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STRATTONO PROJEKTAS SVARSTOMAS JAV KONGRESO JURIDINĖJ KOMISIJOJ

Šventai saugosim savas 
tradicijas ir tautinę garbę

JAV respublikono William G. 
Strattono pasiūlymas, taip vadina
masis ’„Strattono Bilius“, kuriuo siū
loma 400.000 DP iš Europos įsileisti 
į Jungtines Valstybes, pradėtas 
svarstyti JAV kongreso juridinėje 
komisijoje.

Šiuo projektu siūloma, nepažei
džiant dabar veikiančių imigracijos 
įstatymų ir apeinant imigracinių 
kvotų sistemą, nustatytą 1922 m. 
tautybių statistiniais duomenimis, 
pralaužti visas užtvaras, kliudančias 
DP įsileisti į Ameriką — nes daugu
mas DP, „negalinčių ar nenorinčių 
dėl persekiojimų arba persekiojimų 
baimės grįžti į savo gimtuosius arba 
gyvenamuosius kraštus“, yra kilę 
iš kraštų su mažomis kvotomis.

Šių priemonių griebtis pasiūlė Pi
liečių Komitetas Pabėgėlių Reika
lams — tautinė organizacija su savo 
atstqvais Washingtone.

Iš esmės Strattono projektas, — 
kaip pastebi „New York Times“, yra 
pagristas DP šelpimu. Ir dabar sto
vyklų išlaikymui Europoje išleidžia
mi milijonai, kurie atkristų, priėmus 
Strattono pasiūlymą.

Projekto siūlytojai teigia, kad 
400.000, nors tai ir atrodo didelis 
skaičius, tačiau sudaro mažiau negu 
pusę karo metu neišnaudotų kvotų.

Tačiau „New York Times“ pastebi, 
kad, nors tūkstančių benamių, ken
čiančių vargą Europos stovyklose, 
problema yra skubi ir svarbi, tačiau 
yra organizacijų, kurios aktyviai 
priešinasi DP įsileidimui j Ameriką. 
Tų organizacijų branduolį sudaro 
Amerikos Legionas ir Amerikos Re
voliucijos dukterys. Dalis ir kon
greso juridinės komisijos narių lai
kosi skeptiškai arba net ir priešina
si. Ypač grubiai Strattono pasiūlymą 
puolė Teksaso demokratų atstovas 
Ed. Gosset. Savo kalboje, jis pasakė: 
„Mes Europoj pastatėm viešųjų vir
tuvių — tegul DP stoja į eilę sriu
bos gauti. Sugriautoj Europoj yra 
visokio darbo — tegul DP eina ten 
dirbti.“

Kitas, priešingas Strattono pasiū-' 
lymui atstovas, Charles Babcock,

Pasitarimai Paryžiuje būsią 
trumpi -

Paris, VI. 25 (Dena-Reuter) — 
Prancūzijos vyriausybės sluoksnių 
nuomone, birželio 27 d. prasidedan- 
tiėji 3 ministerių pasitarimai Pary
žiuje užsitęSią 3—7 dienas.

Maskva, VI. 25. (Dena-Reuter) — 
Šio ryto „Pravdos“ vedamajame, 
pašvęstame Marshallio planui, sako
ma, kad jei plano skatintojai pa
seksią uoliųjų Amerikos reaktionie- 
rių patarimais ir Europos kraštams 
pastatysią tokias pat sąlygas, kaip 
Graikijai ir Turkijai, tai neišvengia
mai teksią tos programos atsisakyti. 
Esą tokia programa pažeidžianti 
šelpiamųjų kraštų suverenumą.

New York, VI. 24. (Dena) — JT 
Komisija, kuriai buvo pavesta iš
tirti įvykius Balkanuose, po 5 mėn. 
tyrinėjimų paskelbė 800 pust pra
nešimą, iš kurio aiškėja, kad Alba
nija, Bulgarija ir Jugoslavija kurs
čiusios ir rėmusios riaušes Graiki
joje, o Jugoslavija ir Albanija net 
įsteigusios specialias stovyklas „su
kilėliams“ apmokyti.

įtempimas Lenkijos 
seime

London, VI. 25 (Dena-Reuter) — 
Buv. lenkų korpo Škotijoje v-ko pa- 
vad. gen. Paszkiewicz vakarykščiame 
lenkų parlamento posėdyje apkaltino 
gen. Anders, kad šis jam davęs įsa
kymą likviduoti buv. egzilinės len
kų vyriausybės Londone premjerą 
Sikorski. Tačiau Paszkiewicz atsi
sakęs. Vėliau, Sikorskiui žuvus lėk
tuvo avarijoje, visi jo šalininkai bu
vę iš lenkų dalinių išmestu

Šis P. pareiškimas parlamente 
iššaukė didžiulį sisijaudinimą. Visi 
ūkininkų partijos atstovaiaš posėdžių 
salės pasišalino.

Wiena, VI. 24 (Dena) — Austrijos 
vidaus reik, ministerija kreipėsi į D. 
Britaniją ir Sov. S-gą, kad jos pa
sektų JAV pavyzdžiu ir pačios ap
mokėtų okupacinių įgulų išlaidas. 

Amerikos mechanikų sąjungos rei
kalų tvarkytojas, pareiškė, kad DP 
įsileidimas Amerikai atneštų, nedar
bą ir apsunkintų iš kariuomenės at
leidžiamų veteranų apgyvendinimo 
problemą.

Tačiau, kiek iš amerikiečių spau
dos pranešimų galima pastebėti, šie 
balsai sudaro mažumą. Už šį pasiū
lymą pasisakė prezidentas Trumanas, 
New Yorko arkivyskupas kard. 
Spellman užsienių reikalų, darbo ir 
teisingumo ministerijos, daug tau
tinių organizacijų, o paskutiniuoju 
metu savo nusistatymą pakeitė ir 
Amerikos Darbo Federacija bei Pra
monės Organizacijų Kongresas.

Strattonas, Illinois respublikonų 
atstovas, savo projektą gindamas 
aiškino, kad DP išlaikymas Europoj 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
kasmet kaštuoja apie 182.000.000 do
lerių. Toji našta Amerikos mokesčių 
mokėtojui nukristų, tuos DP įsilei
dus į Ameriką. Naujieji imigrantai 
amerikiečiams įlietų naujo kraujo. 
Toliau Strattonas pabrėžė, jog be 
naujos imigracijos Jungtinių Ame
rikos Valstybių gyventojų skaičius 
1990 m. sieks, kaip dabar apskaičiuo
jama, 164.000.000, kai tuo tarpu Ru
sija jau 1960 m. turėsianti 250.000.000 
Strattonas iškėlė ir tą faktą, kad 
tarp imigrantų, atvykusių JAV po 
1933 m., buvo visas tuzinas Nobelio 
laureatų, o daugiau kaip 100 įrašyti 
į pačių žymiausių amerikiečių skai
čių.

Replikuodamas Gossetas atsakė, 
„smetonėlė jau nugriebta“, ir iš 
naujų imigrantų jau nesą ko laukti. 
Priešingai, reikia bijoti, kad naujieji 
atvykėliai užkrėsią amerikiečius sa
vo idėjomis.

„Tai labai gerai“ — sušuko Strat
tonas ir pridūrė, jog nuo tokių imi
grantų, kurie atsivežtų nepageidau
jamų komunistinių idėjų būsią apsi
saugota tinkamu screeningu.

Owen J. Roberts, buv. JAV Aukš
čiausiojo Teismo narys, pabrėžė, kad 
Amerika turinti moralinę pareigą 
priimti 400.000 DP. „Mes negalėtume 
pakelti akių, jei šiuos žmones at
stumtume,“ pareiškė jis.

Amerikos Darbo Federacijos pir- 
' mininkas William Green, oponuoda-
• mas už pasiūlymo pravedimą, pa- 
■ reiškė, kad Amerika turinti pasau- 
> liui parodyti, jog ji ne tik kovojanti

už demokratiją ir laisvę, bet ir 
teikianti globą pabėgusiems nuo 

. talitarinės priespaudos.
UNRRA-os gen. direktoriaus

• reigas einąs gen. Rooks toje pako-
• misėje pasisakė už DP įsileidimą, nes 
’ stovyklose jie negalį amžinai pasi

liktu
1 Už- Strattono pasiūlymą karštai 

pasisako ir didžioji amerikiečių 
spauda. Demokratų organas „New 

J,York Times“ skatina Ameriką, kuri 
Į Tarptautiniame Komitete buvo karš

tas DP reikalų gynėjas, pasiimti va
dovaujančią rolę ir parodyti pasau
liui skatinantį pavyzdį, nes dauge
lis tautų tebelaukia, kad Jungtinės 
Valstybės parodytų joms kelią. „Tie, 
kurie sakosi, kad jie nori gyventi 
pagal senas garbingas Amerikos
— „švyturio ties Auksiniais Vartais“
— tradicijas, šiandien turi griež
tai pasisakyti už šio motto 
įgyvendinimą. „Mes, kurie laisvi gy
vename Amerikoje“, sako kitas laik
raštis „Philadelphia Inquirer", „at
kelkime vartus 400.000 vyrų, moterų 
ir vaikų, kurie taip pat karštai 
trokšta būti laisvi.“

su- 
to-

pa-

Roma, VT. 25 (Dena) — Italijos 
prezidentui De Nicolo atsistatydinus, 
visos politinės partijos tą pačią die
ną jį vėl perrinko toms pačioms pa
reigoms.

Florencia, VI. 25. (Dena) — Kaip 
Reuterio korespondentas patyrė, Ita
lijoje jau baigiama sudaryti egzilinė 
Palestinos vyriausybė.

