo mažumos žemaičių buvo- pra
dėta toliau daugiau orientuotis į 
daugumos aukštaičių tarmę. Bet 
tiek Mažvydo katekizmo, tiek' kituo
se jo jau redaguotuose raštuose 
mes nepastebime jokių rytietybių,

kurių Vaclovas Biržiška taria esant 
nemaža Mažvydo raštų kalboje, nors 
to jis specialiau nėra visai tyrinėjęs 
ir, atrodo, sprendžia vien tik aprio
riškai. >

Ir tas aprioriškumas, dažnai pa
remtas tik vienomis plikomis prie
laidomis, pastebimas ne tik kalbi
niuose, bet ir kitokiuose, kartais net 
paprastuose gyvenimiškuose spren
dimuose. Štai pvz. kaip jis lengvai 
apsidoroja su Rapailionies mirties 
priežastimi: „1545 m. gegužės 13 d. 
nuo apopleksijos smūgio mirė Ra
polionis, kuris jau turėdamas per 
60 metų amžiaus ką tik buvo Ka
raliaučiuje vedęs jauną žmoną ir 
už tą gašlumą sumokėjo savo gy
vybe (!).“

Nebeliesdamas kitų Vaclovo Bir
žiškos straipsnio dalykų (kalbos ne
taisyklingumo ir kt.), aš noriu dar 
bendrai pastebėti, kad apie Martyno 
Mažvydo gyvenimą mes turime la
bai maža žinių, todėl jam geriau 
pažinti turi būti rūpestingai sunau
dojami ne tik visi žinomieji jo bio
grafiniai dalykai, bet ir jo raštų 
kalba, kuri'yra labai instruktyvi ir 
vaidina gana žymų vaidmenį mūsų 
kalbos istorijoje. Bet 'apie tai teks 
dar kur nors kitur plačiau pa
kalbėti.

I_______________________________

’Kultūrinės 1
... . —: naujienos

— Winston Churchill savo me
muarus po ilgų derybų pardavė 
amerikiečių savaitraščiui „Life“ ir 
dienraščiui „New York Times“. Me
muarai jau baigiami rašyti. Pirma
sis atsiminimų tomas pasirodys 1948 
m. pradžioje.

— Oxfordo universitetas sutelkė 
prancūzų rašytojui Francois Mau- 
riac garbės daktaro titulą.

— Charlie Chaplin teisme susitai
kė su rašytoju Konrad Berovitici, 
sumokėdamas kaltintojui 95.000 dol. 
Byla buvo iškelta .dėl vieno minimo 
rašytojo kūrinio nūptagijarimo Char
lie Chaplino filmai „Diktatorius“.

— „Francis Jammes“ literatūros 
premija paskirta rašytojui M. Louis 
Maįsonneve už romaną „Franęois“ — 
jauno gydytojo istoriją.

— Von Curzio .Malaparte — pagar- 
sėjęs savo, knyga „Kaputt“ apie 
Hlmmlerį. dabar išleidžia naują 
knygą „Wolga entspringt in Euro
pa“ . . .

Paulius Jurkus

Tikrovės elegija
Jaučiu, kaip aš supuos karsts 
Siauram, pakvipusiam pušies sakais. 
Ir pro mažytį plyšį į mane 
Ateiųa dar keli vakariai spinduliai

Ir aš girdžiu: kaip eina žmonės ramūs 
Lėtais ritmingais žingsniais paskum karstą 
Vainikai čeža ... Vėliavos taip šiama 
Gėlėm mergaitės mano kelią barsto

O aš guliu lyg supamam laive 
Kaip lengvas žiedas tujos Rėpiančios — 
Palaidot neša svetimam krašte, 
Kur nėr tėvynės žemės nuostabiai mielos.

Ir jie palaidojo svetur mane, 
Kam aš ilgėjaus būti nemarus — — 
Nūnai girdžiu aš žemės gelmėse. 
Kaip, tolsta jųjų žingsniai ramūs, 
Ir jų tikrovės juokas aidi ten klaikus.

Pulitzerio premijų laimėtojai
AP pranešimu, Pulitzerio premijas 

už 1946 m. darbus laimėjo šie ame
rikiečiai: Eddy Gilmore, telegramų 
agentūros Associated Press Maskvos 
biuro vedėjas — už pažymėtinus 
nuopelnus telegr. informacijai tarp
tautiniais klausimais; laikraštis 
„Baltimore Sun“ — „už nesavanau
diškąją viešąją tarnybą, kurią pa
staraisiais metais atliko amerikiečių 
laikraštis“; Edward Folliard iš 
laikraščio „Washington Post“ — už 
nuopelnus vidaus informacijos sri
tyje; William H. Grimes iš „Wall- 
sreet Journal“ — už vedamuosius 
straipsnius laikraščiui; Brooks At
kinson, „New York Times“ teatro 
kritikas ir buv. šio laikraščio Mas
kvos korespondentas — už savo re
portažus apie Sovietų Sąjungą 1946 
m. Romano premija suteikta Robert 
Pen Warren už knygą ..All the 
King’s Men“,. poezijos premija — 
Robert Lowell už eilėraštį „Lord 
Walry’s Castle“, muzikos premija — 
Charles Ves už „Simfoniją Nr. 3“,

istorijos — James Phinney Baxter 
už knygą „Scientist Against Time", 
biografijos premija — William 
Allen White už autobiografiją. Foto 
reporterio premiją laimėjo Arnold 
Hardy iš Georgijos Technologinio 
Instituto. Premiją už karikatūras ir 
laikraščių iliustracijas gavo Vang- 
han Shoemaker iš „Chicago Daily 
News“. Už nuopelnus reportažo sri
tyje (už reportažus apie komunistų 
infiltracijos metodus Amerikoje) su
teikta Frederik Woltman iš „New 
York World Telegram“. Premija už 
vaidybą šį kartą nebuvo skirta.

— Londone sukama Hamleto spal
vota filmą Laurance Oliviers reži
sūroj,

— Mrs. Hellen — Elina Sewall — 
amerikiečių gubernatoriaus Baden- 
Wiirttemberg žmona įsteigė ameri
kiečių moterų klubą kultūriniams 
amer. moterų reikalams.

kodėl, bet aš jau bijojau jo ir neno
rėjau daugiau matyti, nors anksčiau 
mes buvome geri draugai.

— Einam atgal! — staiga sušuko 
Kristina. Visą laiką prieš tai.ji buvo 
tylėjusi.

— Kodėl? ,
— Čia yra ... kapai.
Tiesa. Salia mūšų aptverti didele 

mūrine siena ir apaugę šimtame
čiais ąžuolais gulėjo seni kapai. 
Lauke buvo taip tamsu, kad ir spin
dinčios danguje žvaigždės negalėjo 
jų apšviesti. Aš nebuvau pastebėjęs, 
kad mes einame per kapus.

— Argi tu bijai?
— Bijau...
— Nebijok, — raminau aš ją. — 

Žiūrėk, aplink jau pavasaris, viskas 
atgyja ir skleidžiasi. Jauti, kaip kve
pia žemė? O čia jie guli jau amžinai 
•sustingę ir negyvi. Bet vistiek, ma
tai, kaip siūbuoja ir gyvena tie ąžuo
lai ir žolės. Nebijok, mes esame 
gyvi, kaip ir tie medžiai ir žolės 
tenai. Ko mums bijoti mirusių?

— Nekalbėk... Aš bijau...
— Kas bebūtų, tau vistiek nereikia 

bijoti. Aš esu šalia tavęs, aš esu su 
tavimi. Aš apginsiu tave nuo visko.

Aš mačiau, kaip ji drebėjo. Tada 
apkabinau ją, prispaudžiau prie 
savęs ir norėjau pabučiuoti. Bet ji 
sujudėjo ir atstūmė manko rankas 
nuo savęs.

— Kodėl?
— Einam greičiau iš čia, — ji te

pasakė.
Ėjome greitai tiesia gatve pirmyn, 

ir kapai liko užpakalyje mūsų.
Manyje jau buvo blogas nujauti

mas.
Paskui mes daugiau išsikalbėjo

me. Teisingai, man jau nebebuvo ko 
pas ją ieškoti. Ji nenorėjo daugiau 
susitikinėti su manimi, ir mano ilgos 
ir sunkios pastangos pasirodė buvu
sios nereikalingos. Aš nutariau vėliau 
pagalvoti apie tai, kaip reikės toliau 
sutvarkyti savo gyvenimą, o kol kas 
ėjau užvertęs galvą dangun ir tyliai 
kentėdamas sekiau ten nesuskaito- 

„• mus žvaigždžių pulkus.
— Viskas praeina, — ji sakė. — 

Tau taip pat praeis . . . Pamažu, 
pamažu ... Ir praeis . . .

Aš nieko nesakiau ir vis ėjau kar
tu su ja. Jau matėsi ta gatvė, ku
rioje mes gyvenome.

— Man gaila tavęs . . . Bet už
mirškime praeitį ir būkime geri 
draugai, ką? Juk viskas praeina.

Argi viskas praeina? Argi nieko 
nepalieka? Aš galvojau . . . Susi
jaudinęs žiūrėjau į Kristiną ir lau
kiau. Gal ji dar pasakys, kad ne? 
Ne, ne, ne!

Bet ji nieko nepasakė.

3.

Kada ėjau į savo namus, pra
leidęs lą visą biaurią dieną, mano 
širdis nebuvo labai laiminga. Gražus 
vakaras buvo apsupęs gatves, jau 
linksmai čiulbėjo kai kurie sugrįžę 
namo paukščiai, ir šiltai kvepėjo 
nauja pavasario žolė. Aš nieko ne
mačiau ir nieko negirdėjau. Man 
atrodė, kad tą dieną turi dar kas 
nors atsitikti baisaus. Nelaimės vi
suomet pas mane ateidavo viena po 
kitos viena ilga eile. Aš buvau 
viskam pasiruošęs. Kas bebūtų, bet 
tai neturėjo manęs nustebinti ir iš
mušti iš pusiausvyros. Buvau viską 
pasiryžęs pakelti dėl gyvenimo, vis
ką iškentėti, kad nugalėčiau mirtį.

Mano kambaryje buvo tamsu ir 
tylu. Tylu ir tamsu.

— Kada visa tai pasibaigs? — 
paklausiau aš savęs ir uždegiau 
šviesą. Kambarys staiga nušvito, tik 
ir toliau paliko jame taip pat tylu. 
Mano svečias nejudėdamas, lyg jis 
būtų miręs, gulėjo savo lovoje. Aš 
sustojau prie jo lovos ir stovėjau 
sukandęs dantis, kad nesurikčiau, 
ar ko nors nepaklausčiau. Buvau 
pasiruošęs visokioms galimybėms.

Bet mano svečias nebuvo miręs. 
Jis atvėrė savo dideles ramias akis ir 
pasižiūrėjo į mane. Aš norėjau 
šokti iš savo sustingimo, rėkti ir 
kalbėti, kčd viskas yra kvailystė, 
kvailystė, tiktai kvailystė, ką aš sau 
įsivaizduoju, kad jau atėjęs pavasa
ris, saulė, žolės ir nieko nieko dau
giau.

Bet tada jis prabilo:
— Ateik arčiau prie manęs. Aš 

tau kai ką pasakysiu. Kada aš pa
silenkiau prie pat jo veido, jis iš
traukė savo ranką iš po antklodės 
ir paėmė mane už rankos. z

— Aš manau, aš greitai mirsiu, — 
prašnabždėjo jis man karštai.

— Taip, taip, taip, — automatiš
kai, (taip plaktuku daužydamas kar-

tojau savo mintyse, bet jam kalbė
jau:

— Eik, ką tu kalbi? Ką tu kalbi 
dabar?

Ir mano ranka jo rankoje sudre
bėjo ir susitraukė.

— Iš tikrųjų ... Bet tai juk nieko, 
ką? Juk tai nieko labai baisaus, ką? 
Nieko ypatingo, ar ne?

Aš jau stengiausi ištraukti iš jo 
savo ranką.

— Bet žiūrėk . . . Man baisu. Aš 
vistjek bijau numirti. Visi, visi čia 
aplink gyvena, viskas gyvena, o aš 
vienas turėsiu mirti dabar . . ,

Kambaryj buvo labai šviesu, bet 
šiaip tylu, tylu.

— Nepalik manęs vieno dabar... 
Laikyk taip savo ranką manojoj ... 
Man vistiek baisu . . . Bet juk taip 
geriau, ar ne? Nereikės laukti, ne
reikės kankintis, geriau tuojau, 
dabar . . .

Aš netariau nė žodžio, bet visas 
mano kūnas buvo neramus ir dre
bėjo.

— Kas dabar bus? — aš galvojau. 
-— Tu teisingai sakei ... Aš pri
simenu . . . Nieko čia nepasilieka, 
teisingai. Ir Aleksandras Makedo
nietis nieko čia nepaliko. Dabar dar 
prisimena jį . . . Juk rytoj ir mane 
prisimins. O paskui? Vistiek užmirš 
ir mane ir jį . . .

Laukiau. Nieko negalėjau jam pa
sakyti. nieko ištarti, nieko pa
gelbėti

— Žiūrėk! Ar negeriau dabar tuo
jau? Nieko, nieko čia nepaliksi. Tu 
čia taip pat nereikalingas, kaip ir 
aš, kaip ir visi. Kiek begyventum, 
vistiek nieko iš čia neišsineši. Ko 
dar lauki?