Sovietų ekspansija 1939—1947 m. Daily Mail“

Visi jaučiame, kad gyvenamuoju 
momentu iš tikrųjų atidengiame 
jaują lapą mūsų nelaimingos-trem- 
:ies .. ..........................
aės 
i am 
sios ______ _
:uviu tremtinių grupės arba atskiri 
įsmenys jau išvyko arba išvyksta į 
IAV, Belgiją, Kanadą ir į kitas lais
vės ir darbo šalis.

Taigi, didžioji kompaktinė trem
ties masė pagaliau sklaidosi nau
jam gyvenimui ir savarankiškam, 
garbingam darbui po platųjį pa
saulį. Vienur, atrodo, vėl susiburs 
ititinkamos lietuvių tremtinių bend
ruomenės, kurioms teks susigyventi 
su naujais kraštais, su jų žmonėmis 
r su jau anksčiau Įvairiais atvejais 
įsikūrusiomis lietuvių kolonijomis, 
kitur emigranto likimo nublokštas 
atskiras lietuvis arba nedidelė šei
mų saujelė atsidurs svetimųjų jū
roje.

Nėra reikalo plačiau aiškinti, ko- 
cia didelė ir garbinga lietuviškojo 
■eikalo pareiga abiem atvejais gula 
ant lietuvių emigrantų pečių. Ir 
toliau likti lietuvio ir Lietuvos kul
tūros, garbės ir kovos dėl savo pa
vergtos Tėvynės ambasadoriais — 
yra kiekvieno mūsų švenčiausias 
dienos šūkis. Šią būklę kiekvienas 

istorijoje. Faktas, kad dides- 
tremtinių masės išvyksta nau- 
gyvenimui ir darbui į Didžio- 
Britanijos salas. Mažesnės lie-

Popiežius už DP perkeldinima
Mūnchen — CND žiniomis, Ameri

kos katalikų laikraščiai paskelbė Sv. 
Sosto Įgaliotinio Vokietijai vysk. 
Munch pranešimą, > apie aud'eneilq 
pas Šventąjį tėvą. Iš pranešimo 
aiškėja, kad vysk. Muncii pnes pat 
audienciją Popiežiui įteikęs du ra
portus: vieną liečiantį Katalikų 
Bažnyčios padėtį Vokietijoje, an
trąjį — tremtinių problemą.

Audiencijos metu Popiežius pra
šęs vysk. Munch perduoti karščiau
sią padėką visiems Amerikos katali
kams už gausias aukas, kurių ame
rikiečiai nesigaili vargą kenčiantie
siems europiečiams. „Dabar jos yra 
itin reikalingos, nes piktieji žmonės 
be pasigailėjimo ir meilės kuria sa
vo širdyse naujas neapykantos ir 
keršto kančias.“

Kas liečia DP padėtį, Šv. Tėvas 
džiaugsmingai pritaręs tiems pla
nams, kuriais numatoma visus DP
perkeldinti į kitus kraštus. „Planai 
šiuo metu įgauna jau aiškias for
mas; eilei vyriausybių, pradėjus jais 
domėtis, galima tikėtis, kad dar 
šiais metais didelis DP skaičius ga
lės iš Vokietijos išvykti į kitus 
kraštus. Ypač daug palankumo įsi
leisti emigrantus parodė Pietų Ame
rikos kraštai.“ Baigdamas savo pra
nešimą, vysk, Munch skatina sušvel-

ninti JAV imigracijos įstatymą, kas. 
jo nuomone, Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms išeitų tik į gera.

New York (AP). — New Yorko ar
kivyskupas kardinolas Spellman sa
vo laiške Pabėgėlių Komitetui pa
reiškė, kad „praslinkus dvejiems 
metams po pergalės, Enropos sto
vyklų ir barakų niūramoje dar tebe
gyvena milijonas įvairių tikybų ir 
tautybių ištremtųjų žmonių.“

„Dievo vardu aš prašau neleisti 
tuos nelaimingus žmones prievar
tauti, kad jie prieš savo norą turėtų 
grįžti į tuos kraštus, kur paminamos 
visos žmogiškosios teisės ir žmonės 
paverčiami vergais . .

„Aš prašau: atverkime mes savo 
širdis, atkelkime vartus tiems badau
jantiems ir kenčiantiems žmonėms; 
teparodo mūsų vyriausybė kelią, ku
riuo turėtų pasekti visos Jungtinės 
Tautos.“ 

Paris. (NYHT) — Georg Backer, 
Užjūrio Žinių Agentūros direktorius 
ir pasaulinės „Atstatymo per darbą 
organizacijos“ (ORT) pirmininkas, 
vienos spaudos konferencijos Pary
žiuje metu pareiškė, kad milijonas 
Europoje esančių DP „psichologiškai 
vaizduoja didžiausią skatinimą prie 
tų tikslų, kurių siekti ir buvo sukur
tos Jungtinės Tautos.“

nuoširdus lietuvis jautėme ir šia 
linkme, kiek sugebėdami, gyveno
me ir dirbome per ištisus ligšioliniu* 
iremties metus. Šia tema ne kartą 
sielojosi ir visa mūsų tremties spau
da. Netrūksta kilnių troškimų, pa
tarimų ir linkėjimų mūsų išvykstan
tiems broliams tremtiniams ir da
li ar.

Tačiau už vis labiau džiugu ir 
sveikintina, kad šių minčių ir kilnių 
įsipareigojimų pradedama iškilmin
iai užgirsti iš pačios mūsų tremtinių 
bendruomenės masės, iš pačių iš
nykstančiųjų tarpo.

Šia proga mes norime iškelti kil
nią, prasmingą Neustadto Lietuvių 
Stovyklos 77 išvykstančiųjų į D. 
Britaniją rezoliuciją, priimtą i, m. 
airželio 16 dieną.

„Mes, žemiau pasirašę Neustadto 
Lietuvių Stovyklos gyventojai, šven
tai pasižadame iškankintai Tėvynei 
ir Lietuvių Tautai:

1) Bet kuriomis ateities gyvenimo 
sąlygomis nepamiršti Lietuvos ir 
lietuvių tautos reikalų, visuomet, 
visur Ir visomis aplinkybėmis dirbti 
pagal išgales, o reikalui ištikus ir 
kovoti dėl Lietuvos laisvės ir lietu
vių tautos labo. To tikslo siekdami, 
mes pasižadame būti sąžiningi, 
darbštūs, lojalūs mus priglaudusiai 
valstybei ir jos visuomenei, neprie
kaištingai vykdyti šalies įstatymu* 
r derintis prie jos visuomenės tra
dicijų bei papročių, neprarasdami 
oetgi savo lietuviško būdo, savitar
pio gyvenimu šventai saugodami 
savo tradicijas tautinę garbę, tau
tinį veidą. Pasižadame visur ir vi- 
iuomet, kad ir smulkmenose, elgtis 
laip, kad mūsų elgesys ne tik ne
žemintų mūsų, kaip lietuvių, vardo, 
□et keltų kitų pasigėrėjimą ir prisi
dėtų prie Lietuvos ir lietuvių tautos 
vardo iškėlimo. Suprasdami teisin
gos informacijos reikšmę, mes steng
ėmės kitataučius teisingai ir neša
liškai informuoti apie Lietuvos ir 
lietuvių tautos būklę, jos vargui 
kančias ir troškimus bei teisę gy
venti laisvai, laisvų tautų tarpe, 
šventai saugodami širdyse meilę 
gimtajai žemei, kur ilsisi protėvių 
kaulai, kur kiekviena pėda apšlaks
tyta žuvusių ir nukankintų brolių, 
seserų krauju, mes pasižadame ne
paskęsti savanaudiškume, nepasiduo
ti troškimams siekti asmeninės ge
rovės svetimuose kraštuose ir, lai
kui atėjus, grįžti į gimtąją šalį dirbti 
jai ir kovoti dėl jos, nepaisydami, 
kokios joje tada bebus ūkinės sąly
gos ir kiek sunkaus darbo ji iš mū
sų bepareikalaus.

Būdami laikinojoj emigracijoj, 
mes pasižadame būti ištikimais lie
tuviškosios bendruomenės nariais, ją 
remti pagal išgales materiališkai, 
morališkai ir savo darbu.

2) Įvertindami kultūrinių reikalų 
reikšmę, suprasdami kultūrinio gy-‘ 
venimo ir jo pasireiškimų ypatingą 
reikšmę dabar, drauge nežinodami, 
kokios sąlygos kultūrinį darbą dirbti 
laukia naujame mūsų kelyje, mes 
pritariame jau keliais atvejais iškel
tai minčiai steigti tremtyje Kultūros 
Fondą ir to Fondo steigimui pagal 
išgales aukojame.

3) Atjausdami laikinai pasiliekan
čių Vokietijoje nedarbingųjų mūsų 
bendruomenės narių rūpestį ir ne
rimą, taipgi aukojame jų reikalams 
šį tą iš savo išteklių.

Aukos renkamos atitinkamų komi
sijų, kurios jas persiųs reikiamoms 
įstaigoms“.

Pabaigoje pažymima, kad šios re
zoliucijos tekstas, informacijos tiks
lu išsiuntinėjamas visiems tremties 
vadovaujantiems veiksniams, atitin
kamoms tremtinių įstaigoms ir mū
sų spaudai.

Kaip matome, šią Neustadto lietu
vių rezoliuciją - pasižadėjimą galėtų 
pasirašyti kiekvienas tremtinys, iš- 
vykstąs tolimesniam laikinosios emi
gracijos gyvenimui į kitus pasaulio 
kraštus.

Šventai saugoti savas tradicijas ir 
tautinę garbę, visomis jėgomis dirbti 
Tėvynės Lietuvos išlaisvinimui, bur
tis, kur bebūtume, j savą tremtie* 
bendruomenę, įgyvendinti Kultūros 
Fondo idėją ir remti nedarbinguo
sius ir varge pasilikusius tautiečius, 
— tai mūsų gyvybiniai ir pagrindi
niai šūkiai, turį mus lydėti visą gy
venimą. Visi tai įsidekime giliai 
širdin ir pasitikėjimo, ryžto, gerosios 
vilties kupini garbingai pradėkime 
šį naująjį mūsų tremties istorijos 
lapą. Alg. Giedriu*

1
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Kas gadina mūsų santykius 
su JAV lietuviais

Jau nuo viduržiemio pradėjau 
gauti žinių iš prietelių Amerikoje, 
kad tenykščiuose lietuviuose pra
deda atsirasti nusivylimo savo arti
maisiais Vokietijoje. Kokiu pagrin
du? — duobterėjo klausimas. Gal 
pavienis atsitikimas ir neverta pla
čiau domėtis? Tačiau užsispyriau 
teirautis. Parašiau keliolika laiškų 
geriau pažįstamiems asmenims ir 
paprašiau jų, savo ruožtu, patyrinėti 
nepasitenkinimo priežastis. Po kele
to mėnesių gavau atsakymus. Iš jų 
susidariau vaizdą, kad nepasitenkini
mas yra kažkieno keliamas ir, at
rodo, neatsitiktinai — galima įžiū
rėti net ir tam tisrus užkulisius.

Amerikos lietuvių jautrumas dėl 
ištikusios nelaimės jų buvusį kraštą 
ir jų artimuosius yra labai didelis. 
Šito sentimento vedini, jie daro, ką 
gali, kad tik galėtų savo artimie
siems patirto smūgio kančias pa
lengvinti. Organizuotu būdu aukoja 
pinigus, drabužius, idant paremtų vi
sus bendrai, remia artimuosius ir pa
skirai Amerikiečių parama yra mil
žiniška medžiaginiu atžvilgiu, o mo
raliu.,— tiesiog neįvertinama. Trem
tyje esantiems jie rašo paguodos ir 
užuojautos kupinus laiškus ir siun
čia, ką gali. Tokia parama žmonėms, 
praradusiems tėvynę, artimuosius, 
karo ir jo priežasčių sužalotiems, 
yra tiek pat reikšminga, kaip ir 
sveikata, nes lengvina jų skurdą, 
kančias, šalina neviltį, nusiminimą 
ir padeda pakelti ilgai užtrukusio, 
nenormalaus gyvenimo naštą. Iš 
Amerikos gautas laiškas dažnai 
būna tremtinio gyvenime pragiedru
lis ne tik gavėjui, bet ir jo aplinkai. 
Ne retai jis artimesnių kaimynų bū
riui paskaitomas, bendrai dalina
masi mintimis apie turinį ir jo auto
rių. Panašiai būna ir su atsiųsta 
dovana: ko ko. bot rūkalo ar kokio 
skanėsto ne gi neduosi kaimynui, 
o juo labiau tokiam, kuris Ameri
koje neturi ne tik dėdės, nei tetos, 
bet net gi ir pažįstamo.

Kad šitokie santykiai svetur at
sidūrusių tautiečių kai kam nepa
tinka (o kam — tegu pagalvoja daž
nas) ir aiškinti nereikia Toks soli
darumas-ir tokia prietelystė ne vien 
tik kai kam pavydą kelia, bet kai 
kieno planams ji yra ir didelė kliū
tis, nes, be kita ko, kliudo žmonių 
moralę palaužti ir palenkti juos ton 
pusėn, kurion jie neno.-l būti len
kiami. Sugriovus jų tautinį soli
darumą, tas siekimas iš karto pa
lengvėtų. O griauti, kaip žinoma, 
ne sunku ir nėra žemėje daikto, 
kurio negalima būtų sugriauti. Mū
rams Ir kitokiems daiktams griauti 
vartojami įvairūs įnagiai ir prie
monės, o solidarumui ir draugiš
kumui — provokacija ir skleidimas 
vienas kitu nepasitikėjimo. Provo
kacija — senas ginklas, kuris kai 
kuriuose kraštuose iki meniškos 
aukštumos lygio ištobulintas. At
rodo, provokacija bus jau įkinkyta 
į darbą Ir santykiams lietuvių trem
tinių su kitur gyvenančiais tautie
čiais ardyti. Apie jos apimtį ir for
mų įvairumą negalėčiau pasakyti, 
nes turiu tik kelis, vienos formos 
pavyzdžius — tat laiškai Iš Ameri
kos gavau tris laiškus, kurie buvo 
parašyti tariamų „geradarių“ iš Vo
kietijoj esančių tremtinių tarpo, 
tūlų asmenų artimiesiems Ameri
koje. Vaizdumo dėliai čia juos ir 
pacituosiu.

Pirmas laiškas: „Aukštai gerbiama, 
nepažįstama ponia. Tamsta dažnai 
rašai savo seseriai laiškus, siunti 
jai: drabužius, maistą ir laikraščius. 
Rašai, kad sunkiai dirbi, kad turi 
didelę Šimą ir daug rūpesčių, bet 
nežiūrint į tai žadi savo seselę ir 
toliau remti. Manot, kad jūsų se
selė verta jūsų paramos. Nors ir 
nepažįstama aš jums, bet kaip kata
likė ir dora moteris negaliu teisy
bės jums nepasakyti. Jūsų sesuo 
ne vargšė, o svarbiausia, kad ne
vertina jūsų rūpesčių ir auksinės 
širdies. Kai tik sužino, kad Jūs 
jai išsiuntėt siuntinį, tai su panieka 
visiems kalba, kad sesuo vėl man 
kokių skurlių atsiunčia. O kai kas 
pasako, kad gal ne skurliai, tai, 
patempus lūpą, išdidžiai sako, kad

[ką ta paprasta boba daugiau gali 
siųsti — aišku, kas jai jau netinka." 
Toliau seka mandagūs atsiprašymo 
žodžiai ir parašas. Titulas „moky
toja“ aiškiai parašyta, o pavardė 
— neįskaitoma. O jei būt ir įskai
toma, tai, be abejonės, būtų tiek 
pat pramanyta, kaip ir adresas. 
Gyvenamoji vieta nurodyta pran
cūzų zonoje.

Antras laiškas: „Aukštai gerbiamas 
pone. Jūs savo giminaičiui dažnai 
atslunčlat siuntinius. Neseniai jis 
gavo iš jūsų „care“ paketą. Kai tik 
jis gauna jūsų siuntinius, tai tuoj 
pasikviečia draugus ir suruošia su 
jais girtuokliavimą. Geria tol, kol 
suvalgo jūsų gėrybes. Jūsų gimi
naitis ne tik geria, bet ir pešasi. Už 
peštynes ir kitus darbelius dažnai 
patenka į kalėjimą. Mums, kaip 
greta gyvenantiems,, jūsų giminaičio 
tokie, atsiprašant baliai, tikras var
gas.“ Laiškas baigiamas mandagumo 
pareiškimais ir parašu „Profesorius“. 
Vieta — amerikiečių zonoj.

Trečias laiškas. Pradedamas man
dagiu kreipimusi kaip į mažai pa
žįstamus kaimynus ir rašoma: „Jūs 
savo brolį uoliai remiate ir, tur būt, 
tikrai manote, kad jis ką čia rimta 
dirba ir, gal būt, tikite, kad jis 
tikrai mokslu domisi. Turiu jums 
atvirai pasakyti, kad jūsų brolio 
svarbiausias darbas yra ne mokslas, 
bet kortavlmas o didžiausias rū
pestis — ieškojimas progos nugerti. 
Kad jis mokslu domėtųsi, nei mes, 
jo kaimynai, nei draugai nežinome. 
Taigi, pasidomėkite ir jūs, kokiais 
mokslais jūsų brolis domisi ir ko
štą pažangą padarė. Viso gero 
Jums linkintieji kaimynai.“ Yra pa
rašai, bet išskyrus vietą, viskas pra
manyta. Vieta — amerikiečių zonoj.

Turėdamas tokius duomenis, ry- 
Sausi juos patyrinėti. Pirmam laiške 
minima moteris, pasirodė, yra mo
kytoja. Dirba mokykloje; turi kū
dikį. Atrodo liguista ir suvargusi. 
Karo metu prarado paskutinius 
daiktus, kokius tik turėjo. Jei ne 
sesers parama — ji neįsivaizduoja, 
kaip galėtų gyventi. Pinigų neturi, 
o jei ir turėtų, tel ne ką už juos 
galėtų nusipirkti, nes nieko ne
galima pirkti. Vietos žmonės apie 
ją labai geros nuomonės, sako rimta 
ir darbšti moteris.

Antram laiške minimas asmuo 
yra jaunuolis, kilęs iš žinomo vlsuo- 
meninko šeimos, studentas ir žymus 
sportininkas. Niekas jo niekad ne
matė nei girto nei girtaujančio. Pa
galiau jam ir laiko nebūtų tokiems 
dalykams.