Kaip žaibas per mane perlėkė pri
siminimas apie šios dienos pasikal
bėjimą su mergaite. Argi?

— Geriau einam kartu. Nebus taip 
baisu. Tu nebūsi vienas, ir aš ne
būsiu. Ne, ne, nebus baisu. Niekur 
nebus blogiau: ar mes rasim ten ką 
nors, ar ne. Einam!

Aš smarkiai patraukiau savo 
ranką.

— Užteks, pagaliau! Gana su tavo 
kvailystėmis! Mirk sau, jei nori, jei 
tau patinka, jei tu šiandien netekai 
proto, bet ko tu nori iš manęs? Ko 
tu atvažiavai čia? — rėkiau ne savo 
balsu ir stengiausi išbėgti iš kam
bario. j

Bet buvo jau vęlų. Mano svečias 
nepaleisdamas rankos, kita buvo

sugriebęs mano kaklą. O jo rankas 
buvo stiprios ir kietos, kaip geležis.

Mirti! Mano visi sąnariai šokinėjo 
ir tampėsi, visas mano kūnas kovo
jo su mirtimi.

Ne, ne, jokiu būdu! Aš viską ži
nojau. žinojau kad vistiek nieko 
nepaliksiu čia žemėje ir nieko ne
galėsiu išsinešti, bet mano raume
nys ir kraujas nežmoniškai kovojo 
su mirtimi.

Paskui mane apėmė nusivylimas 
ir ramybė. Kambaryje buvo šviesu 
ir tylu, aš nebeturėjau jėgų kovoti 
ir ėjau pasitikti tuštumos, nusivylęs 
gyvenimu ir savimi. Ilgą laiką dar 
prieš tą nebūties slenkstį aš jutau 
šviesą, kambaryje, kambarį ir tą 
tylą jame. Tada pamačiau: mano 
svečio kūnas gulėjo lovoje šaltas Ir 
negyvas. Jis buvo miręs jau prieš 
kelias minutes.

Verkdamas iš džiaugsmo aš išbė
gau į gatvę. Lauke buvo pulki, 
nuostabi pavasario naktis. Iš tolo 
skrido pas mane gatvėmis vaikščio
jančių mielų žmonių balsai. Žolė 
augo ir kvepėjo. Visa gyveno, visi 
gyveno, niekur aplink nesijautė mir
ties, lyg kad jos visai nebūtų pa
saulyje.

Aš atsisėdau ant šaligatvio akmens 
ir traukiau gaivinantį juodos, gyvos 
žemės kvapą į save.

Niekad po to dar taip nesidžiau
giau gyvenimu ir nejutau, kad esu 
taip reikalingas pasaulyje.

Mano pažįstamų tarpe nesukėlė 
jokio didesnio nusistebėjimo žinia, 
kad mano bute mirė svečias nuo 
vidujinio kraujo išsiliejimo. Kadangi 
jis neturėjo jokių artimesnių gimi
nių, jo kūnas mano bute išgulėjo 
dvi dienas, ir aš jau buvau pradėjęs 
rūpintis laidojimu. Bet po dviejų 
dienų netikėtai iš kito miesto atva
žiavo jo pusbrolis ir kūną atsiėmė.

Greitai po to tas įvykis buvo visų 
pamirštas. Aš vis dar dažnai jį pri
simenu. Man atrodė, kad ta mirties 
diena yra ženklas nelaimių, pradžia 
nesėkmių, kurios viena po kitos 
turės pas mane ateiti. Bet nieko pa
našaus neįvyko. Tiesa, aš nebuvau 
laimingas, pasilikau vienas, bet ne
laimės manęs nepersekiojo.

Dabar mirtis man yra labiau pa- 
ž’stama. Ji nėra tokia baisi, bet aš 
vistiek jos neapkenčiu.

Naujos knygos
Alf. šešplaukls, Vokiečių kalbos 

skaitymai (chrestomatija)
Tai skaitymai iš vokiečių dailiosios 

literatūros, ir jie skirti aukštesnėms 
gimnazijų klasėms, bet tinka ir šiap 
kalbos bei literatūros žinioms pra
plėsti. Prie kiekvieno skaitomo da
lyko pridėta lietuviška įžanga, o kny
gos gale paaiškinimai visiems svar
besniems skaitymų dalykams. Žiū
rėta, parenkant skaitymus, ir tokių 
dalykų, kurie primintų musų tėvy
nę Lietuvą, taigi neleistų vien pa
skęsti svetimam pasauly,- kuriam ir 
patys asmeniškai gyvenam. Šie 
skaitymai Knygų Leid. Komisijos 
leista vartoti aukštesnėse klasėse, 
bet jais pasinaudos kursų lankyto
jai, ir kiekvienas, kuris yra tiek pa
žengęs, kad gali be didesnių sunku
mų skaitomą tekstą įveikti. Būtų 
buvę gera, kad autorius būtų pra
dėjęs nuo lengvų skaitymų žemes
nėms klasėms, o šie skaitymai būtų 
buvus jau antra dalis. Reik tikė
tis, kad jis paruoš atitinkamus 
skaitymus ir žemesnėms klasėms.

Šiuos vokiečių kalbos skaitymus 
aukštesnėms klasėms išleido „Atža
lynas“ (WeilheinvTedc), jų kaina 8 
markės, puslapių 232. J. P.

Atsiųsta paminėti
Henrikas Nagys. Lapkričio nak

tys. Lyrika. Medžio rėžiniais ilius
travo Telesforas Valius. Išleido Po
vilas Abelkis Freiburge. 1947 m. 
112 pusi. Atspausta 3000 egz. Kaina 
7 RM.

Šioje knygoje telpa abu pirmieji 
pilni H. Nagio poezijos rinkiniai: 
„Lapkričio naktys“ ir „Išsvajotosios 
lygumos“. Dalinė šių rinkinių laida 
buvo pernai išleista „Eilėraščių“ 
vardu, kuri vėliau buvo atžymėta 
tremties literatūros premija.

Tėvynės Šešėlyje. Mėnesinis kul
tūros žurnalas. Redaguoja R. Spalis. 
Detmold, 1947 m. Nr. 1. 32 pusi. 
Kaina 3,90 RM.

Turinyje: Fausto Kiršos Ir S. 
Lauciaus eilėraščiai, B. Kulio atsi
minimai iš pergyvenimų KZ, V. Ma
ciūno straipsnis apie Adomą Micke
vičių, J. Puzino „Ledynai ir pirmų
jų žmonių pasirodymas Lietuvoje“, 
kultūrinio gyvenimo kronika ir kt

Studentų Varpas. Studentų Var
pininkų S-gos laikraštis. Nr. 2 ir 3. 
1947 m. balandžio — gegužės mėn. 
22 + 26 rotatoriumi spausdinti pusi.

J. Nevardauskas. Deganti žemė. 
Eilėraščiai. Iliustracijos ALymanto. 
Lūbeck, 1947 m. 78 fotomech. būdu 
spausdinti pusi. Atspausdinta 1000 
egz. Kaina nepažymėta.

Sekminių vainikas. Vienkartinis 
leidinys, išleistas Nūrtingeno apskr. 
lietuvių tremtinių pavasario šventės 
proga. Redagavo J. Sodaitis. 1947 m. 
12 pusi.

Inžinieriaus kelias. Liet. Inžinierių 
Tremtinių Draugijos leidinys, Re
daktorius: dipl. inž. J. Daniliauskas. 
Nr. 7. Augsburg, 1947 m. sausis — 
gegužis. 66 rot spausdinti pusi.
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Įsteigta Frankfurto 
DP studentų s-ga
Frankfurto universiteto studentai 

užsieniečiai, YMCA-os atstovui Kolm 
padedant, įsteigė DP studentų są
jungą, kurios nariais bus visi Frank
furto universitete studijuojantieji 
DP studentai. Organizacijos tikslas 
— bendromis jėgomis stengtis su
šelpti DP studentus materiališkai: 
mokslo priemonėmis, piniginėmis 
pašalpomis ir kt. Paruošti įstatai, 
kuriuos lietuviai studentai jau priė
mė;. kai tik priims juos kitų tauty
bių studentai, jie bus patiekti kari
nei valdžiai patvirtinti. .

Sąjungos valdybą sudaro šešių 
gausingesnių tautybių — lietuvių, 
latvių, ukrainiečių, estų, lenkų ir 
rusų — atstovai. Valdybos pirminin
kas yra. lietuvis stud. P. Bučinskas 
Prie valdybos yra sudaryta studentų 
taryba, į kurią įeina nuo 50 studen
tų vienas atstovas.

Tikimasi, kad bendrai DP studen
tų sąjungai pavyks nugalėti dauge
lį sunkumų, kurie atskirų tautybių 
atstovybėms yra sunkiai įveikiami.

Al-

NAUJAUSIOS BALF SIUNTOS 
TREMTINIAMS

Balandžio mėnesį Bendrasis Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondas lietu
viams Vokietijoje ir Austrijoje iš
siuntė dvi drabužių ir maisto siun- 

. tas; 30 statinių sūdytų silkių — 
10.500 svarų S{ siunta išėjo iš New 
Yorko balandžio mėn. pradžioje lai
vu „American Shipper". Siuntos 
vertė — 1.500 dol. Balandžio 18 d. 
laivu „American eteran“ išėjo: 226 
gabalai drabužių, avalynės, odos, 
knygų, muilo, konservuoto maisto 
17.843 svarai 220 gabalų specialaus 
maisto kūdikiams — 5.516 s v. Šios 
siuntos vertė 17.000 dol.

BALF nuolatos daro naujus mais
to produktų ir kitų daiktų užpirki
mus ir paruošia naujas siuntas 
tremtiniams. Paskutiniu laiku trem
tiniai prašė vaikučiams žuvies rie
balų (cod liver oil), šaldyto kon- 
desuoto pieno ir mėsos Visi užpir
kimai atlikti ir buvo tikimas viską 
išsiųsti apie gegužės mėnesio pra
džią. („Lietuvių Žinios“, 1947 m. ge
gužės 2 d.)

BALF RASTINE PERSIKELS I 
NAUJAS PATALPAS

BALF direktorių tarybos valdy
bos nutarimu, BALF centro raštinė 
iš 19 W 44th St. New York 11, N.-Y., 
gegužėsio mėnesio gale perkeliama 
j savo namą, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y. Nuo gegužės 1d. BALF 
raštinė ir sandėlis jau vienoje vie
toje.

Laiškas iš Belgijos
Liege, 1947. V. 17.

Belgljoje apsirūpinti maistu dide- ] 
lių ir ypatingų gabumų nereikia — ] 
reikia vien pinigų. Tik atvažiavus, i 
kasyklos atstovas mums parūpino ■ 
duonos, mėsos konservų, cukraus ir . 
šokolado. Vėliau įteikė talonėlius 
maisto prekėms ir avanso.

Patekus į laisvos prekybos kraštą, J 
buvo sutarta tą progą atžymėti iš
kilme. Visiems tam reikalui pasky
rus po 30 frankų, gabesnieji reika
lingiems užpirkimams suorganizavo 
iškilmingą baliuką. Po puotos buvo 
įdomu pamatyti miestą. Be to rei
kėjo išsikeisti pinigų, kad grąžin
tume keliems organizatoriams sko
lą. Bet kadangi kavinėse ir restora
nuose kainos 3—4 kartus aukštesnės 
nei parduotuvėse, o mes to nežino
jome, tad pinigų iškeisti taip ir ne
teko.

Belgijoje yra vartotojo kortelės 
duęnai, mėsai riebalams ir cukrui. 
Dirbantieji, dar gauna papildomus 
talonėlius už darbo dienas. Jei kurią 
dieną neišėjai į darbą — negausi. 
Visa ta sistema gal prieš metus 
ar dvejus ir buvo reikalinga, bet 
dabar ji reikalinga vien įstaigų 
etatų užpildymui, nes visų tų prekių 
pilna ir kiekvienoj parduotuvėj ke
lių fr. skirtumu visada parduodama 
be apribojimo. ■ Vien duona truputį 
brangesnė, pav. su talonėliu — 3 fr., 
o be — 7—11 fr. Jautiena, aviena, 
įvairūs mėsos konservai, medus, 
įvairiausi saldainiai, pietų ir šiaurės 
vaisiai — rinkis kiek nori, o sudė
tingiausiais reklamos įrengimais 
•tengiamasi patraukti pirkėjo dėmesį. 
Pirk nors maišais, jei tik turi pinigų, 
be jokių kortelių. Drabužiams, radijo 
aparatams ir kt. didesnės vertės 
daiktams praktikuojama išsimokėji- 
mo sistema, bent iki šiol be ypatingų 
formalumų sunkumų. Gaila, kad kai 
kurie iš mūsų kaimynystės mėgėjai 
keliauti truputį apjuokino kreditin
gumą, todėl dabar reikalaujama vie- 
tos piliečio žiro. Lašiniai su kortele 
45—50 fr., be- 60—70 fr. O vadina
majam turguje kai kurios normuotos 
prekės be kortelių netgi pigesnės, 
nes gamintojas stengiasi išlaikyti 
konkurenciją su tarpininkais.