Trečiam laiške paminėtas asmuo 
pasirodė yra ekonomistas, baigęs 
Kaune Universitetą, jau pusantrų 
metų atsidėjęs studijuoja vokiečių 
kalbą ir ruošiasi daktaratui viename 
vokiečių universitete. Pernai buvo 
išskryninguotas iš stovyklos. Gyvena 
mažam miestely, vienas tarp vokie
čių. Arčiau lietuvių, kaip penkias
dešimt kilometrų, nėra. O tokiam 
atstume gyvenantieji tautiečiai jau 
negali būti laikomi kaimynais, dėl 
to prasimanymo šiuo atveju daug 
daugiau, kaip pirmais dviem. Ben
drai, jis yra veiklus žmogus ir, net 
tokiose sąlygose būdamas, dirba 
kultūrinį ir visuomenini darbą.

Patirtieji duomenys man sukėlė 
pasipiktinimą ir pasiblaurėjimą. Tai 
jau per daug šlykštus kėslas, siekiąs 
pikčiausio tikslo. Ką gali pagalvoti 
žmogus, gavęs tokį laišką? Ne vie
nam gali kilti įtarimas kad jo ir 
giminės santykiuose atsirado kaž 
kas negera. Ne vienas gali pasi
duoti laiško įtaigai ir patikėti tuo, 
kas parašyta ir padaryti klaidingas 
išvadas. Tokiam žmogui provokaci
ja, kuris gyvena visą amžių ramiai 
ir toli nuo visokių neramumo ir ka
ro vietų visai nesuprantamas daly
kas, nes jo aplinkoje panašių reiš
kinių nebūna. Jis pamano, kad jei 
jau svetimas žmogus (o juo labiau 
tituluotas) parašė jam laišką, tai, aiš
ku, yra rimta priežastis ir reikalas, 
gal net toliau nuprogresavęs, kaip 
laiške pavaizduota. Geraširdis žmo
gus dažnai sprendžia ir apie kitus 
pagal save ir mano, kaip jis, taip ir 
visi kiti žmonės yra geri ir teisingi

Politinė apžvalga
Lemiantis susitikimas Paryžiuje

SUTIKO DALYVAUTI IR SOV. S-GA. PASTOVI PASAULIO TAIKA, AR VISIŠKAS JO SUNAIKINIMAS

1941 m. birželio 22 d. hitlerinė Vo
kietija užpuolė Sov. S-gą, ir nuo to 
momento prasidėjo tamprus bendra
darbiavimas tarp Vakarų ir Rytų. 
Tuometinis Anglijos min. pirm. Chur- 
chillis tą dieną pasakė savo garsiąją 
kalbą, kurioje pabrėžė besąliginį Sov. 
S-gos rėmimą ir visapusišką bendra
darbiavimą su Sov. S-ga. Ir JAV 
atidarė visus savo ekonominius ir ka
rinius sandėlius Sov. S-gai prieš 
bendrąjį priešą — Vokietiją. Tada 
atrodė, kad šis bendradarbiavimas 
tęsis ir Vokietiją nugalėjus, ir bus 
sukurta ilga ir pastovi taika, kurios 
taip laukė visa žmonija. Bet, su pas
kutiniu šūviu Vokietijoje, reikalai 
taip susidėjo, jog vietoje bendradar
biavimo tarp buvusių sąjungininkų, 
prasidėjo tokie dideli nesutarimai, 
kad visų lauktoji taika išnyko iš ho
rizonto, ir tamsūs, grūmoję debesys 
apgulė pasaulį. Šiandien vėl pasaulis 
stovi prieš klausimą: pastovi taika 
ar visiškas jo sunaikinimas? Šie klau
simai vargina jau eilę metų pokarinį 
pasaulį ir dar iki šiai dienai nesu
randama atsakymo. Sį atsakymą bus 
bandoma surasti šį penktadienį pra
sidedančioje trijų ministerių konfe
rencijoje Paryžiuje. Šioji konferen
cija gimė labšį įtemptoje ir nervuo- 
toje atmosferoje.

Prieš porą savaičių JAV užs. reik, 
min. Marshallis pasiūlė grandiozinį 
Europos atstatymo planą. Siam pla
nui įgyvendinti iniciatyvos turi im
tis pačios Europos valstybės, ne kiek
viena atskirai, bet visos kartu susi- 
būrusios. Kitaip sakant, Europa, 
kaipo kontinentas — visuma.

Praeitą savaitę Paryžiuje, įvyku
siame pasitarime tarp Bevino ir Bi- 
dault buvo nutarta pakviesti daly
vauti pasitarimuose ir Sov. S-gą. 
Prasidėjo didelis įtempimas, laukiant 
Sov. S-gos atsakymo. Atrodo, kad 
neatsitiktinai prasidėjo ir dideli de
batai užsienių politikos klausimais

Anglijos parlamente, kuriame buvo 
iškeltas ir Marshallio Europos atsta
tymo planas ir kliūtys jo įgyvendi
nimui. Užs. reik. min. Bevinas pa
sakė didelę kalbą, kurioje, paliesda
mas Vengrijos įvykius, nurodė, kad 
jam metami Sov. S-gos kaltinimai, 
dėl kišimosi į Vengrijos vidaus rei
kalus, esą visai be pagrindo. Jis nu
rodė į pasikeitusią padėtį Lenkijoje, 
Bulgarijoje, Rumunijoje ir Vengri
joje, kur Sov. S-gai spaudžiant su
darytos satelitinės jai palankios vy
riausybės ir mažuma valdo didžiu
mą. Toliau jis kreipėsi į darbo par
tijos atstovus prašydamas neužmerk
ti akių ir negirti įvykių Balkanuose: 
„Jeigu mes smerkiame Ispanijos re
žimą, kaipo diktatūrinį, lygiai mes 
taip pat turime smerkti ir kitus dik
tatūrinius režimus, kurie yra lygiai 
vienodi." Baigdamas Bevinas nu
rodė, kad Anglijos politika yra aiški. 
Ji siekia laisvės kiekvienam žmogui, 
tokios laisvės, kuri Jam garantuotų, 
jog jis naktį nebus slaptosios poli
cijos išvestas iš savo namų ir dings 
be žinios. „Šitos tikrosios laisvės mes 
siekiame ir mes ją įgyvendinsime“, 
baigė Bevinas savo kalbą.

Užklaustas atstovų parlamente, 
kaip žiūrima į Marshallio planą, 
Bevinas nurodė, jog tai esanti di
džiausia žmonijos viltis, ir jis šio 
įgyvendinimo griebės visomis ketu
riomis. Kartu jis pabrėžė, jog tai 
esąs labai skubus reikalas, o tiek jis, 
tiek Bidault esą numatę šį planą 
įgyvendinti nepaskęstant procedūros 
klausimuose, nes pasaulis ilgiau ne
begalįs laukti ir merdėti ekono
miniame chaose.

Pagaliau svarbiausia, jog taip va
dinamosios Darbo Partijos kairysis 
sparnas, vadovaujamas Grosmano, 
visiškai nepuolė Bevino politikos, 
o, priešingai, po parlamento disku
sijų jos vadas Grosmanas per anglų 
radiją pasakė kalbą, kurioje nu

Dveji metai Jungtinėms
Tautoms

„Vienintelė viltis išlaikyti pasau
lyje taiką glūdi Jungtinių Tautų 
sėkmingume“, šie Winstono Chur- 
chillio žodžiai aiškiai nusako Jung
tinių Tautų tikslus ir uždavinius. <

Prie dvejus metus, 1945 m. bir
želio 26 d., San Francisco miesto 51 
tautos atstovas pasirašė dokumentą, 
kuris sujungė visas tautas, pasiryžu
sias bendromis jėgomis, panaudojant 
moderniškiausias karo priemones, 
gintis nuo kiekvieno užpuoliko, ne

rodė. kad visiškai sutinka su Be
vino politika, nes paaiškėjo, jog 
Sov. S-ga siekia suskaldyti Europą 
į du blokus ir kad kito kelio jai 
gelbėti jeigu „ dar nėra vėlu, ne
bėra.

Nemažesnė reakcija kilo ir Pran
cūzijoje. Po pasitarimų su Bevinu, 
Prancūzijos užs. reik. min. Bidault 
parlamente pareiškė, kad sekančios 
kelios dienos Prancūzijai, Europai, 
o gal net ir visam pasauliui, turės 
gyvybinės ir lemiamos reikšmės.

Visa Europos spauda, išskyrus 
Sov. S-gos satelitus, nurodė, kad 
dabar nuo So v. * S-gos apsisprendimo 
priklauso Europos ir pasaulio taika. 
Tuo tarpu komunistinė spauda puo
lė Marshallio planą, nurodydama, 
kad dolerio pagalba siekiama impe
rialistinių tikslu. Padėtis galutinai 
išryškėjo, kai Sov. S-ga pranešė, jog 
Ii sutinka dalyvauti numatomoje 
trijų ministerių konferencijoje Pa
ryžiuje. Šis Šov. S-gos sutikimai 
atleido nervus ir visa spauda jį su
tiko palankiai. Bet Rytų valstybių 
spauda dabar rašo, kad Molotovas 
Išgelbėjęs pasaulį nuo skilimo į dvi 
dalis, nes, esą, Marshallio planai 
kaip tik to ir siekęs.

Kaip iš įvykių raidos matyti, rei
kalai buvo labai susikomplikavę ir 
įėję į didelę krizę. Ar pavyks ją 
išspręsti Paryžiuje — sunku numa
tyti. Svarbiausia, kad dar nėra aiš
ku, kas po šiuo Marshallio planu 
Slepiasi, kaip suprasti Europą, kai
po visumą?

Kol kas spauda nutyli pačio plano 
esmę. Šiek tiek šiuo klausimu pra
sitaria „N. Y. Times", nurodydamas, 
jog Europos atkūrimas yra įmano
mas tik susiorganizavus Europai | 
federaciją. Kitaip tariant, į Jung
tines Europos Federatyvines respu
blikas.