Tokia padėtis Liege. Kaip yra 
kitur, dar ne daug teko pažirti, bet

Aktualieji Liet. Raudonojo Kryžiaus reikalai
(PASIKALBĖJIMAS SU LRK VYR. VALDYBOS PIRMININKU DR. D. JASAIČIU)

Lietuvos Raudonasis Kryžius lie
tuvių tremtinių gyvenime atlieka 
didelį ir reikšmingą šalpos darbą. 
Dešimtys tūkstančių tremtinių iš 
LRK gavo šiokį tokį drabužį savo 
kūnui pridengti, studentai gauna 
nuolatines pašalpas studijoms tęsti, 
nepamirštami buvę politiniai kali
niai, nacių režimo aukos, ištiesiama 
pagalbos ranka ligoniams, seneliam, 
mažiems vaikams ir kitiems vargan 
ir nelaimėn patekusiems tautiečiams. 
Sunkus mūsų gyvenimas daug kartų 
pasunkėtų, jei neturėtume BALFo ir 
LRK.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus var
gai nesibaigia. Lietuvių tremtinių 
sveikatos būklė labai pastebimai 
blogėja. Kasdien atsiranda didesnis 
šelptinųjų skaičius. UNRRA-i atsi
sakius padėti studentams — ši našta 
krinta LRK. Paskutiniuoju metu 
Lietuvos Raudonasis Kryžius vis la
biau ir labiau šelpia moksleivius.

Neseniai Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Vyr. Valdyboje įvyko persi
tvarkymas. Dalis valdybos narių dėl 
gyvenamosios vietos pakeitimo ar 
kitų priežasčių nebegalėje pareigų 
eiti, todėl iš jos pasitraukė. Konsti
tucinis Lietuvos organas ta proga 
pertvarkė visą Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Vyr. Valdybą. Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus priešakyje ir 
toliau paliko jo atkūrėjas ir nepail
stamas darbuotojas Dr. D. Jasaitis.

Apmąstymai po Sclieinfeldo žaidynių
Sekminių įvykiai Scheinfelde buvo 

daugeliu atžvilgiu vykusi ir didinga 
pabaltiečių krepšininkų demonstra
cija. Penkios lietuvių, dvi latvių ir 
viena estų komandos davė ataskaitą 
prieš iš visų pusių susirinkusius 
gausius žiūrovus. Buvo dėkinga ir 
prie dabartinių sąlygų reta proga 
susipažinti su tremtinių krepšinio 
elitu.

Įsitikinome, kad prasisklaidžius 
Kempteno reprezentantams, jų vie
ton (tiesa, nepretenduodami būti re
prezentantais) iškilo Scheinfeldo 
Kovo žaidikai, dabar pajėgiausi iš 
visų kitų lietuviškų vienetų. Per 
Sekmines koviečiai, pralaimėję pir
mąsias rungtynes prieš Darmstadto 
latviu Kursą, perėjo ilgą ir gana 
sunkų kelią iki baigmės iy ten dar du 
kartu kovojo prieš tuos pačius lat
vius Baigminėse dvikovėse Kovas 
parodė didelį ryžtingumą ir abu 
kartus latvius nugalėjo. Koviečių 
didieji ginklai yra sparta ir neblo
gai išdirbti mėtymai. Turėdami iš
skirtines sąlygas, koviečiai visiškai 
natūraliai pirmauja prieš kitas lie-

pvz. Briusely, kiek teko per trumpą ■ 
laiką pastebėti, prekių pasirinkimas • 
dar didesnis. Tą patį'mūsų grupės ! 
vyrai savo kelionėse yra pastebėję I 
Antverpene, Ostende ir kitur.

Pagal riebalų kortelę gegužės mėn. 
gauta 300 g sviesto ir pusantro kg 
margarino. Margarinas aukštos ko
kybės- sviesto spalvos ir skonio. 
Mėsos kortele perkami lašiniai. Jie 
pavaduoja ir sviestą ir taukus, nes 
su margarinu dažniausia po darbo 
prausiama akys: muilas anglies dul
kių iš blakstienų neišprausia. Na
muose yra erdvi ir patogi virtuvė, 
indų užtenka. Todėl visi turi pa
kankamai progos pagilinti kulinarinį 
savo patyrimą.

Salyje, kur pinigas turi vertę, visi 
ieško progų uždarbiui, todėl susi
domėjimo centru buvome kurį laiką 
ir mes. Įvairių valgyklų atstovai 
lankė, kalbino, siūlė net ir gana pa
togias sąlygas, ypač kada pirmomis 
dienomis ir kreditas būtų buvęs ne 
pro šalį. Bet pasiryžėlių neatsirado, 
nes tai laiko' suskirstymas, tai vieta 
nepatiko. Taigi likome visi vienoje 
šeimoje. ,

Nuo ankstyvo ryto liepsnoja židi
nys. Vyrai, apstoję pleškančią ugnį 
pasakoja pasakas, išgyvenimus, juo
kus, sąmojų ir seka savo pasirinktų
jų kalorijų procesą. Ištisą pusdienį 
spraga, čirška, svyla. Virtuvė pilna 
kvapa, kurie dažnai ir apsipratusius 
veda iš pusiausvyros. Ir tokia tvar
ka kol kas visi patenkinti, kad gali 
savarankiškai tvarkytis, nes šį būdą 
daug kas pagiria ir iš ankščiau įsi
kūrusių. Taigi, kiekvienas verčiasi 
sulig savo pamėgimu ir įpročiais. 
Jeigu vieną dieną perdaug kas už
gula ant avienos — kitą dieną padi
dina apelsinų suvartojimą. Po me
daus taisome ir svogūnų, o jei kurią 
dieną atsiranda pamėgimas lašui 

. stipresnės, tai vakarykšti nuopelnai 
atbalansuojami stiklu vandens ir

. šaukštu marmelado.
i Sunku nuspėti ateitį. Visi turi 
. tūkstančius sumanymų, todėl neži- 
i nia, kur dar gali nublokšti likimas, 

bet visi tie ir kiti Liego kvapai jau
i baigia apmlgdytl Frelmano avižinių 
‘ dribsnių prisiminimą. V. D.

Norint išsamiau lietuvių tremtinių 
bendruomene supažindinti su LRK 
veikla, mūsų bendradarbis kreipėsi 
į LRK Vyr. Valdybos pirmininką Dr. 
D. Jasaiti, kurs mielai painformavo 
visais rūpimais klausimais.

— Ką, Pone Pirmininke, 
mėtė pasakyti apie Lietuvos 
nąjį Kryžių ir jo veiklą?

— Lietuvos Raudonasis

galėtu-
Raudo-

Kryžius 
yra nepolitinė šalpos organizacija, 
siekianti tų pačių tikslų, kaip ir ne
priklausomoje Lietuvoje. Supran
tama, kad tremties sąlygose LRK 
veikla platėja, nes kitų šalpos orga
nizacijų neturime. Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus vyriausiąją vadovybę 
sudaro Vyr. Valdyba, kurią skiria 
konstitucinis organas VLIKas. Nors 
į Vyr. Valdybą įeina įvairių politi
nių grupių žmonės, tačiau LRK po
litika nesidomi. Mūsų tikslas — šal
pa. Mes norime padėti kiekvienam 
tremtiniui lietuviui. Deja, ištekliai 
labai riboti, ir mūsų geri norai daž
nai tik gerais norais ir palieka. Vis 
dėlto LRK atlieka milžinišką šalpos 
darbą. Mūsų duodamų pašalpų dėka 
gali studijuoti per 1600 lietuvių trem
tinių studentų. Atkreiptas reikiamas 
dėmesys į moksleivius, kuriems LRK 
šalpa taipgi labai reikalinga. Pašalpą 
gauna buvę politiniai kaliniai, ligo
niai, vaikai ir kiti vargan patekę 
tautiečiai. Darabužių gavo per 30.000 
tautiečių. Moterys ir vaikai drabu- 

tuvių komandas ir būtų stebėtina, 
jei būtų kitaip. Vis dėlto tuo dar 
nepasakyta kad komanda yra pa
siekusi itin aukštą žaidimo lygį. Jei 
ji ir toliau nori išlikti pirmose gre
tose, turi nenuilstamai dirbti ir 
siekti didesnio išbaigimo. Pradinės 
sėkmės koviečiams turėtų tarnauti 
baip skatinantis veiksnys tolesniam 
tobulėjimui ir nieku būdu neturėtų 
pakišti piktą mintį pasinerti išdi
dumo pinklėse. Kitaip koviečiai už
sinėrė sau kilpą ant kaklo ir būtų 
tikrai gaila, kad dabar gražiai rez
gamos pastangos nueitų klystke
liais. Pažindami koviečius kaip kuk
lius vyrus,- tikime, kad jie laimingai 
išvengs nelemtų klaidų ir toliau 
džiugins lietuvius savo visais atžvil
giais sveiku žaidimu Koviečių su
dėtis: Grybauskas, Lauraitis, Gru
žauskas, Birutis, Gailius, Ginčiaus- 
kas, Jokūbaitis.

Po Scheinfeldo Kovo, kitos aukšto 
pajėgumo lietuvių komandos bus 
Tuebingeno Vytis, Kempteno GSK, 
Dillingeno SK. Visi trys vienetai 
yra maždaug vienodo pajėgumo, gal 
kiek iškilesnė yra Tuebingeno stu
dentų komanda, Scheinfelde pade
monstravusi reto atkaklumo žai
dimą. Kempteno GSK, tiesą, įkopė 
į trečią vietą, bet burtai geležinkeli
ninkams buvo sėkmingi ir pradžioje 
jie nesusitiko su pačiais pajėgiau
siais vienetais. Dillingeno SK Schein
felde buvo nepastovi komanda — 
po išsiblaškiusio žaidimo pralaimėjo 
prieš Kempteno GSK, užtat labai 
noriai ir susikaupusiai kovojo prieš 
Tuebingeno ASK Vytį. Tuebingenie- 
tiai yra daugiau išlygintas vienetas, 
turįs didesnį žaidikų kadrą — iš 
viso devynius, kurie savo pajėgumu 
nedaug kuo tarp savęs skiriasi. Sun
kiau su pakaitais yra Kempteno GSK 
ir Dillingeno SK, nors tiek vieni, tiek 
kiti savo sudėtyse turi labai stip
rių pajėgų. Iš Kempteno GSK iš
siskiria Sventickas, sportininkų tar
pe pramintas „Didžiuoju Manitou” 
ir išmaningai diriguojąs savo ko
mandos žaidimą. Jam puolime sekt 
mingai talkininkauja geras metikas 
Racevičius. Dillingeno SK. pradėjus 
raišti naujomis taisyklėmis, dar ne
sugeba išnaudoti savo vidurio puo- 
.iko Radavičiaus. Trys sekundės bau- 
los plote Radavičių pastato prieš 
kol kas jam neįspėjamą mįslę ir jo 
žaidimas dabar blankus. Sėkmingi 
taškų medžiotojai paprastai būna 
Kurauskas ir Brinkmanas. Tuebin- 
geniečiai. ypatingai išsiskiriančių 
Žvaigždžių kaip ir neturi. Paminė
tini Saladžiaus tikslūs mėtymai iš 
tolo. Už Tuebingeną žaidžia: Pe
trauskas, Cerkeliūnas, Saladžius, Oš- 
lapas II, Dargis, Ponelis, Juška, 
Alinskas ir Ošlapas I.

Beje, bene antram birželio 
savaitgaly Kemptene vietos 
numato surengti žaidynes, 

i atrodo, dalyvaus dar Scheinfeldo
• Kovas, Tuebingeno ASK Vytis ir 
i Dillingeno SK. Būtų žaidžiama taš-
• kų sistema (kiekvienas su kiek-
■ vienu), tad tąsyk galės paaiškėti gal
■ kiek tikslesnė šių pajėgiausių mūsų
■ krepšinio vienetų klasifikacija. Į 
I mūsų paklausimą, kokia po Schein- 
' feldo Kovo lietuvių komanda yra 
‘ geriausia, Scheinfelde buvęs vienas

iš pačių iškiliųjų latvių krepšinio 
teisėjų ir trenerių Aizstrants (Ha- 

i nau) pareiškė: „Tuebingeno studen-
■ tai“. Atrodo, kad studentams Kemp- 
. tene nebus lengva ir teks labai sun- 
i kial kovoti, kad pateisintų tą nuo- 
l rnonę Ir pratęstų ją ne tik vienkartl- 
. niam žybtelėjimui.

mėn. 
GSK 
kur,

žiais geriau aprūpinami, nes tokių 
drabužių daugiau gaunama. Vyrų 
padėtis kiek sunkesnė. Amerikietės 
moterys turi jautresnę širdį ir gau
siau aukoja.

Kokie LRK santykiai su BALF-n, 
jo įgaliotiniais Vokietijoje ir lietuvių 
organizacijomis?

— • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
santykiai su BALF-u labai geri, 
BALF-as yra pagrindinis LRK tie
kėjas. Mus rėmė BALF-as praeityje, 
remia dabar, tikime, kad jis mūsų 
nepamirš ir ateityje. BALF įgalioti
nių instituciją Europoje įsteigė pra
ėjusią vasarą lankydamasis BALF-o 
pirmininkas kun. Dr. J. B. Končius. 
Praktika parodė, kad įgaliotinių pa
skyrimas turėtas viltis pateisino. Su 
visais įgaliotiniais LRK santykiai 
geri ir vyksta sklandus bendradar
biavimas. Gerus santykius turime ir 
su visomis lietuviškomis organizaci
jomis.