Bet ar šis planas priimtinas Sov. 
S-gal? Ar ji nesistengs jo sabotuoti 
ir nutęsti, kaip ir visus kitus gyvy-.

mos ūkines ir šalpos institucijas, 
kurių reikšmingiausia buvo UNRRA- 
os organizacija, įkurtą 1943 m. lap
kričio 9 d.

Birželio 26 d., JT Chartos pasi
rašymo sukakties proga, per JT ra
diją kalba prez. Trumanaš, gen. 
Cankaišekas, premjeras Attlee ir 
prez. Auriol. Stalinas atsisakęs, ta
čiau spėliojama, kad jis kalbėsiąs 
per Maskvos radiją.

žiūrint, kas jis bebūtų.
Formalus Jungtinių Tautų sukūri

mas įvyko jau 1942 m. sausio m. 1 d. 
Washingtone, kur susirinkusios 26 
su fašistinėmis valstybėmis kariau
jančios tautos paskelbė Jungtinių 
Tautų deklaraciją. Tačiau įvyko dar 
eilė įvairių konferencijų, iki pagaliau 
San Francisce buvo suformuluotas 
galutinis JT Chartos tekstas.

Chartos įžangoje sakoma, kad JT 
nariai nutaria: saugotis nuo būsi
moje kam rykštės, gerbti elemen
tarines žmonijos teises ir visų tautų 
abiejų lyčių lygybe kurti sąlygas 
socialinei žmonijos pažangai ir di
desnės laisvės rėmuose kelti gyve
nimo lygį Šių tikslų jos siekia to
lerantiškai ir taikiai bendradarbiau
damos su kaimyninėmis tautomis, 
siekdamos išlaikyti tarptautinę taiką 
ir saugumą, kurdamos organizacijas 
skatinti tautų ekonominei ir socia
linei pažangai.

Iki šiol efektingiausių rezultatų JT 
pasiekė ekonominėje srityje, kurda-

binius klausimus į diskusijų ir ko-
misijų makalynę? Ar nesitęs bega
linės diskusijos procedūros klausi
mais? Visus šiuos būkštavlmus stato 
ir pasaulio spauda. Bet kartu ir 
nurodo, kad jeigu šitaip atsitiktų, 
tai Anglija ir Prancūzija turinčios, 
nieko nežiūrint, vienos pačios, be 
Sov. S-gos, šį planą įgyvendinti. 
Pats gi plano autorius, JAV, jau 
paskyrė tris specialias komisijas, 
planui paruošti ir jį įgyvendinti.

Tikėkimės jog ateinančios savai
tės išspręs šią problemą, kaip kad 
Bidault pažymėjo, turinčią gyvybi
nės reikšmės ne tik Prancūzijai, 
Europai, bet ir visam pasauliui.

ML

Petkovo arešto užkulisiai
Bulgarijos opozicijos vado, bul

garų agrarinės partijos lyderio Pet
kovo areštavimas Londono diploma
tiniuose sluoksniuose, kaip pastebi 
Reuterio korespondentas, nesukėlė 
jokio nustebimo. Jau po Jugosla
vijos opozicijos vado Dragoljub Ja- 
novič ir svarbiausiųjų Vengrijos 
smulkiųjų ūkininkų partijos veikėjų 
izoliavimo buvo spėliojama, kad 
(vykių eiga gali ton pačion pusėn 
pakrypti ir Bulgarijoje.

Šiuose įvykiuose galima įžiūrėti 
Bulgarijoje viešpatavusios politinės 
krizės paskutiniąją fazę. Ji išplau
kia iš prieš vienerius metus pada
ryto komunistų partijos nutarimo, 
kuriame buvo užakcentuota, jog ko
munistų partija turinti itin saugotis, 
kad, raudonajai armijai pasitraukus 
Iš Bulgarijos (įsigaliojus taikos su

tartims), Tėvynės Fronto režime ne
įvyktų jokių permainų. Dabar Pet
kovo suareštavimas kaip tik ir su
tapo su sovietų licenzijuotos Ber
lyno žinių agentūros pranešimu, 
pagal kurį sovietų daliniai esą pra
dedami iš Bulgarijos atitraukti.

Komunistų partija šį savo planą 
pradėjo vykdyti praeitą vasarą, 
griebdamosi drastiškų priemonių 
bulgarų kariuomenės viduje ir pa
šalindama nekomunistą karo minis
ter! gen. Damian Velchec.

Sekanti stadija, — kaip rašo Reu
terio korespondentas, — buvo pa
rodinės bylos Sofijoje prieš taria
mąją antikomunistinę karininkų or
ganizaciją, kuriai — neutraliai kari
ninkų grupei — buvo primetama, 
kad ji ruošusi vyriausybės pervers
mą. Paskutinysis šios grupės narys, 
ats. gen. Ivan Popov, buvo nuteistas

ir nieko blogo kitiems nelinki. Pa
tikėjus anonimu, atsiras įsižeidimas, 
kad benamis giminė ar pažįstamas 
nesupranta jo kilnios širdies, never
tina jo paramos ir pastangų. Po įsi
žeidimo, žinoma, seks pasipiktinimas 
ir. santykiai luš. O tai jau blogas 
reiškinys ne tik tiems, kuriuos rei
kalas tiesiai paliečia, bet ir kitiems,

Rusai norėję s ep oralinės taikos
IR 1943 m. SIŪLĘ PABALTIJO PADALINIMĄ

Plačiai skaitomas amerikiečių laik
raštis „Liberty“ paskelbė vieną re
portažą, iš kurio aiškėja, kad ru
sai 1943 m. sausio mėnesį (Stalin
grado apgulimo dienomis) bandę su 
nacine Vokietija sudaryti separating 
taiką. Reportažui medžiaga dalimis 
surinkta iš eilės slaptų sunkiai gau
tų pasikalbėjimų su europiečiais, 
kurių pavardes paskelbti esą neįma
noma, nes nuo paslapties išlaikymo 
priklauso jų gyvybės. Visos esminės 
reportažo detalės esančios aukštų 
Amerikos valdininkų patvirtintos.

Reportaže sakoma, kad vienam 
rusų diplomatui, protokolo šefo pa- 
veduotajui A. M. Aleksandrovui,

1943 m. sausio men. buvę pavesta 
slaptai nuvykti į Stockholmą ir Vo
kietijai pasiūlyti šias sąlygas: 1 at
sisakyti visų interesų Suomijoje ir 
atsitraukti į liniją Ryga-Dardanelai;
2) Lenkijos (o tuo pačiu ir Pabaltijo, 
R e d.) pasidalinimas lieka galioje;
3) Vokietija, norėdama neprarasti 
savo teisių į Dardanelus, rusų in
vazijos į Turkiją atveju turi laikytis 
neutraliai.

Derybų dalyviai susirišo su Himm- 
lerio atstovu. Tačiau Hitleris Bul
garijoje pradėjo teirautis apie vieno 
derybų dalyvio asmenybę. Tai su
kėlė rusų nepasitikėjimą, ir jie savo 
delegatus iš Stockbolmo atšaukė.

AP žiniomis, buv. vokiečių užs. 
reik, ministerijos aukštas valdinin
kas Friedrich Gauss Nūrnberge pa
tvirtino, kad sovietų atstovas Stock- 
holme tikrai Vokietijai pasiūlęs se- 
paratinę taiką. Ir Gauss patvirtina, 
kaip „Liberty“ rašo, kad derybos nu
trukusios dėl abipusiško nepasitikė
jimo. Joachim von Ribbentrop gal
vojęs, kad rusai tik „vaidiną". O 
rusai, pagal „Liberty“, pabūgę, Įjad 
žinia apie derybas galinti pasiekti 
kitų sąjungininkų ausis, ir, vokie
čiams aiškiai nepasisakant, pabijoję 
surizikuoti netekti skollnlmo-nuo- 
mavimo paktu tiekiamos paramos.

nes toks reiškinys nesilokalizuoja, 
o plečiasi ir veikia kitus. Tai jau 
blogas reiškinys ir yra tai ko ano- 
nyminių laiškų „rašytojai“ siekia.

Su tokiais reiškiniais reikia ko
voti, o kaip — tegu pagalvoja daž
nas. Svarbiausias uždavinys, tai to
kių šmeištalaiškių autorius išvilkti 
aikštėn, kaip didžiausius negerovių 
kėlėjus. Jų laiškus, be abejonės, 
paprašyti amerikiečiai, tikrai atsiųs 
tiems, kuriuos jie liečia. O turint 
laiškus — nesunku bus ir jų auto
rius rasti, nors ir kažin kaip jie 
besidangstytų. Bet to, su gaunamais 
iš kitur laiškais reiktų atsargiau 
elgtis, kad tamsūs gaivalai negalėtų 
jų panaudoti piktiems tikslams.

K. Obolenas

Propaganda norintiems grizli
Hannover. (Dena). — Sovietų ra

dijo siųstuvas „Volga" šeštadieniais 
16-16,30 vai. ir sekmadieniais 10-11

15 m. kalėjimo. Bylos metu jis būk 
patvirtinęs, kad palaikęs ryšį su 
Petkovu. Sį aplinkybė dabar buvo 
panaudota Petkovui areštuoti.