— Amerikos lietuvių spauda rašo, 
kad BALF-o siųstoji siunta į tary
binę Lietuvą bus dingusi, nes 
BALF-as negavo jokio pakvitavimo. 
Dėl to BALF-as siuntas tarybinei 
Lietuvai sustabdė. Ar nedingsta 
BALF-o siuntos, siunčiamos lietu
viams tremtiniams?

— Ne tik niekas nedingsta, bet vis
kas gana greitu laiku mus pasiekia. 
Po BALF pirmininko kun. Dr. J. B.

Končiaus apsilankymo Europoje, 
tarp BALF ir LRK transporto ryšiai 
yra labai geri ir greiti.

— Kaip techniškai vykdomas gautą 
gėrybių paskirstymas?

— Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ” 
Vyr. Valdyba guatas gėrybes pa
skirstė zonomis. Vieni daikti išsiun
čiami. traukiniais, kiti, brangesnės 
vertės daiktai, išvežiojami Sunkve
žimiais. Smulkesnį skirstymo darbą 
atlieka zonų LRK vietos komitetai, 
kurių valdybos renkamos demokra
tišku būdu.

.— Kas dar remia LRK be BALFo?
— Be pagrindinio mūsų ramsčio 

BALFo, mus dar prisimena Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus atstovai, 
Amerikos Raudonasis Kryžius, Pietų . 
Amerikos lietuviai ir dar viena kita 
organizacija.

— Koks lietuvių tremtinių sveika
tos stovis?

— Dėl labai nepakankamo maisto, 
lietuvių tremtinių svekatingumas 
sparčiu tempu blogėja Labai didėja 
džiovininkų skaičius. Menkas maisto 
davinys skaudžiai atsiliepia į vaikų 
ir paaugančio jaunimo sveikatą. 
LRK kiek galėdamas sergančiuosius 
remia, duodamas nuolatinį papildomą 
maistą.

— Kaip vyksta studentų ir moks
leivių šelpimas?

— Per 1600 lietuvių tremtinių stu
dentų, studijuojančių (variuose Vo
kietijos universitetuose, gauna nuola
tinę pašalpą. UNRRAi atsisakius 
tremtiniams studentams padėti, to
ji našta krito ant mūsų pečių. Daug 
kur studentams buvo padidintos sti
pendijos. Šalpos reikalingi ir moks
leiviai. Didesnės sumos paskirtos 
amerikiečių ir ypač anglų zonose 
besimokantiems moksleiviams.

— Ką, Pone Pirmininke, galite 
pasakyti apie LRK pravestąjį pini
ginį vajų?

— Piniginis vajus pasisekė labai 
gerai. Lietuvių tremtinių bendruo
menė mūsų balsą išgirdo ir suprato. 
Savo aukomis ji daug prisidėjo ir 
parėmė LRK sunkų darbą. Nors 
mūsų tremtinių bendruomenė ir 
neturtinga, kenčia didelius nedatek- 
lius, bet kilniam reikalui ji buvo la
bai jautri. Šia proga kiekvienam lie
tuvių tremtinių bendruomenės na
riui, savo auka parėmusiam LRK, 
aš noriu širdingai padėkoti. Mes šir- ’ 
dingai dėkojame visai lietuvių trem
tinių spaudai, kuri mūsų vajų karš
tai ir noriai rėmė ir labai daug pri
sidėjo prie jo pasisekimo.

Prie LRK Veikia Moterų Komi
tetas. Aš noriu tautiečiams priminti, 
kad Moterų Komitetas dirba tylų, 
kantrų, bet didelį šalpos darbą. Mo
terų Komitetas lanko ir šelpia ligo
nius, kalinius, remia Prancūzijoje - 
esančius lietuvius karo belaisvius, 
palaiko tamprų ryšį su lietuviais le
gionieriais, esančiais Indokinijoje ir 
Šiaurės Afrikoje. Moterų Komitetas 
kiek galėdamas legionierius ir be
laisvius aprūpina lietuviškais laik
raščiais ir knygomis.

— Kokie LRK santykiai su lietu
vių tremtinių bendruomene? Ko 
LRK iš tremtinių pageidautų?

— Mūsų tremtinių bendruome
ne negalime skųstis. Dažnai ji mus 
supranta ir padeda. Vajaus metu ji 
parodė mūsų darbo supratimą ir 
įvertinimą. Girdime ir šiokių tokių 
priekaištų. Dažniausiai visokį prie
kaištai kyla dėl nepakankamo da
lyko išsiaiškinimo. Vienas politinis 
rotatorinis laikraštis LRK smarkiai 
užsipuolė. Mums rodos, kad tai be
reikalingas jėgų eikvojimas. Lietu
vos Raudonasis Kryžius j politiką 
nesikiša, jokių politinių užkulisių 
neturi ir neturės. Mums rūpi tik 
šalpos darbas, kuris vis didėja ir 
sunkėja. Visi, kas turi kokių neaiš
kumų ar sumanymų, gali kreiptis į, 
vietos LRK skyrius. LRK Vyr. Val
dyba taipgi mielai išklausys kiekvie
ną nusiskundimą ar pasiūlymą, —■ 
baigė „Tėviškės Garsui“ suteiktą 
pasikalbėjimą Lietuvos Raudonojo ■ 
Kryžiaus Vyr. Valdybos Pirmininkas 
Dr. D. Jasaitis. St. Daunys

Pradedamos lietuvių krepšinio
* pirmenybės

Kalbant toliau apie Scheinfeldo 
žaidynes, tenka užkibti už savotiš
kai praėjusių rungtynių Scheinfeldo 
Kovas - Kempteno GSK. Kemptenie- 
čiai, nenorėdami nuvarginti kovie
čių (po pergalės koviečių laukė 
stiprieji Darmstadto latviai), aikš
tėje atliko sekmadieninį pasivaikš
čiojimą ir kaip ir visiškai nekovojo. 
Tuo būdų išėjo tam tikra krepšinio 
profanacija, radusi nejaukų at
garsį netgi vietiniuose žiūrovuose. Iš 
sportiško taško imant, Kempteno 
GSK pasielgimas nėra tvarkoj. 
Toks karikatūrinis vaizdas į žaidy
nes įmetė tam tikrą šešėlį. Kaip tik 
neseniai šis tas panašaus buvo Pran
cūzijoj. Dvi futbolo komandos, Lille 
ir Strasbourg, tris dienas prieš jų 
dvikovę dėl Prancūzijos futbolo tau
rės (baigminis žaidimas!) turėjo pir
menybių rungtynes. Tausodami' savo 
žaidikus taurės rungtynėms abu 
klubai j pirmenybių žaidimus iš
leido atsarginius. Ir Lille ir Stras
bourg pralaimėjo prieš silpnesnes 
komandas, ir tos pasekmės gerokai 
sukomplikavo pirmenybių lentelės 
pabaigą, kur taip aktualus iškritimo 
iš pirmosios lygos klausimas. Si 
istorija sukėlė didelį triukšmą. Pro
blemą sprendė aukščiausieji Pran
cūzijos futbolo sluoksniai ir iš pra
džių buvo pasigirdę balsų, kad abu 
klubus reikia pašalinti iš I-sios ly
gos. Vėliau nutarta tas „gėdingas 
rungtynes“ peržaisti. Abu klubai 
nubausti didelėmis piniginėmis bau
domis ir jų veikla labai griežtai. pri
žiūrima.

Žinoma, šia istorija nenorime pa
sakyti, kad panašiai reiktų elgtis su 
Kempteno GSK, bet mūsų sporto la
bui tikrai būtų sveikiau, jei pana
šių istorijų, kaip Scheinfelde, nebūtų 
buvę.

Dar vienas dalykas krito Schein
felde, į akis — stoka krepšinio tei
sėjų! Laimė, kad atvyko Andrulis I, 
kuris kartu su latviu Aizstrants, iš
tempė gana daug rungtynių. Čia di
delis LT sporto ir fizino auklėjimo 
organizavimo komiteto apsileidimas, 
kad tuo visad opiu reikalu dar iki 
šiol nieko nepadaryta. Iš viso, LT 
sporto ir fizinio auklėjimo org. ko
mitetas iškiliausiais mūsų sporto gy
venimo įvykiais, kaip rodo Schein
feldo žaidynės, mažai ar visiškai 
nesidomi. Scheinfelde nebuvo nė 
vieno komiteto narių, nors sporto 
vadovybė į žaidynes buvo kviesta ir 
žadėjo atvykti. Kęstutis Cerkeliūnas

Lietuvių tremtinių krepšinio klasei 
palaikyti bei kelti, Vyr. Krepšinio 
Komiteto nutarimu, nuo š. m. lie
pos mėn. 1 d. pradedamos lietuvių 
krepšinio pirmenybės, kurių apim
tis — amerikiečių, anglų ir prancū
zų okupacinės zonos Vokietijoje. 
Pirmenybės bus vykdomos „L“, „a“ 
ir „b“ klasėse, per du ratus.

Remdamasis iki šiol buvusių įvai
rių sportinių parengimų duomenimis 
Vyr. Krepšinio Komitetas „L“ klasės 
pirmenybėms yra numatęs šias 
mandas:

ŠARŪNAS — Kempten 
KOVAS — Scheinfeld 
VYTIS — Tūbingen 
S. K. — Gottingen 
PERKŪNAS — Hanau 
G. S. K. — Kempten 
S. K. — Dillingen ,
VYTIS — WUrzburg

ko-

Visoms kitome komandoms, pagal 
Sporto Vadovybės prie LTB Apy
gardų nuožiūrą, leidžiama dalyvauti 
„a“ ir „b“ klasių varžybose. „L“ 
klasės varžybas praveda tiesioginiai 
Vyr. Krepšinio Kom-tas, „a“ ir „b“ 
klasių — Sporto Vadovybės prie 
LTB Apygardų.

„L“ klasės pirmenybėms numaty
tos komandos, nurodydamos koman
dos pavadinimą, žaidėjų pavardes ir 
vardus ir pranešdamos, ar jie gali 
žaisti pirm, rungtynes darbo dieno
mis, iki š. m. birželio mėn. 23 d. 
registruojasi šiuo adresu: E. VEN- 
GIANSKAS, Kempten (AUg.), Litau- 
isches DP Lager. Pavėluota koman
dos registracija nebus priimama.

„a" ir „b“ klasių komandos, savo 
komandų registraciją atlieka, Sporto 
Vadovybėms prie LTB Apygardų 
paskelbus.

Vyr. Krepšinio K^mbetas
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' Pradeda nusverti praktiškieji reikalai
IS LTB REGENSBURGO APYGARDOS ĮGALIOTINIU SUVAŽIAVIMO

Karo padariniai atskiriems žmonėms
LIETUVAITES IR ANGLO KARO METO VEDYBOS TEISME

Gegužės 30—31 dienomis Schein- 
telde įvyko LTB Regensburgo Apy
gardos visuotinis įgaliotinių suva
žiavimas, einamiesiems reikalams 
aptarti ir naują Apygardos vadovy
bę išsirinkti. Dalyvavo įgaliotiniai 
beveik iš visų Apygardos apylinkių, 
LTB Vyr. Komiteto atstovas, senasis 
Apygardos Komitetas, Apygardos 
Kontrolės Komisija ir Apygardos 
profesinio švietimo inspektorius.

LTB Vyr. Komiteto atstovo J. 
Audėno pranešimas buvo skirtas 
svarbiausia tremtinių aprūpinimo ir 
įsikurdinimo reikalams. Apžvelgęs 
politinę situaciją, pranešėjas patiekė 
visas turimas žinias apie naujai be
sikuriančia IRO organizaciją, apie 
tos organizacijos santykius su už
baigiančią savo veiklą UNRRA ir 
apie IRO vietinių įstaigų sudėtį.

Iš įgaliotinių pranešimo apie trem
tinių gyvenimą didesnėse ir mažes
nėse stovyklose paaiškėjo, jog rū
pesčiai dėl šios dienos ir artimiau
sios ateities visur yra vieni ir tie 
patys. Visi dar
bingieji stovyklose jau yra įsijungę

į darbus ir dirbančiųjų procentas iš 
visų galinčių dirbti jau yra pasiekęs 
virš 90 Tuo būdu, svetimųjų kar
tais varoma propagandą, kad DP 
nedirba, kiek ji liečia Ręgensburgo 
apygardoje gyvenančius lietuvius, 
yra iš piršto išlaužta ir pramanyta.

Susirūpinimo kelia kiek padaugė
jusių stovyklose negerovių skaičius. 
Suvažiavimas šį klausimą plačiai 
aptarė ir nutarė, kad kovai su nusi
žengimais, nors dažniausiai ir la
bai smulkiais, reikia griebtis visų 
galimų priemonių. Prie to darbo 
numatoma pritraukti tremtinių or
ganizacijas, mokyklą, dvasiškiją, 
spaudą. Atrodo, pats LTB Vyr. Ko
mitetas šiuo reikalu jau yra ėmęsis 
iniciatyvos ir jau pradėjęs daryti 
konkrečių žygių.

Regensburgo Apygardoje yra ma
žų stovyklų, kuriose gyvena tik apie 
100 lietuvių. Inteligentinių pajėgų 
tokiose stovyklose kartais yra labai 
maža. Todėl stovykloms vadovauja 
svetimos tautybės DP, kurie ten su
daro daugumą. Jie dažnai lietuvių 
į administracines stovyklos įstaigas

LTB Miincheno Apygardos 
aktualijos

Iš APYGARDOS APYLINKIŲ PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMO
Birželio 7 d. įvyko LTB Mūncheno 

apygardos apylinkių primininkų su
važiavimas, į kurį atvyko visi Apy
gardos Komiteto nariai ir visų apyl.’ 
pirmininkai. Suvažiavimą atidarė ir 
Apygardos Komiteto vardu praneši
mą padarė to K-to pirmininkas A. 
Kalvaitis.

Kalbėdamas įsikurdinimo reikalu 
pirmininkas dar kartą pabrėžė, kad 
Taip pat svarbu, kad būtų perkeliami 
ne tik darbingieji, bet taip pat ir ne
pajėgūs tremtiniai. Labiausiai pagei
daujama įsikurdinti anglo - saksų 
kraštuose. .

Dėl DP įsileidimo į JAV pranešė
jas mano, kad kongreso svartomas 
tuo reikalu įstatymas, kaip atrodo, 
nepakeis esminių JAV imigracijos 
nuostatų, o tik numato išsemti dalį 
karo metais neišnaudotų kvotų, api
mančių 914.000 imigrantų kontingen
tą. Visos politinės, pilietinės ir fizi
nės kondicijos, tur būt liksią nepa
keistos. Todėl tuberkullozininkams, 
sergantiems vėžiu ar kuriomis kito
mis panašiomis ligomis patekti į 
JAV, pagal veikiančius nuostatus, 
vargiai įmanoma. Tai sudaro labai 
rimtą problemą, nes ypač tuberku- 
liozininkų yra gana didelis nuošimtis 
ir jų nuolat daugėja. Todėl teksią 
rūpintis, kaip tuos nuostatus sušvel
ninti. Taip pat, atrodo, būsią reika
lingi affidavitai. Bet šiuo atžvilgiu 
lietuviai yra žymiai geresnėj padėty, 
negu pvz. latviai, kurių emigracija 
Amerikoje esanti maža ir daugumoje 
sukomųnistėjusi ir-negu estų, kurių 
Amerikoj beveik iš viso nėra. Pra
nešėjo žiniomis, apie 40% apygardos 
tremtinių jau dabar esą apsirūpinę 
affidavitais. Kita dalis taip pat galė
tų būti aprūpinta, nes daugelis tur
tingų amerikiečių, kurie neturi gi
minių, mielai padėsią, tik norėtų, 
kad jų affidavitai patektų padoriems 
žmonėms. Tuo reikalu teksią susirū
pinti vadovaujantiems veiksniams.

Įsikurdinti Argentinoj praktiškai 
galimybių beveik nėra. Norint įva
žiuoti į Argentiną, neužtenka darbo 
sutarties, kokias dažnai atsiunčia gi
minės ar pažįstami. Svarbiausia rei
kia gauti Argentinos Imigracijos 
Departamento sutikimą, kuris gali 
būti uždėtas ir ant darbo sutarties. 
Be tokio sutikimo, konsulai Europoj 

' vizų neduoda. Keliauti į Argentiną 
tenka savo lėšomis. Vokiečių valiuta 
kelionė kaštuoja apie 50.000 RM.

Šio meto bendruomenės gyvenimo 
atuaktualiją sudaro atsiskaitymas su 
UNNRA ir kontaktų užmezgimas su 
IRO. Čia pageidaujama, kad DP bū
tų duota kuo platesnė savivalda, ir

kad stovyklų administracija būtų 
perduota jiems patiems.

Toliau pranešėjas papasakojo, ko
kie pasiruošimai padaryti paminėti 
tragiškąją birželio 15 dį^ną. Toji 
diena Mūncheno apygardoj bus pa
minėta K. Bradūno parašytu šūkiu:

Lietuvi! Kančios ištremtųjų 
t kraujo žuvusių lašai 
Tebūnie priesaika gyvųjų, 
Kurią širdin įsirašai:
Kantrybė, darbas ir kova
Ir vienas tikslas — Lietuva.

Augsburgo apyl. p-kas Daugėla 
papildomai referavo įsikurdinimo 
klausimais. Jis akcentavo, kad mūsų 
tikslas yra Lietuva. Todėl mes ne
emigruojame nuolatos gyventi, bet 
tik laikinai įsikurdiname, kol galė
sim grįžti į laisvą Lietuvą. f

Visi suvažiavimo dalyviai gyvai 
domėjosi svarstomais klausimais ir 
pageidavo tokius 
kviesti dažniau.

suvažiavimus

PADĖKA
Ponams Stankevičiams, gyv. Mit

tenwalde už nuoširdų rūpinimąsi 
ekskursantais, vispusišką paramą ir 
globą ekskursijos apsistojimo vietoje 
reiškiame nuoširdžią padėką.

Lietuvių Gimnazijos Seligenstadte 
mokytojai ir mokiniai.

PADĖKA
• W(įrzburgo Lietuvių Ansambliui, 

vedamam P. Mečio Aukštuolio, sa
vo gražiais tautiniais šokiais papil
džiusiam š./rn. birželio 8 d. Erlan- 
geno lietuvių studentų Vasaros Se
mestro baliaus programą ir ski
riamą honorarą paaukojusiam stu- 
dęntams šelpti, nuoširdžiai — colle- 
gfškai dėkojame.

Erlangcno Lietuvių Studentų 
Valdyba

SKELBIMAS
Gauta naujų geros rūšies smuikų 

su dėžėmis. Suinteresuotieji gąli 
kreiptis: Krautuvė „Tremtinys", 
Wbrzburg — 7, Nordkaserne.’(2)

neįsileidžia, o paveda jiems atlikti 
visus pačius sunkiuosius stovyklos 
darbus. Tačiau blogiausią; kad to
kiose stovyklose arba vietovėse, kur 
nedidelis skaičius lietuvių gyvena 
privačiai ir kur arčiau nėra nė vie
nos didesnės lietuvių gyvenamos 
stovyklos, nukenčia vaikų auklėjimo 
darbas. Vaikai yra priversti lankyti 
vokiškąsias mokyklas. Tokia padėtis 
yra pačiame Regensburge, kur lie
tuvių likę mažiau šimto, Degendorfe, 
kur gyvena tik 30 lietuvių ir Lang- 
vaseryje, kur nors 217 lietuvių gy
vena, bet visi beveik suaugę. Ten 
lietuviai mokyklinio amžiaus vaikai 
mokomi privačiai. Tokia padėtis 
taisytina ta prasme, kad visi lietu
viai galėtų savo vaikus leisti tik į 
lietuviškas mokyklas. Šį reikalą iš- 
spręti turėtų iniciatyvos parodyti 
LTB atitinkamos įstaigos, bet ir 
patys tėvai, kurių vaikai gyvena 
toli nuo didesnių stovyklų, turėtų 
parodyti geros valios ir pastangų 
taip apsigyventi, kad jų vaikams 
svetimšalių mokyklos lankyti ne
tektų.

Daug laiko suvažiavimas pašventė 
ir bendriems organizaciniams reika
lams. Pripažinęs tamprių ryšių tarp 
periferijų ir centrų būtinumą, su
važiavimas pripažino, kad ne visos 
apylinkės tiksliai surenka bendruo
meninius mokesčius ir suteikia iš 
centrų reikalaujamas statistikos ži
nias. Buvo aptartos konkrečios prie
monės, kaip mokesčiai galėtų būti 
tiksliai išrenkami, o taip pat nu
tarta, kad LTB Ręgensburgo Apy
garda pasistengtų surinkti iš savo 
stovyklų visas statistines žinias, pa
gal tam tikrą sistemą. Visų apy
linkių įgaliotiniams buvo padalinti 
keturių rūšių statistikai rinkti blan
kai, kuriuos užpilžiusios apylinkės 
turi gražinti Apygardos Komitetui 
iki 46. VII. 15. Jei ši sistema pasi
rodytų praktiška, tai, pašalinus iš 
jos pasirodysiančias klaidas ir pa
darius tinkamas korektūras, ji bus 
pasiūlyta LTB Vyr. Komitetui, kad 
jis ją išplėstų kaip privalomą, visai 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenei. 
Tuo būdu LTB Herensburgo Apy
garda čia ėmėsi iniciatyvos.

Šiomis dienomis Londono ištuo
kos teismas (Divorce court) svarstė 
dabartiniams laikams labai būdingą 
ištuokos bylą tarp lietuvaitės DP ir 
jos vyro, buvusio anglų karininko.

Anglų aviacijos karininkas, eska
drilės vadas, Bazilius Hunter 1942 
m. buvo pašautas Vokietijos pa
jūryje Jis pateko j vokiečių nelais
vą ir buvo laikomas karo belaisvių 
stovykloje Lūckenwaldėj, netoli Ber
lyno, kol jį 1945 m. balandžio mėn. 
išlaisvino rusai. Besėdėdamas toje 
stovykloje, Hunter susipažinęs su 
lietuvaite Berta Juzefą Stankus 
(kiek teko patirti, tai iš Rytprūsių 
kilusi lietuvaitė), kuri, anot anglų 
spaudos, taip pat buvusi kalinama 
toje pačioje stovykloje.

Kaip Hunter, dabar reikalauda
mas perskyrų, savo prašyme teismui 
nurodo, vien tik norėdamas iš
traukti šią mergaitę iš rusų zonos, 
jis ją 1945 m. gegužės 17 d. vedęs vo
kiečių metrikacijos įstaigoj Lūdcen- 
waldėj. Tos vedybos tebuvusi tik 
tuščia ceremonija, nes jis nejautęs

jai jokios simpatijos, taip pat per 
jungtuves nebuvę nei žiedų, nei bu
vusios sujungtos jų rankos. Jie abu 
tik buvę susitarę atlikti tą ceremo
niją, kad gautų vedybų pažymėjimą, 
bet nė vienas jų nenorėjęs tuoktis. 
Jie buvę susitarę: išvykę iš rusų 
zonos šį vedybų pažymėjimą suplėšyti 
ir kiekvienas eiti savais kėliais.

Taip savo prašyme tvirtina Him
leris. Tačiau viskas vyko kitaip. 
Ištrukę iš rusų nagų, jie nepersi- 
skyrė. Hunteris Stankutę nusigabeno 
į Angliją, kur ji 1946 m. kovo mėn. 
pagimdė vaiką.

Ištuokos teismo teisėjas Walling
ton Hunterio prašymą juo* ištuokti 
atmetė.

Paieškojimai,

Netekome dar vie 
no kolegos

Praėjęs gegužės mėn. Baltijos Uni
versiteto studentams lietuviams tik
rai buvo nelaimingas. ’ Nespėjus nu
vysti gėlėms ant a. a. stud. mišk. J. 
Znotino kapo, štai paskutiniąją ge
gužės mėn. dieną tragiškai mirė stud, 
miškininkas Bričkus Vaclovas. Mi
rusysis pasižymėjo savo kukliu, 
draugišku būdu ir kolegų tarpe bu
vo labai populiarus. Jo mirtį ypač 
jautriai pergyvena studentai miški
ninkai nes tik vieno mėnesio būvyje 
jų būrys praretėjo net dviem kole
gomis.

V. Bričkus buvo palaidotas š. m. 
birželio 2 d. Pinneberge-Eggerstedte 
vokiečių kapinėse, kurios randasi 
vos keli šimtai metrų nuo pačio Uni
versiteto.

PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS ŠEI
MYNINE SUKAKTIS

Suvažiavimas praėjo darnioje dar
bingoje nuotaikoje. Išrinktas naujas 

(Apygardos Komitetas ir Kontrolės 
A. Žs. Į Komisija.

S. m. birželio 1 d. prof. Mykolas 
Biržiška su Ponia šventė savo šeimy
ninio gyvenimo 40-tąsias metines. 
Ta proga profesoriai ir Stud. Atsto
vybė atitinkamai pagerbė gerb. Su
kaktuvininkus. A-is

Strazdaitė Marijona, duktė Juostu 
kilusi iš Vilkaviškio apskr., Sevdokų 
km., ieško brolio Pijaus, sesers And* 
ruškienės Uršulės, sesers dukterų 
Valaitienės Onos, Paludnevičienėš 
Uršulės, Kudžmų ir P
mų. Atsiliepti sekančiu 
Mrs. Money White, R. Z. D. Nr. 
Thomaston, Conn., USA.

Borfcertas Jurgis, gyv. Wuens- 
burge, lietuvių stovykla, ieško savo 
brolio Borkerto Andriaus U Jurbar
ko valšč., I. Dainių km.

Asmenys, kilę U Raseinių apstas. 
Nemakščių valšč- Smulkių km. fr 
apylinkių, prašomi atsiliepti Rimui 
Milašui, (13a) Schweinfurt, DP 
Camp, kuris palaiko ryšį su smul- 
kiečiais, gyvenančiais Amerikoje. (Z)

Plechavičienė Zofija, Meppen/Ems 
(23), Herzogstr. 47, ieško Kovalskie- 
nės — Andrašiūnaitės Zofijos, gy
venusios pas Tostoką Joną. ,

Jasinskis Vladas ieško savo bro- . 
aų Juozo, Mečislovo, Antano Ir Vy
to Jasinskų. Asmenys žinantieji 
apie juos prašome pranešti Gedmin- 
tui Juozui (13a) Seligenstadt, bei 
Wurzburg.