Petkovas vadovavo Bulgarijos Tė
vynės Frontui tuo metu, kai 1942 m. 
į jį pradėjo burtis dar tik atskiri 
prieš vokiečius nusistačiusieji Bul
garų politikai. Vėliau į šį pasi
priešinimo sąjūdį įsijungė įvairiau
sios partijos — net ir komunistų. 
1944 m. pirmojoje Tėvynės Fronto 
vyriausybėje jis buvo vienas iš va
dovaujančiųjų asmenybių. Tačiau 
vėliau, pamatęs, kad komunistai at
sisako su kitomis partijomis lojaliai 
bendradarbiauti, o pats Tėvynės 
Frontas virto komunizmo priedanga, 
jis iš vyriausybės pasitraukė ir per
ėjo į opoziciją.

Praeitą rudėnį įpykusiuose rin
kimuose , Petkovas, kaip opozicijos 
vadas, laimėjo 22% parlamento vie
tų. Vėliau jis ne kartą parlamente 
kritikavo vyriausybės politiką.

Petkovo areštavimu buvo siekla-
val banga 1571 m. ukrainiečių, lie
tuvių, latvių ir estų kalbomis trans
liuoja programą, skiriamą norin
tiems grįžti.

Paris. (Dena). — Bordeaux apy-

ma, — sako baigdamas Reuterio ko
respondentas, — sužlugdyti opozi
cijos veiklą ir pašalinti, bet kokias 
politinių permainų galimybes, pasi
traukus sovietų daliniams. Šiuo

linkės apniko milžiniški skėrių atžvilgiu įvykiai Bulgarijoje paly- 
įpiečiaL Yra pavojaus, kad jie gali I gintini su paskutiniaisiais Vengrijos 
mnaikinti visą derlių, | įvykiai!.
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Lietuvos- likimas istorijos posūkiuose 1939 —1947 m.

(6) Lietuva rudojoje vergijoje
PIRMOSIOS BESIARTINĄNCIOS 

AUDROS ŽYMES
1941 metų pavasarį Italija puolė 

Graikiją, ir karas suliepsnojo Balka
nuose. Taip Lietuvoje nemėgti ir 
neskaityti sovietų laikraščiai pradėta 
daugiau pirkti, nes juose buvo rašo
ma, kaip maža Graikija ne tik sėk
mingai ginasi nuo didžiosios Italijos, 
bet ir veržiasi į jos kontroliupjamas 
sritis. Visos lietuvių tautos simpa
tijos buvo Graikijos pusėje. Begel- 
bėdami Italijos prestižą, vokiečiai 
pradėjo traukti savo divizijas į Bul
gariją ir Vengriją. Pasidarė aišku, 
kad karo šmėkla plečiasi į Europos 
pietus ir rytus. Dideliu įtempimu 
laukta, kaip pasielgs Jugoslavija, 
vienintelė Balkanuose likusi karo 
nepaliesta valstybė. Iš pradžių ji 
buvo lyg apsisprendusi už Vokietiją, 
bet staiga pasuko prieš ją. Sovietų 
Sąjunga pasiskelbė suteikianti Jugo
slavijai garantijas nuo užpuolikų, bet 
praėjo vos trys dienos, ir vokiečių 
divizijos ją puolė iš Vengrijos ir Bul
garijos. Buvo aišku, vokiečiai ne
siskaito su sovietų garantijomis ir 
elgiasi kaip jiems patinka.

Dabar kiekvienam pasidarė aišku, 
jog karas neaplenks Lietuvos žemių, 
ir kad čia susidurs didžiosios rusų ir 
vokiečių jėgos. Rusai paskubomis 
visą žiemą ir visą pavasarį statė Lie
tuvoje visu Vokietijos pasieniu bun
kerius, kraustė iš pasienio zonų ra
mius gyventojus ūkininkus, prie sie
nos prieinančius laukus suarė ir sua- 
kėjo, kad niekas negalėtų pereiti sie
nos nei iš tos, nei iš anos pusės. Ir 
nors visos žymės rodė pasiruošimą 
artimam karui, nors žmonės Lietu
voje karo bijojo, bet kartu visi dėjo 
į karą dideles viltis, vienokiu ar ki
tokiu būdu išsilaisvinti iš rusiškojo 
okupanto ir vėl atstatyti savo ne
priklausomą valstybę. Kiekvienam 
buvo aišku, jog taikiu keliu tatai pa
daryti bus nebeįmanoma.

Dar daugiau visi kaęo Lietuvoje 
pradėjo laukti klaikiosiomis bir: ?lio 
14—25 dienomis, kada rusai pradėjo 
masiniai tremti lietuvius į Sibirą ir 
tolimosios šiaurės priverčiamuosius 
darbus. Teroras palietė beveik visas 
lietuvių šeimas, kurios arba buvo iš
tremtos iš savo tėvų žemės ištisai, 
arba nustojo atskirų savo šeimos na
rių Likusieji, laukdami tokio pat 
likimo, pradėjo karo pradžios laukti 
nekantraudami. Visi kažkodėl buvo 
įsitikinę, kad karui prasidėjus rusai 
iš Lietuvos turės trauktis. Ir kai 
Tassas birželio 19 d. pakartojo vo
kiškojo DNB pranešimą, esą, gandai 
apie vokiečių kariuomenės telkimą 
prie rytinių Vokietijos sienų yra 
pramanyti, visiems buvo aišku, jog 
tai tikra tiesa ir, kad karo klausimas 
jau artimiausių dienų reikalas.

LIETUVA KARO AUDROJE
Birželio 22 dienos rytas Lietuvą 

nušvietė karo pašvaistėmis. Degė 
Vilkaviškis ir Marijampolė. Rusai 
panikai traukėsi nuo visų pasienių,

ir -jų divizijos ritosi Nemuno link. 
Kaunas, esąs 100 km nuo fronto, 
pergyveno didžią paniką, nors vokie
čių aviacijos bombarduotas ir ne
buvo. Žmonės laukė besitraukiančių 
rusų teroro, apie kurį pradėta kal
bėti jau pačią pirmąją karo dieną. 
Krašte lietuviai patriotai organizuo
jasi į partizanų būrius. Jų tikslas 
ginti ramius gyventojus nuo bolše
vikinio teroro ir kovoti dėl nepri
klausomos Lietuvos atstatymo. Par
tizanai pradeda aktyviai veikti bir
želio 23 d., rusams dar didelėmis ma
sėmis besitraukiant per Nemuną, o 
jau birželio 24 d., kai rusų kariuo
menės dar pilnas Kaunas, čia per 
radiją paskelbiamas Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo aktas ir sudary
tasis ministerių kabinetas. Lietuviai 
parodė nepaprastą drąsą, savo drą
sius žygius apmokėjo didžiomis auko
mis ir krauju, bet savo tikslą pa
siekė. Kitas klausimas, jei paskelb
toji atstatytoji Nepriklausomybė ne
buvo Berlyno pripažinta ir sudary
toji laikinoji Lietuvos vyriausybė 
nerespektuota. Pats faktas pasiliko 
faktu, kuris nuskambėjo plačiai po 
pasaulį ir pirmomis dienomis ir net 
savaitėmis varžė vokiečius Lietuvoje 
laisvai šeimininkauti, kol jie su lai
kinąja Lietuvos vyriausybe nebuvo 
susidoroję.

Per vieną savaitę karo viesulas 
praūžė per Lietuvą, palikdamas vietų 
vietomis sugriautus miestų ir kaimų 
degėsius ir besitraukiančių bolševikų 
nužudytas nekaltas civilių lietuvių 
aukas: Pravieniškėse, Panevėžyje, 
Rainių miškelyje, Suvalkijoje ir ki
tur. Nusiviję bolševikus, vokiečiai 
taip pat jau pirmomis dienomis pa
liko Lietuvoje kruvinus pėdsakus. 
Vietų vietomis buvo sušaudyti ci
viliai lietuviai ir Lietuvos piliečiai, 
kartais tik už tai, kad pasipainiojo 
vokiečiams po kojų, o kartais ir vi
sai be jokios priežasties ir pagrindo.

Kiekvienam pasidarė aišku, kad vie
nas žiaurus okupantas kraštą aplei
do, bet kad jį užėmė kitas ne mažiau 
žiaurus okupantas ir kad lietuvių 
tautai ir Lietuvai sunkūs laikai dar 
nepraėjo, kad reikia ruoštis, gal būt, 
dar didesniems likimo mėginimams, 
reikia išsilaikyti ir organizuoti pasi
priešinimą už tautos teises ir laisvę, 
reikia ruoštis būsimoms kovoms už 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mą.

LIETUVA RUDOJOJ VERGIJOJE

Lietuvių viltys atstatyti karo aud
roje nepriklausomą Lietuvą buvo 
išsklaidytos jau pačiomis pirmomis 
vokiškosios okupacijos dienomis. Par
tizaninių kovų su bolševikais sūku
ryje sudarytoji laikinoji - Lietuvos 
vyriausybė nors pirmomis dienomis, 
atrodė, buvo pakenčiama, bet ji ne
buvo nei okupacinės kariuomenės, 
nei Berlyno pripažinta. Kraštą pir
momis okupacijos dienomis tvarkė 
karinė vokiečių valdžia, o kai fron
tas pasistūmėjo kiek į rytus, visą 
Lietuvą užplūdo rudžiai (taip lietu
viai pavadino nacius), ir buvo įsteig
tas Zivilverwaltungas. Laikinoji Lie
tuvos vyriausybė, veikusi savo atsa
komybe ir steigusi nepriklausomos 
Lietuvos įstaigas buvo smurtu pa
šalinta, o jos vietoje okupantų su
teikta Lietuvos sričiai vietinė savi
valda, visiškai nuo okupantų pri
klausanti ir turinti vykdyti jų įsa
kymus.