Bieliūno Povilo iš Pakriaunių km- 
Obeliu, v. Rokiškio apskr., ieško 
švogeris Dzintars Antonijus, gyv. 
(13a) Hersbruck, DP Lager 29-5. Ką 
nors žiną apie ieškomąjį, prašomi 
pranešti. Paskutinėmis žiniomis 1944 
m. ieškomasis buvo Vilniaus kalė
jime.

PAIEŠKOJIMAI, GAUTI IS JAV
LIETUVIU PER TARPT. RAUD.

KRYŽIŲ “

SPORTO ŽINIOS
DEL KREPŠINIO RUNGTYNIŲ 

PRANCŪZIJOJE
Rašiny „Krepšinio žaidynės Schein- 

felde“ („T.G. 74 nr.) buvome pažy
mėję, kad mūsiškiai krepšininkai, 
patekę į Prancūziją, susitiko su ten 
ilgesnį laiką beviešinčiais latviais 
(AU Stars Riga) ir juos įtikinančiai 
nugalėjo. Apie šias rungtynes taip 
mus buvo painformavę latviai. Da
bar turime tikslių žinių, kad tokių 
rungtynių iš viso nėra buvę. Tiesa, 
latviai yra pralaimėję vienerias 
rungtynes prieš prancūzų rinktinę 
19-35, bet kol kas nė vienas lietuvis 
prancūzų komandoje nėra žaidęs. 
Ta prasme netikslumą ir atitaisome.

Ck.
KREPŠINIO (TEISĖJAMS

Ryšium su pradedamomis Lietuvių 
Krepšinio Pirmenybėmis visi kva
lifikuoti krepšinio teisėjai bei asme
nys galintieji teisėjauti, kviečiami 
iki š. m. birželio mėn. 25 d., suteikti 
apie save žinias: Pavardė ir vardas, 
ar turi krepš. teisėjo pažymėjimą 
(jei turi, kurios kategorijos ir kada 
išduotas), kiek laiko teisėjauja, 
tikslus adresas. Užsiregistruoti šiuo 
adresu: E. VENGIANSKAS, Kemp
ten (Allg.), Litauisches DP Lager.

Vyr. Krepšinio Komitetas.

HANAU SPORTININKAI ŠELPIA 
IŠSKRYNINGUOTUS

Hanau stovykloje gyvenantieji 
studentai turėjo futbolo rungtynes su 
Hanau „Perkūno“ futbolo vienuo
like. Pirmą kėlinį vedė studentai 
1—0 (Liubinsko įvartis), bet antrame 
jie pavargo, ir rungtynes laimėjo 
„Perkūnas“ 3—1.

Iš rungtynių gautas pelnąs paskir
tas išskryninguotiems studentams 
šelpti.
GOTTINGEN SK—LEHRTE SK .-3

Birželio 1 d. Gottingene įvyko 
krepšinio ir stalo rungtynės tarp 
Gottingeno SK ir Lehrtes SK. Po 
įdomios ir permainingos kovos lai
mėjimą išplėšė Lehrtes SK rezultatu 
31—24. Komandos žaidė šių sudė
čių: Lehrtes SK — Jastrzemskis (9), 
Targonskis (8), Laplkens (8), Ste- 
pins (6); GCttingeno SK —Šatas (12), 
Grėbliauskas (5). Staaiulis (2), Pal
tarokas (2), Šukys (3). Stalo tenise

TRUMPAI IŠ VISUR
— Estas Lipp savo tėviškėje ru

tulį nustūmė 16,66 (naujas Europos 
rekordas). Senas Europos rekordas 
buvo išsilaikęs vienuolika metų — 
vokiečio Woellke (16,60 iš 1936 m.).

— Toks skaudus Portugalijos fut
bolininkų pralaimėjimas prieš ang
lus (0-10) nėra vienkartinis reiški
nys. Kai vasario mėn. pas juos 
viešėjo San Lorenzo (Pietų Ameri
ka) futbolininkai, svečiai įkirto Li
sabonos rinktinei 10-4 ir Porto 
miestui 9-4. Po neseho pralaimė
jimo anglams, portugalų futboli
ninkai yra suspenduoti, ir neaišku, 
kada jie galės žaisti kitas tarp
valstybines rungtynes. Esą, jie pa
rodė permaža kovingumo. Patys 
futbolininkai nedalyvavo nė po 
rungtynių suruoštame pokylyje.

— Prancūzijos futbolo rinktinė 
Paryžiuje nugalėjo Belgijos repre
zentantus 4-2. Belgai vedė 2-1, bet 
pabaigoj prancūzai užplėšė tris 
įvarčius. Prancūzų naudai du įwar- 
čius įkirto Vaast, be to. Baratte ir 
Dard belgų — De Cleyn ir Cop- 
pens.

— Kitose tarpvalstybinėse rung
tynėse Belgijos B vienuolikė įtiki
nančiai supylė Prancūzijos mėgėjų 
rinktinę 7-3. Pirmas kėlinys 3-1.

— Italijos futbolo meisterio var
dą užsitikrino Torino FC. Į antrą 
vietą taiko Juventus ir Modena.

— Pietų Amerikos lengvosios at
letikos pirmenybėse (Rio de Janei
ro) argentinietis Bravo 3000 m pra
bėgo per 8.54,3; Moura (Brazilija) į 
tolį nušoko 7,10 ir i aukštį čilietis 
Jadresse pasiekė 131.

— Lisabonoj 
Uo ant rolikų 
vietą laimėjo 
vietą užėmė 
Anglija.

— Europos

buvo Europos ritu- 
pirmenybėš. Pirmą 
Portugalija. Antrą 
ligšiolinis meisteris

___ __  mėgėjų boksininkų 
rinktinė viešėjo JAV ir Čikagoje 
pralaimėjo prieš JAV 2-14. Vien 
tik ispanas Martinez (musės sv.) 
pajėgė nugalėti savo priešininką; 
kitus susitikimus laimėjo šeiminin
kai.

— Anglų jojikas Gordon Richards 
neseniai laimėjo savo 3261 lenk
tynes. Tuo būdu jis pralenkė savo 
tautietį Sam Heapy, kuris buvo 
pasiekęs 3260 pergalių (pasaulio re-

— Škotijos futbolo rinktinė vie
šėjo kontinente. Gastrolės ne visiš
kai pavyko. Škotai pralaimėjo prieš 
belgus 1-2, nugalėjo Luksemburgą 
6-0 ir Hamburge nelauktai pralai
mėjo prieš britų karių vienuo
likę 3-4.

— Kai kurie švedų lengvatlečiai 
viešėjo Prancūzijoj. Švedas Ber- 
quist 1000 m nubėgo per 2.25,1 ir 
nugalėjo prancūzų pažibą Han- 
senne.

— Balkanų kraštų krepšininkai 
kovoja dėl Balkanų taurės. Padė
tis: 1. Vengrija, 2. Jugoslavija, 3. 
Rumunija, 4. Bulgarija, 
ja. Jugoslavija, be kita 
tėjo Rumuniją 54-51.

— Prie 30.000 žiūrovų 
futbolininkai pas savo įveikė Bel
gradą 3-2(2-2)

— Prancūzė Ostermeyer Tunise 
nustūmė rutulį 12,96 (naujas Pran
cūzijos rekordas). Senoji pasekmė 
12,84 buvo jos pačios. Be to, ji pa
gerino ir penkiakovės rekordą iki 
262 tšk. Pasekmės’ 100 m — 13,9, 
į aukštį — 1,53, į tolį — 4,83, ru
tulys 12,38, ietis 29,40. ,

— Sovietų Sąjungos bėgimo per 
laukus meisteriu tapo Pounko, 8 km 
prabėgęs per 25.42,0, o moterų gr. 
— Osviannikova (2 km per 6.47,0).

— Praeitą rudenį po rungtynių 
su Joe Louis smarkiai nukentėjęs 
Tami Mauriello po ilgos pertraukos 
vėl išėjo į ringą ir penktam runde 
k.o. nugalėjo Jimmy Carolle (New 
Yorke).

— Tarpvalstybinėms futbolo rung
tynėms Jugoslavija—Čekoslovakija 
pirmą kartą teisėjavo rusas Latišev. 
Vidurio Europos futbolo sluoksniai 
jo teisėjavimu patenkinti.

— Prancūzų plaukikas Taris (Eu
ropos meisteris) dabar yra vieno 
baseino Saigone (Indokinija) direk
torius.

— Londone buvo lengvosios atleti
kos rungtynės ir suomis Heino pa
gerino Anglijos 6 mylių rekordą iki 
29.22,4. Senas tarptautinis Anglijos 
rekordas iki šiol buvo taip pat suo
mio Nurmio — 29.36,4. Įdomų, kad 
bėgant Heino, šį kartą žiūrovų tribū
noje būvo ir Nurmi. 6 mylių pasau
lio rekordas priklauso taip pat Hei
no — 28.38,6 ir buvo pasiektas 
1944 m.

— Tarpvalstybinėse krepšinio rung
tynėse Ispanija nugalėjo Portugaliją 
37—28. Rungtynės įvyko Madride.

5. Albani- 
ko, nuga-

Budapešto

21) Budrytė (?), g. apie 1921 m, į 
duktė Ignoto ir Marijonos, gimusi ' 
Kaune, moksleivė. 22) Adelė Bar- 
taškienė-Cepalauskaitė (1901) ir 
Adolfas Bartaškus (1898). 23) Jonai 
Černiauskas, g. 1904 m. Sasnavoje, 
Mariamp. apskr., mokytojas nuo Ša
kių. 24) Teofilė Glombinskienė (53 
m.) ir jos dukterys, Julijona Zabela- 
vičienė (24 m.) ir Ona Radzvickienė 
(35 m.), ir Koste Dražbienė (50 m.)
— kilę iš Marijampolės. 25) Albinas 
Gudišauskas, kilęs iš Obelninkų k., 
T. Domininkonas, pask. adres. —Vil
nius. 26) Albina Jaučkonienė, našlė 
apie 73 m., kilusi iš Kėdainių. 27) 
Jaučkonis Juozas apie 42 m. ir Jonas 
Jaučkonis apie 65 m. 28) Paulauskai: . 
Kazimieras — 80 m. ir jo žmona — 
75 m., kilę tuo Kartenos. 29) Galina 
Stepšienė ir jos 4 m. dukrytė Lai
mutė, gyvenę Kelmėje. 30) Marty
nas Vistortas — apie 85 m., gimęs 
Radviliškyje. 31) Gasparas Rubinas, 
gyvenęs Gudelių k., Troškūnų v., 
Panevėžio apskr. 32) Jonas Tumoša, 
s. Vincento, g. 1908 m. Paviktimluose, 
mokytojavęs Akmenėje. (Pabaiga).

Čia išvardintieji asmens C/Karto- 
tekai bėra žinomi, todėl ir jų ar
timiesiems į JAV jų adresai ne- 
persiųsti. Jie prašomi per savo sto
vyklas įsirašyti į C/Kartoteką, o jei
gu kurių iš jų mūsų tarpe nesiranda
— tai turintieji apie jų likimą tik
ras žinias prašomi tai perduoti savo 
stovyklos vadovybei, kuri per savo 
Apyg. Komitetą visa tai perduos 
C/Kartotekai. C/Kartoteka

Ieškomas V. Rugelis, gim. 1918 m., 
vokiečių išvežtas darbams^Prancūzi- 
jon ir Jonas Gustainis 'su šeima. 
Pranešti: V. Snapeliui, Eichstaett 
(13a), Hochschule A 19.

UNKRAos Paieškojimų Įstaiga. 
Aroisen prie Kasselio ieško sekančių 
asmenų:

Raudonis Zenonas, 18 metų, 
Sesnowitz

Raudonitls Jule, 24 metų, 
Sesnowitz;

Razmėnas Alfonsas, 24 metų.

gy«t

gyv.

gyv.

Razmėnienė, 22 metų, gyv. Zarasai;
Samatauskas Vincas, 40 metų, gyv.

Dirschau;
Saulius Vilhelma,

Kaunas;
Šauly nas Jonas,

Alytus;
Savickis Juozas,

Vilkaviškis;
Savienė Magdalena, 36 metų,

Trakai; x
Šatkauskas Antanas, 36 metų, 

Prussia;

49

32

71

metų,

metų.

metų,

gyv.

gyv.

gyv.

gyv.

gyv.
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S psi TETISKES GARSAS 1947. VI. 12Aukštasis svečias Hanau lietuvių stovykloje
Birželio 1 d. Hanau stovyklą ap

lankė Sv. Sosto vizitatorius ir III- 
Misijos Šefas JAV vyskupas 

Dr. Aloyzas Munch. Hanau lietuvių 
stovykla šį žymų ir garbingą svečią 
stengėsi kuo gražiausiai ir iškilmin
giausiai pasitikti.

Ime iškilmių vartų aukštąjį svečią 
anglų kalba pasveikino stovyklos 
vadovas prof. Dr. A. Gylys. Po trum
pų bažnytinių ceremonijų aukštasis 
svečias pro skautų ir moksleivių gre
tas, laimindamas susirinkusius, nu
žingsniavo į gražiai išpuoštą sto
vyklos bažnyčią. Bažnyčia buvo pil
nutėlė žmonių.

Pirmasis į aukštąjį svečią prabilo 
Sv. Sosto Tautinis Delegatas Lietu
viams Vokietijoje ir Austrijoje kan 
Feliksas Kapočius.

Kreipdamasis į Jo Ekscelenciją 
Apaštališkąjį Vizitatorių ir Popie
žiaus Misijos Šefą Vokietijoje, kan. 
F. Kapočius pradžioje pažymėjo, kad 
žiaurių dvidešimtojo amžiaus tironu 
sukeltos tautų grumtynės nuteriojo ir 
mūsų lietuviškąjį, taiką mylintį ir 
katalikišką kraštą. Atsidūrę varguo
se, pirmiausiai mes dedam viltis Sv. 
Petro Uoloje. Tremtiniai jau ne 
kartą yra patyrę tėvišką rūpesti 
Ir globą Jo Šventenybės Popiežiaus 
Pijaus XII. Mūsų žvilgsnis taip pat 
krypsta ir į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kur demokratiškos idėjos 
yra atnešusios daug vaisių. Apaštališ
kojo Vizitatoriaus, kuris kartu yra 
galingiausios pasulio valstybės pilie
tis, apsilankymas yra simbolis, kuriuo 
mes pasitikim ir kuris gali išgelbėti 
pasaulį nuo pražūties.

4 Paminėjęs, kad visi lietuviai tėvy
nėje ir pasauly yra pasiryžę šventai 
ir ištikimai eiti mūsų tautos kanki
nių pramintais takais, kan. F. Kapo
čius baigė nurodydamas:

„Nežiūrint to, kad mes. Pranašo 
žodžiais, „sumus humiles in universa 
terra“ (Dah. 3, 25) — esame pažeminti 
visoje žemėje —, mes tikime geresne 
ateitim, nes mes pasitikim mūsų Iš
ganytoju Jėzumi Kristumi ir liekame 
Ištikimi Jo Vietininkui šioje žemėje.“ 

Toliau aukštajam svečiui praneši
mą padarė Hanau lietuvių stovyklos 
katalikų parapijos klebonas kun. 
Aloyzas Klimas. Jis pareiškė visų 
Hanau lietuvių katalikų vardu didi 
džiaugsmą dėl aukštojo svečio atsi- 
Jankymo ir jam bendrais bruožais 
apibūdino stovyklos katalikų gyve
nimą. Pabaigoje gerb. klebonas įspū
dingai pabrėžė: „Mes šaukiamės iš 
gilumos prie Dievo ir prašome Jo 
pagalbos, kad Jis mus grąžintų į 
laisvą ir nepriklausomą tėvynę, nes 
čia — tremtyje, nors mes nebadau
jame ir nevaikščiotame su Adomo 

, kostiumais, tačiau, kaip tas erelis 
nyksta narve be laisvės ir padangių 
erdvės, taip ir mes tremtyje džiūsta- 
me ir dūstame be savo tėvynės 
oro . . .

„Nuoširdžiai prašome Jūsų Eks
celenciją, išklausiusį pranešimą apie 
mūsų būklę ir troškimus, tarti savo 
žodį, sustiprinantį mūsų tikėjimą ir 
viltį, ir suteikti savo Apaštališkąjį 
palaiminimą.“

Apaštališkojo Sosto Vizitatorius ir 
Popiežiaus Misijos Vokietijoje Šefas 
vyskupas Dr. Aloyzas Munch savo 
kalboje pirmiausia padėkojo už 
gražų ir nuoširdų sutikimą. Jis pa
žymėjo, kad vos tik patekęs į lie
tuvių tarpą jis pamatęs didį lietuvių 
tikėjimą ir ištikimybę Kristaus moks
lui. Ir Šventasis Tėvas ir jis žinąs 
didelius lietuvių tautos vargus ir 
kančias. Čia vargstą lietuviai, išguiti 
iš savo tėvynės, palikę savo turtus, 
daugelis savo artimuosius. Tačiau čia 
esą lietuviai nepamiršę su savim pa
siimti tikėjimo i Kristaus mokslą, tė
vynės me'lės, ir vilties, kad pasau
lyje laimės teisingumas. Jis pažy
mėjo, kad, nors tremtiniai ir daug

Dr. Margolin
Dr. Margolin, Lenkijos žydas, ku

ris 1940 metais buvo išvežtas į Kot- 
laso koncentracijos stovyklą ir ku
riam po kelių metu pasisekė iš jos 
išsilaisvinti ir patekti į JAV, yra 
išleidęs atsišaukimą į visame pa
saulyje esančią žydų tautą, kuriame, 
rašydamas ap:e koncentracijos sto
vyklose Sibire kenčiančius žydus, 
tarp kitko sako.

.Kiekvienas Lietuvos žydas ir 
kiekvienas sionistas yra girdėjęs 
Benjamino Bergerio vardą, kuris 
prieš karą buvo Lietuvos Sionistų 
Organizacijos pirmininkas. Aš lenkiu 
galvą prieš šį žmogų, kuris išgel
bėjo mano gyvybę, išgelbėjo mane 
nuo labiausiai žeminančios mirties 
— bado mirties. Kotlas stovykloje, 
kur mudu, kaip kaliniai, susitikome, 
jis pamažu ir su neapsakoma kant
rybe mane vėl pastatė ant kojų. 
Visas jo gyvenimas, dabar jis eina 
66 metus, buvo nesavanaudiškas 
tarnavimas žmonėms, mokslui ir 
savo tautai.
| Yra kažkas laukinio ir protu ne
aprėpiamo tame fakte, kad žmonės 
kaip dr. Berger, tikriausi žmonių 
draugiškumo didvyriai. Sovietų Są
jungoje yra skaitomi antisocialiniais

lėsiąs blogį. Jis ragino visus būti 
ištvermingus ir pasitikėti Dievo tei
singumu.

Po savo pamokslo vyskupas Dr. A 
Munch atlaikė iškilmingas Mišias ir 
po jų susirinkusiems suteikė Apašta- 
likiškąjį palaiminimą.

13,30 vai. DP teatro salėje įvyko 
akademija, skirta didžiajam svečiui 
pagerbtų

Akademiją pradėjo Hanau LTB 
komiteto pirmininkas A. Survila. 
Jis į garbės prezidiumą pakvietė jo

Paskutinis emigranto kelionės eta
pas prasideda Bremene, į kurį su
plaukia visų zonų ir visų tautybių 
bei kvotų emigrantai, belaukiu laivo. 
Po ilgesnio ar trumpesnio laukimo 
stovykloje ir aprūpinimo laivakorte, 
ateina išplaukimo diena.

Tą dieną 6,30 vai. būna pusryčiai, 
kurių metu gaunama į rankas ir 
pora sumuštinių kelionei. Vėliau 
reikia grąžinti patalinę, maisto kor
telę ir vykti į traukinį. Daiktai ve
žami, o stipresnieji eina, nes tėra 
100 m. Jokios nuodugnios medicini
nės kontrolės ir jokios daiktų kon
trolės išvykstantiems Bremene nėra.

Bremerhaveno uoste, esančiame 
bene 60 km nuo Bremeno, atsidu
riama 13—14 vai. Čia keleiviai pra
dedami tuojau laipinti į laivą: mo
terys ir vaikai eina vienais laiptais, 
vyrai kitais. Visa procedūra vyksta 
sparčiai, nes jokios daiktų kontrolės 
ir laivan lipant nėra.

Kaip atrodo pats laivas? Visi emi
grantams vežioti skirti laivai yra pa
našūs. Pavyzdžiu galima paimti laivą 
„Ernie Pyle“. Tai 12.000 bruto to 
motorlaivis. Prisiminus, kad didieji 
vandenyno laivai keleiviams turi po 
50—80.000 brt., susidaro aiškesnis 
vaizdas apie „Ernie Pyle“ palygi
namą dydį ir patogumus keleiviams.

atsišaukimas
ir nusikalstamais elementais. Kai 
Lietuva būvo okupuota, dr. Berger 
1941 metais buvo suimtas ir išvež
tas. Jis buvo nuteistas dešimčiai 
metų sunkiųjų darbų. Jojo amžiaus 
ir jojo sveikatos (jis turi rimtą šir
dies ligą) žmogui tatai yra lygu 
mirties bausmai.

Prieš mūsų akis yra tarptautinis 
skandalas, ir mes privalome apie 
tai garsiai kalbėti. Šiuo klausimu 
negali būti dviejų nuomonių. Rei
kalai nepakryps gerojon pusėn vien 
dėl mūsų „pavyzdingo elgesio“. Tie 
žmonės žudo mūsų brolius, o mes 
tylime! Sutikime, kad negalėjome 
šio klausimo kelti, kai bendromis 
jėgomis kovojome prieš Hitlerį. Bet 
dabar karas jau baigtas. Toliau 
atidėlioti negalime!“ Ištisa sionistų 
Įtarta mirė sovietų kalėjimuose.

Mes nepajėgėme ateiti jiems į 
pagelbą. Aš neprisimenu matęs bent 
vieną straipsnį apie juos prieškari
nėje spaudoje, nesimatė jokių pa
stangų organizuoti viešąją nuomonę 
jųjų būklei palengvinti“

Taip rašo į žydų tautą pasaulyje 
dr. Margolin ir tikisi, kad jo balsas 
bus išgirstas.

ekscelenciją vyskupą Aloyzą Munch, 
jo prakilnybę Sv. Sosto delegatą kan. 
Feliksą Kapočių, Amerikos kariuo
menės divizijos karo kapelioną kun. 
Kazimierą Jankų, stovyklos vadovą 
Bergs, executive officer Schiltze, 
Hanau vokiečių parapijos kleboną 
Diel, LTB Vyr. komiteto • narį kun. 
dr. Sidaravičių, LTB vyr. komiteto 
narį Dr. Jasaitį, Hanau lietuvių pa
rapijos kleboną kun. A Klimą ir 
Hanau lietuvių stovyklos vadovą

neteko, bet dvasioje jie yra turtingi, 
nes su savim turi tikėjimą, savosios 
tėvynės meilę ir viltį, kad pasaulyje 
viešpataus teisingumas ir jie galės 
grįžti j savo laisvą tėvynę. Aukštasis 
svečias savo kalboje pabrėžė, kad 
šiuo metu pasaulyje nesą nei taikos 
nei ramybės. Tačiau siekiama taikos 
ir ramybės, siekiama, kad pasaulyje 
įsiviešpatautų' tikroji taika, teisingu
mas ir demokratija. Pasaulyje dar 
nėra buvę to, kad blogis nugalėtų
gėrį, neteisybė teisingumą. Jis esąs 
įsitikinęs, kad pasaulyje laimėsiąs 
teisingumas ir te’sė. kad ceris nuga-

prof. dr. A. Gylį.
Hanau LTB komiteto pirmininkui 

A. Survilai paprašius, pirmasis į aukš-

TP“CIO3IOS MISIJOS ŠEFAS JAV VYSKUPAS DR. ALOYZAS 
MUNCH (VIDURYJE) AUKŠTŲJŲ KARINES VALDŽIOS IR DVASIŠ

KUOS PALYDOVŲ TARPE \

tąjį svečią prabilo lietuvių stovyklos 
vadovas prof. dr. A. Gylys. Savo kal
bos pradžioje jis pabrėžė, kad jam 
tenka reta ir didelė garbė Hanau lie
tuvių tremtinių vardu pasveįkinti jo 
ekscelenciją kaip Sv. Tėvo atstovą ir 
žymų Jungtinių Amerikos Valstybių 
katalikų Bažnyčios vyskupą.

Toliau jis nurodė, kad sunkus mū
sų gyvenimas ir neaiškus likimas gy
vai mena mums nuolat vykstančias 
rungtis pikto su gėriu. Tačiau mus 
džiugina ir ramina, kad priešais pik

Tarp Bremeno ir New Yorko
BUVUSIŲ DP KELIONE Į NAUJĄJĮ PASAULĮ

Pastarieji nė iš tolo neatitinka fil- 
mose rodomų vaizdų. Keleiviai talpi
nami A, B, C aukštuose (iš viso yra 
5 aukštai). Moterys su mažais vaikais 
ir seneliai talpinami A ir B aukštuo
se, kajutėse su 4—20 lovų, bevaikiai 
kišami į apačią, kur yra salių su 
100—150 lovų. Visur miegama dviem 
aukštais.

Šiaip jau laive šilta, gera ventilia
cija, nuolat karštas vanduo, dušai, 
gausu personalo (daugumas spalvoti, 
pora lietuvių), yra keli neva „sa- 
lionai“, vaikams žaisti patalpa ir 
krautuvėlė. Pastarojoje, pasakojama, 
būna visokių daiktų: teko matyti 
tik cigaretes, tabaką, dantims milte
lius; 20 cigarečių 15 centų. Kasdieną 
iškabinamas ahgiiškas naujienų biu
letenis.

3.577 mylias (per 6400 km) iš Bre- 
menhaveno iki New Yorko laivas, 
normaliomis sąlygomis, sukaria per 
9—10 parų, padarymas į parą apie 
400 mylių (per 700 km). Iš kasdieną 
iškabinamo lapelio keleiviai mato, 
kiek nuplaukta ir kiek, dar lieka.