Vokiškasis Zivilverwaltungas paliko 
galiojančiais beveik visus bolševikų 
Lietuvoje paskelbtus įstaitymus ir 
potvarkius. Ypač tuos, kurie lietė 
ūkių, įmonių ir nejudomo turto mies
tuose konfiskavimus. Visas bolševikų 
konfiskuotas Lietuvos piliečių ir Lie
tuvos valstybės turtas dabar skai
tėsi esąs Vokietijos nuosavybe, su 

kuria Reichas Ir jo pareigūnai galėjo 
elgtis kaip tinkami. Fabrikai ir 
įmonės su visomis žaliavomis tuoj 
buvo perimtos rudžių, ir jų sudary
tųjų bendrovių o lietuviai ūkininkai 
ir miestuose namų savininkai pasi
liko tik laikini savo nuosavybių val
dytojai. Didesnieji ir našesnieji 
ūkiai, o taip pat ir geresnieji miestų 
namai buvo perleidžiami iš Reicho 
atkeliamiems vokiečiams nuosavybėn. 
Lietuviai iš savo ūkių ir savo namų 
buvo išvaromi ir paleidžiami elge
tomis. Jiems buvo draudžiama su 
savim pasiimti gyvulius, baldus, rū
bus ir net maistą. Tokia sistema 
leido naciams sauvaliauti visoje Lie
tuvoje, šalinti iš ūkių ir namų lietu
vius, vykdyti Lietuvoje beatodairinę 
vokišką kolonizaciją, kuri, laikui bė
gant, turėjo vis plėstis, visiškai iš
stumti lietuvius iš savo krašto ir, 
arba paversti juos savame krašte 
visiškais vergais, vokiškųjų kolonis
tų juodąja darbo jėga, arba juos* iš
varyti toliau į karo nuteriotuš rytų 
plotus naujas sodybas kurti, arba 
net visiškai išnaikinti. Ir jei tatai 
nebuvo įvykdyta tuč tuojau trum
piausiu laiku, jeigu teko nukentėti 
ne visai lietuvių tautai bet tiktai 
žymiai jos daliai, tai tik todėl, kad 
karui tebevykstant naciai visų savo 
užmačių Lietuvos atžvilgiu tokiu 
trumpu kelių metų laikotarpiu neį
stengė įvykdyti dėl techniškų ir trans
porto kliūčių ir laukė sėkmingos 
karo pabaigos, istorijoje negirdė
tiems planams Lietuvoje realizuoti.

Taip lietuvių tauta, patyrusi dvi 
okupacijas ir matydama, kad ant
rasis vokiškasis okupantas tęsia pir
mojo rusiškojo okupanto pradėtąjį 
lietuvių tautos ir Lietuvos naikinimo 
darbą, jau pačių aplinkybių verčia
ma dairėsi į ten, iš kur galėjo susi
laukti savo teisių apgynimo ir iš
silaisvinimo.
(B. d.) H. B.

Brolkį Alsopų spėliojimai
Žinomieji Amerikos žurnalistai, 

broliai Alsopai, turi gerus ryšius su 
Valstybės Departamentu ir politi
niais klausimais visada būna gerai 
informuoti apie pasaulinės politikos 
raidą. Dabar „New York Herald Tri
būne“ puslapiuose jie bando nusa
kyti Pietų Rytų Europos netolimą 
ateitį.

Rumunijos užs. reik. min. Tata- 
rescus jau lankęsis JAV pasiuntiny
bėj Bukarešte pasiteirauti, ar JAV 
jam nepadėtų panašiai pasprukti, 
kaip buvusiam Vengrijos min. pirm. 
Nagy, kurs jau nuvyko į Washing
ton ir turėjo kelis pasikalbėjimus 
su atsakingais Valstybės Departa
mento pareigūnais. Amerikiečių dip
lomatai Tatarescui buvę labai san
tūrūs, gal labiausiai dėl to, kad jis 
esąs itin sukta politinė asmenybė. 
Karo metu jis pelningai bendradar
biavęs su naciais, buvo patekęs į

karo nusikaltėlių sąrašus, bet pas
kui susibičiuliavęs su sovietais ir jų 
dėka ne tik išvengęs kartuvių, bet 
pasidaręs ministerių.

Broliai Alsopai sako, kad Tata- 
rescu mauro pareigą sovietams yra 
jau atlikęs, ir sovietai rengiąsi 
nusikratyti ne tik juo, bet ruošiasi 
pakeisti ir visą dabartinę vyriau
sybę. Dabartinis Rumunijos min. 
pirm. Groza, nors ir aiškus komu
nistas, laikomas silpnu žmogumi. 
Netikra esanti ir karaliaus padė
tis. Sovietų pasiryžimą Rumunijoje 
baigti dabartinę komediją skati
nanti ir ta aplinkybė, kad dabar 
pasitaiko tokių incidentų, kurie 
kompromituoja komunistų partiją, ir 
visą režimą. Dabartinė Grozos vy
riausybė nepajėgia apvaldyti esamos 
padėties, ir jie nori Rumunijoje 
įvesti tiesioginį NKVD režimą.

Toliau broliai Alsopai rašo, kad 
savo dienas bebaigiantį Grozą, prieš 
daugiau kaip dvejus metus, į val
džios viršūnes įkėlė Višinskis, kurs 
tada asmeniškai nuvykęs į Rumuni
ją režisavo vyriausybės pakeitimą. 
Broliai Alsopai aną Višinskio vaid
menį primena . ryšium su žiniomis, 
kad tasai sovietų diplomatas dabar 
vasaroja Čekoslovakijos vasarvietėje 
Karlsbade. Jie įtaria, kad dabar Vi
šinskis Čekoslovakijai ruošia tą pa
tį, ką savo laiku suruošė Rumunijai.

Pagaliau, ryšium su pasklidusiais 
gandais apie Molotovo kelionę į 
Belgradą, broliai Alsopai rašo, jog 
reikalas bus greičiausiai susijęs su 
sovietų numatytu projektu — sustip
rinti ryšius su savo balkaniniais 
satelitais ir, atėjus momentui, juos 
visus įjungti j „Slavų Tarybinę So
cialistinę Republiką.“

Pasaulio spaudoje
AMERIKIEČIU SPAUDA RAGINA 
IŠKELTI PABALTIJO VALSTYBIŲ 

KLAUSIMĄ JT
Amerikiečių visuftmenės susijau

dinimas dėl žinomųjų Vengrijos 
įvykių nėra nė kiek atslūgęs. Spau
da ragina vyriausybę imtis griežtes
nių žygių. Įtakingas Washingiono 
laikraštis „Washington Star“ Ven
grijos įvykius jungia su Pabaltijo 
valstybių ir kitų sovietų okupuotų 
kraštų likimu ir rašo, jog jau atėjo 
laikas Jungtinių Tautų Organizaci
jai Ištirti klaikų ir paslaptingą 
vyksmą, kurs vyksta Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Ru
munijoje, Vengrijoje ir Bulgarijoje.

Tai pirmas žingsnis, kada ameri
kiečių spauda Pabaltijo valstybių 
klausimą įjungia į bendrus Euro
pos valstybių rėmus ir jo išsprendi
mui nurodo konkrečias formas.

TEISINGAS PRANCŪZU 
LAIKRAŠČIO ŽODIS

„La Republiųue Moderne“, dvisa
vaitinis federalistinio socializmo 
laikraštis, ryšium su prancūzų par
lamento sudaryta komisija, kuri Iš
tirtų ir teistų, kas kaltas, kad Pran
cūzija atsidūrė 1940 metų katastro
foj, primena, kad tos komisijos pir
mininkas yra komunistas Joinville, 
ir komisijos darbas būsiąs grynas 
veidmainiavimas, kaip veidmainia
vimas viešpataująs visur jau eilę 
metų. Toliau laikraštis rašo: „Veid
mainiavimas yra demokratų kry
žiaus karas prieš fašizmą tuo metu, 
kai demokratų fronte yra pirmutinė 
totalistinė valstybė. Veidmainiavi
mas duoti pačiom tautom apsispren
dimo teisę po to, kai 1940 m. buvo 
padalinta Lenkija-, Pabaltijo valsty
bės jėga prijungtos prie Sovietų Są
jungos, atplėštaRytųPrūsija. Veidmai
niavimas yra karo nusikaltėlių tei
simas Nūmberge ir kitur, kai tarp 
teisėjų sėdi atstovas vienos valsty
bės, kuri turi daugiausia koncen
tracijos stovyklų, kur gyventojų de
portavimas yra virtęs papratimu, 
kur priverčiamieji darbai yra pri
mesti milijonam žmonių, kur kulka 
į pakaušį be teismo ir masinės egze
kucijos yra virtusios valdymo meto
dais.“

AMERIKIEČIU LAIKRAŠTIS 
APIE TREMTINIUS

Amerikiečių laikraštis „New York 
Journal-American“ 1947 m. birželio 
2 d. tremtinių kiaušiniui paskyrė 
vedamąjį „Išvietintieji“, kuriame ra
šoma, kad apie vieną miiy oną'žmo
nių, esančių amerikiečių ir anglų 
zonose ir nešiojančių DP vardą, yra 
neteisingai suprantami ir neteisingai 
aptariamas jų atsiradimas. Laikraš
tis pabrėžia, kad vienas milijonas 
žmonių yra pabėgę ne tiek nuo karo, 
keik nuo komunizmo, nes Sovietų 
Sąjungos okupacija jų kraštuose gy
venimą padarė neįmanomą. Jie 
grįžti negali. Laimingi yra, kurie 
grįžo ir buvo gailestingai nužudyti. 
Nelaimingi, kurie grįžo ir buvo iš
gabenti į Rusijos darbo stovyklas 
negailestingai mirčiai
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GEN. BOR - KOMOROWSKI

Nenugalimieji
SKAUDUS SMŪGIS VARŠUVOS GYNĖJAMS

Ir kai tik šis TASS komunikatas 
aiškiai nušvietė mūsų padėtį, j ma
no štabą atvyko visų politinių par
tijų vadai ir atsinešė planus, kaip 
padidinti jų pastangas ir darbą. Du 
valstiečių partijų lyderiai manė, kad 
aš privalau visiems Krašto armijos 
pogrindiniams daliniams visoje Len
kijoj įsakyti žygiuoti j pagalbą sos
tinei.