Išplaukus iš Bremerhaveno apie 18 
vai. vakare, rytojaus dieną per pietus 
pasirodo kreidiniai Anglijos, vėliau 
Anglijos ir Prancūzijos krantai, o 
vakare pranyksta iš akių paskutinės 
Europos žymės. Antrą kelionės parą 
laivas atsiduria Atlante, o penktą jau 
būna nuplaukęs didesnę kelio dalį. 
Po to jau pasidaro lengviau laukti 
kelionės pabaigos.

Daug kam šis laukimas tikrai Šim
kus. Mat, laivas jau pirmą kelionės 
naktį pradeda ritmiškai siūbuoti ir 
nebenustoja siūbavęs iki New Yorko, 
nors laivo biuletenyje rašoma: jūra 
„lengva“, vėjas „vidutinis“. Daugelis 
keleivių jau pirmą naktį pradeda 
sirgti liga ir nebepagyja iki New 
Yorko Tiesa, nuo tos ligos, berods, 
niekas nemiršta, bet vis dėlto sun
kiai sergantį ir negalintį nei valgyti 
nei atsikelti ji labai nuvargina. Laivo 
gailestingųjų seserų dalijami vaistai 
nieko nepadeda. Serga visokio am
žiaus, abiejų lyčių, stiprios ir silpnos 
sveikatos keleiviai; serga net 2—3 m. 
vaikai. Sergančiam neberūpi jokia 
elegancija, ir tokie kelionės metu la
bai apsileidžia. Todėl patartina ne
nukišti per toli blogesnio (ir šiltes
nio) drabužio.

Jeigu nekalbėti apie jūros ligą, tai 
gyvenimas emigrantų laive susideda 
iš pusryčių, pietų, vakarienės ir 
miego, stengiantis užkišti gulėjimu, 
kortomis ar trupučiu skaitymo susi
darančius tarpus. Valgis geras ir 
gausus. Kas gali valgyti, gali kelio
nės metu atsiganyti. Jeigu pasitaiko 
saulės, galima gerai ir įdegtu

Prie kelionė* įvairumų priklauso

tą, plūstantį iš Rytų Europos, stoja 
tradicinio humanizmo, krikščioniškų 
principų ir geros valios vakarietiškas 
pasaulis, kuris ilgisi stiprios taikos, 
teisingumo ir nenykstamo dvasinio 
gėrio. Į du šios taikios dvasios židi
nius — Romą ir Washingtpną — yra 
nukrypęs dabar iškamuoto pasaulio 
dėmesys ir viltys.

Trumpai paminėjęs mūsų mažos 
Lietuvos amžių bėgyje atliktą didelę 
misiją, stabdant totorių bei islamo 
plūdimą iš Rytų ir užtveriant germa
nų veržimąsi iš Vakarų į Rytus, ir 
nurodęs, kad Pabaltijo tautos buvo 
pirmosios šio paskutinio karo nekal
tos aukos, iš kurių atimtos nepriklau
somybės ir laisvė, dr. Gylys pabrėžė, 
kad mes negalime grįžti namo, nes 
tenai mūsų laukia kerštas, mirtis ir 
žmogaus išniekinimas.

Baigdamas, paprašė perduoti Šven
tajam Tėvui mūsų sūnišką prisirišimą 
ir reiškiamą meilę, o kilniai ir nar
siai Amerikos tautai mūsų nuoširdžią 
padėką už išlaisvinimą ir teikiamą 
globą.

Lietuvių Tremtinių bendruomenės 
vardu aukštąjį svečią pasveikino 
LTB Vyr. Komiteto narys Dr. Jasai
tis. Jis savo kalboje nušvietė tas 
priežastis, dėl kurių mes čia vargs
tame tremtyje, ir mūsų vargstančios 
tautos kančias. Jis prašė perduoti Sv. 
Tėvui nuoširdžią visų lietuvių padė
ką už jo rūpinimąsi tremtiniais.

Po to aukštąjį svečią sveikino ir 
dovanas įteįjrė visuomeninės ir kul
tūrinės organizacijos ir įstaigos.

Vyskupas Dr. A. Munch už dova
nas nuoširdžiai dėkojo. Savo kalboje 
jis džiaugės lietuvių darbštumu, 
ištvermingumu ir organizuotumu. Jis 
palinkėjo ir toliau būti ištvermin
giems, nenusiminti, nenupulti dvasia 
ir tikėti, kad, Apvaizdai padedant, 
mes pasieksime to, ko visi trokštame 
ir ko savo darbais ir mintimis sie
kiame.

Meninėje dalyje „Dainavos“ an
samblis padainavo keletą lietuviškų 
dainų ir vieną anglų kalba, prof. Mo- 
tekaitis pasmuikavo, muz. Z. Nomei- 
ka paskambino fortepijonu, mokiniai 
pašoko keletą tautinių šokių.

Po akademijos lietuvių salėje įvyko 
arbatėlė.

kasdieninis laikrodžio pasukimas 1 
vai. atgal, kol susidaro 7 vai. skir
tumas su Vid. Europos vasaros laiku 
(kai New Yorke 12 vai., Vokietijoje 
19 vai.). Taip pat galima kvalifikuoti 
ir galimumą išsiųsti ar gauti radijo 
telegramą. Visus maloniai nuteikia 
krikščioniškųjų labdaros organiza
cijų antrą kelionės dieną laive išmo
kamos jų globojamiems keleiviams 
pašalpos: 3,50 dol. suaugusiam ir 
2,00 dol. vaikui.

Keleivių minia labai marga: lietu
viai, lenkai, rusai, žydai ir kt.

Tokioje draugijoje ir tokiomis ke
lionės sąlygomis, kai jau lieka iki 
New Yorko vienos paros tarpas — 
400 mylių, keleiviai susirūpina išli
pimu. Gandų apie griežtą medici
ninį sveikatom ir bagažo patikrinimą, 
su peršvietimais ir pan., nestinga, 
kaip jų nestinga apie visas emigran
tų stovyklas ar lipimą į laivą.

Pasiruošimas išlipti prasideda laive 
jau po poros dienų nuo išplaukimo. 
Keleiviai gauna muitinės deklaraci
jas. Prie deklaruojamų daiktų ne
priklauso aprangos, tualeto, pasipuo
šimo ir asmeninio naudojimo daly
kai, neskirti parduoti. Kas dėl bran
genybių, tai kalbama apie apmuitini- 
mą daiktų per 300 dol. vertės. Dekla
racijas grąžinus, visi gauna atgal 
konsulate sudarytus dokumentus su 
parašais, fotografijomis, pirštų ant
spaudais, affidavitais ir sveikatos 
atestacijomis.

Atvykus į New Yorką paaiškėja, 
kad išlipimo formalumai labai men
ki. Į laivą įlipa imigracinės įstaigos 
valdininkai bei gydytojai. Atrodo, 
kad jie pasitenkina konsulato sura
šytomis žiniomis ir leidžia išlipti 
krantan, neuždavę jokio papildomo 
klausimo, taip kad kelionės iškan
kintas emigrantas nė nepajunta, kaip 
iškelia koją Amerikos žemėn.

Čia dar tenka susidoroti su muito 
formalumais. Jie irgi menki. ,Visi 
daiktai nešikų sugabenami į vieną 
vietą krantinės halėje. Muitinės val
dininkas labai paviršutiniškai pasi
žiūri į daiktus ir užklijuoja patikri
nimo lapelį. Turbūt, tik ypatingai 
retais atsitikimais koks nors daiktas 
apmuitinamas.

Muitinės formalumus atlikus, emi
grantas išleidžiamas į New Yorko 
miestą, ir čia prasideda jo naujas 
gyvenimas. Pirmuosius žingsnius pa
remia mūsų gener. konsulatas ir vi
sos emigrantus globojančios įstaigos. 
Kas turi giminių, tas tuojau išsiunčia
mas pas juos, kas ne •— tas sukelia 
nemažo galvosūkio ir sau ir kitiems. 
Tačiau tai jau priklauso prie nau
jojo gyvenimo ir su kelione nebeturi 
nieko bendra. Dr. A Tarulls

3. VI. — JAV-bių senato pirm. 
Vandenbergas senato posėdyje 
pareiškė, kad J AV būsiančios pri
verstos sudaryti separatines tai
kos sutartis su Vokietija ir 
Austrija ir pasirašyti. tarptaut. 
atominės energijos kontrolės su
sitarimą be S. S-gos. — Vengri
jos parlamento pirm. Bela Varga 
pabėgo j užsienius. — Prancūzijos 
min pirm. Ramadier parlamente 
apkaltino komunistų partiją už 
nuolatini streikų kurstymą Pran
cūzijoje.

4. VI. — Vengrijos pasiuntiniai 
Vašingtone, Londone ir Berne at
sisakė pripažinti naująją Dinnyes 
sudarytą vyriausybę. — Bulgari
jos min. pirm. Dimitrovas pa
reiškė, kad S. S-ga pradėjo savo 
karinįų pajėgų atitraukimą iš 
Bulgarijos. — Argentinos vyriau
sybė'nutarė ištremti visus nacio
nalsocialistus ir fašistus ir jų tur
tą konfiskuoti. — Prancūzijos vy
riausybė atsakė neigiamai į S. 
S-gos notą, kurioje ji kaltinama 
neleidžianti grįžti sovietų pilie
čiams ir globojanti karo nusi
kaltėlius.

5. VI. — JAV užs. reik. min. 
Marshallis Harwardo universitete 
pasakė reikšmingą kalbą, ragin
damas Europos valstybes jungtis 
bendram atstatymo darbui. — 
JAV ir D. Britanijos vyriausybės 
per savo atstovus kreipėsi į So
vietų karinių pajėgų vadą Veng
rijoje, reikalaudamos dokumen
taliai paremti Vengrijos įvykių 
eigą. — D. Britanijos vyriausybė, 
atsakydama į S. S-gos notą, pa
brėžė, kad ji Pabaltijo valstybių 
piliečių nelaiko sovietų piliečiais.
— Dalis geležinkelių darbininkų 
ir tarnautojų Paryžiuje pradėjo 
streiką. — JAV senatas ratifikavo 
Italijos ir Balkanų valstybių tai
kos sutartis.

6. VI. — S. S-gos karinių pa
jėgų vadas Vengrijoje gen. Svi
ridovas atsisakė britų ir ameri
kiečių atstovams patiekti doku
mentinę medžiagą apie paskut. 
Vengrijos įvykius. — Bulgarijos 
vyriausybė neleido peržengti savo 
teritorijos sienos S. Tarybos pa
komisei, kuri stebi įvykius Grai
kijoje. — Iš 15-os esančių užsie
niuose Vengrijos pasiuntinių 12 
atsisakė pripažinti naująją Veng
rijos vyriausybė. — D. Britani
jos vyriausybė įteikė Bulgarijai 
protesto notą prieš smulk. ūki
ninkų partijos gen. sekretoriaus 
Petkovo suėmimą ir prieš spau
dos laisvės suvaržymą. — Britų, 
ir amerikiečių vyriausybės per 
savo pasiuntinius įspėjo Rumuni
jos vyriausybę dėl nežmoniško el
gesio su politiniais kaliniais Ru
munijos kalėjimuose.

7. VI. — JAV vyriausybė įteikė 
notą sovietų karinių pajėgų vadui 
Vengrijoje gen. Sviridovui, rei
kalaudama pravesti nuodugnią 
kvotą apie paskutinius įvykius 
Vengrijoje, dalyvaujant britų ir 
amerikiečių stebėtojams. — Ru
munijos min. pirm. Groza ir užs. 
reik..min. Tatarescu atvyko į Ju
goslaviją pas marš. Tito. — Al
banija paskelbė, kad be įspėjimo 
bus šaudoma į kiekvieną svetimą 
lėktuvą, kuris be leidimo perskris 
jos sieną. — Mūnchene baigėsi dvi 
dienas užtrukusi Vokietijos min. 
pirmininkų konferencija.

8. VI. — Trumanas Kanzase 
pasakė kalbą, pabrėždamas karinių 
pajėgų stiprinimo ir materialinės 
paramos teikimo nukentėjusiems 
kraštams reikalingumą bei spau
dos laisvės būtinumą. — Pary
žiaus geležinkeliečių streikas iš
siplėtė į visą Prancūziją, parali- 
žuodamas susisiekimą ir pramonę.
— Graikijoje išsiplėtė smarkios 
kautynės tarp sukilėlių ir vyriau
sybės kariuomenės dalinių iki 
Turkijos pasienio. — Australijos 
krašto aps. reik, ministeris at
vyko į Londoną pasitarti bendrais 
Britų Imperijos gynimo plano 
reikalais. — Ztiriche prasidėjo 
tarptautinis socialistų kongresas.

9. VI. — JAV prez. Trumanas 
išvyko į Kanadą. — Italijos min. 
pirm, de Gasperi pristatė savo 
naująją vyriausybę parlamentui 
ir deklaravo jos programą. — In
dijos muzulmonų lyga priėmė 
naująjį britų planą, perduoti val- 
džią j indų rankas. — Anglų Z. 
Rūmai priėmė naują žemės ūkio 
įstatymą. — Zūriche pasibaigė 
tarptautinis socialistų kongresas.

Hanau Lietuvių Stovyklos 
Gydytojui
Dr. JONUI GURKLEVICIUI, 
mirus jo motinai, reiškiame 
gilią užuojautą.

Vladas ir Antanas Jokūbaičiai
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