Aš žinojau, kad mūsų silpnai gink
luoti valstiečių būriai nedaug galės 
pakeisti karinę situaciją. Iš antros 
gi pusės, gana efektyvi jų veikla 
priešo užnugaryje duotų mums 
truputį laiko, o laikas šiuo momentu 
buvo svarbus faktorius. Be to, aš 
svarsčiau, kad iš tolimesnių krašto 
vietų atvykę ginkluoti mūsų dali
niai galėtų atsigabenti daugiau gink
lų, kuriuos gal galėtų pasisekti 
įšmugeliuoti ir į Varšuvą. Todėl su
tikau su valstiečių partijos nuomone 
ir paprašiau Londoną paskelbti per 
radiją įsakymą, kad visi pasirengę 
ir ginkluoti mūsų daliniai tuojau 
pat pajudėtų Varšuvos link.

Tuo pat metu per tą patį Londoną 
aš daviau instrukciją visiems Var
šuvos apylinkių ūkininkams, kad 
maisto tiekimą Varšuvos kovoto
jams jie laikytų pirmaeile savo pa
reiga. Valstiečių partija organizavo 
jo tiekimą.

Maisto trūkumas dabar jau buvo 
juntamas. Padėtis dar darėsi sun
kesnė dėl to, kad maisto sandėliai 
buvo įvairiose vietose. Centrinis 
sektorius turėjo sausų žirnių, pupų, 
miltų, miežių, bet neturėjo šviežių 
daržovių. O priemiesčiai nieko kito

neturėjo, kaip tik daržoves. Todėl 
maisto pasikeitimas tarp rajonų bu
vo labai svarbus, bet blogas reikalas 
buvo su transporto priemonėmis. 
Vežti maistą arkliniais vežimais ne
buvo galima dėl gausybės barikadų 
skersai gatvės ir dėl nuolatinių 
kovų

Civilinė valdžia atsišaukimu krei
pėsi į transporto savanorius. Ir šią 
naktį pirmosios ilgos vyrų ir moterų 
eilės, sulinkusios po sunkiais mai
šais. slinko gatvėmis po priešo ug
nimi, leidosi į rūsius, požeminius 
praėjimus ir kanalizacijos vamz
džius, nešdamos maistą, medika
mentus ir net gi amuniciją į tuos 
punktus, kur jų labiausiai reikėjo. 
O po to kiekvieną naktį šios eilės 
visomis kryptimis keliavo miesto 
požemiais. Šių transporto kolonų 
nuostoliai buvo tokie pat dideli, 
kaip ir fronto linijose bet kritu
siųjų vietas užimdavo dar dedesnis 
savanorių skaičius.

Krašto armijos karininkai visoje 
Lenkijoje atsiliepė į manp įsakymą 
žygiuoti į pagalbą sostinei. Tačiau 
daug kur jie susidūrė su trukdy
mais.

Majoras Zegota, Krašto armijos 
27-tos pėstininkų divizijos vadas, 
kuri kovojo Rytinėj Lenkijoj sovie
tų taktinėj vadovybėj ir iki šiolei 
vis dar veikė prisilaikydamas sovietų 
taktinių įsakymų, korektiškai refe
ravo savo sovietiškiesiems viršinin
kams apie mano generalinį įsakymą 
ir pareikalavo leisti divizijai vykti 
gelbėti Varšuvos. Iš pradžių vietinis 
rusų vadas sutiko pasiųsti diviziją 
į frontą priešais Varšuvą, bet netru

kus sovietų daliniai apsupo ir nu
ginklavo mūsų 27-tąją diviziją.

Panašios žinios buvo gautos iš 
Liublino, Lvovo ir kitų rajonų, at
sidūrusių jau sovietų kontrolėj. Visi 
pranešimai buvo vienodi: Krašto 
armijos daliniai, pareiškę norą vykti 
arčiau Varšuvos, tuojau buvo nu
ginkluojami.

Ir tiktai 1945 m gegužės mėn., po 
Vokietijos kapituliacijos, atvykęs į 
Londoną, aš ten pamačiau telegramą 
iš Liublino, pasiųsta 1944 m. spalio 
24 d. Toje telegramoje buvo paci
tuotas 16-tos sovietų pėstininkų di
vizijos vado įsakymas dėl mano ge
neralinio įsakymo Krašto armijos 
daliniams, paskelbto per Londono 
BBC 1944 m. rugpiūčio 14 d. Tuo 
savo įsakymu sovietų divizijos va
das raud. armijos karininkams 
įsakė tuojau pat sustabdyti Krašto 
armijos dalinių žygiavimą Varšuvos 
kryptimi, be to, įsakė kiekvieną jų 
sektoriuje veikiantį Krašto armijos 
dalinį tuojau nuginkluoti ir nu
kreipti į karinius centrus išvežimui. 
Sis sovietų įsakymas Krašto armiją 
vaizdavo, kaip „Lenkų nacionalistų 
armiją remiamą Lenkijos emigran
tinės vyriausybės.“

Minėtasis TASS komunikatas vo
kiečiams reiškė lygiai tą pat, ką ir 
mums: Krašto armija dabar lieka 
viena prieš žymiai stipresnes jėgas. 
Ir konsekventiškai mes dabar lau
kėm, kad jie pradės smarkiai pulti 
Senąjį Miestą, labai pažeidžiamą 
sektorių.

Civilis gyvenimas Varšuvoje tuo 
tarpu slinko viena kryptimi, visi 
buvo tvirtai pasiryžę išlaikyti mies
tą, kol ateis rusai. Fronto linija 
niekuomet nebuvo labai toli. Dažnai 
ji ėjo net pastatų aukštais. Vokie
čiai, pav., laikėsi rūsiuose ir pir
muosiuose aukštuose, o lenkai — 
.aukštesniuose aukštuose arba at
virkščiai. Vokiečių kulkosvaidžių 
ugnis, leidžiama pro išmuštus lan

gus, per siauras gatveles lėkė į ki
tus tokius pat išmuštus langus, pro 
kuriuos lenkai mėtydavo savo rankų 
darbo granatas. Dažnai netoliau, 
kaip 20 metrų nuo kovų linijos bu
vo mūsų ligoninės, maisto dalinimo 
centrai ir viešosios virtuvės, kurios 
palaikė visą civilinį organizuotą 
gyvenimą šiame pragare.

Norint užkirsti kelią naktinei vo
kiečių šaulių (snaiperių) infiltra
cijai į mūsų eiles, civiliams buvo 
įsakyta sutemus sudaryti sargybas 
prieangiuose; kiekvienas įeinantis, 
kuris nežinojo slaptažodžio, turėjo 
būti sulaikytas ir perduotas ištar
dyti. Žmonės patys savo namų du
ris užbarikaduodavo plytomis ir 
žeme, palikdami tik labai siaurą 
plyšį praeiti. O sutemus netgi šios 
siauros angos būdavo uždaromos ir 
saugojamos sargybinio — kurio nors 
to namo gyventojo. Beveik kiek
vienas namas buvo tvirtovė, pasi
rengusi atremti priešo puolimą.

O pačiuose namuose visi jų gy
ventojai dalinosi maistu, skirstėsi 
sau uždavinius ir pareigas, žodžiu 
sakant, gyveno vientisą šeimyninį 
gyvenimą. Daugeliu atvejų visi kar
tu ir žūdavo. Kiekvienas kiemas 
turėjo savo altorių; aš neatsimenu 
nė vieno kiemo, kuriame nebūtų jo 
buvę. Gyvenant nuolatiniam pa
vojuje, religinis jausmas pakilo iki 
tokio laipsnio, kokio aš niekuomet 
nebuvau anksčiau matęs. Atsimenu, 
kartą per inspekcinę kelionę man 
teko eiti per vieną kiemą, į kurį 
anksčiau buvo nukritęs sunkusis 
patrankos šovinys. Kiemo vidury gy
ventojai buvo susispietę į vakarines 
pamaldas. Visi jie klūpojo prieš 
nedidelę krūvelę šipulių, tai buvo 
viskas, kas liko iš Kristaus statulos.

17-tą kovų dieną vokiečiai pra
dėjo bombarduoti Varšuvą iš savo 
sunkiausių geležinkelių patrankų, 
kurias jie buvo anksčiau naudoję 
Sevastopolio tvirtovės mūšiuose. Šo

viniai buvo arti septynių pėdų ilgio; 
kiekvienas jų svėrė pusantros to
nos. Jų sprogimas paprastai su
naikindavo ištisus pastatų blokus. 
Vokiečiai šaudė iš jų labai preciziš
kai, stengdamiesi ugnį nukreipti į 
strateginės' reikšmės punktus, kaip, 
pav., rajonų vadovybes ir radijo 
pozicijas, taip pat ir j pirmykščius 
savo sandėlius ir amunicijos bazes.

Visą rytą pabombardavę iš šių 
sunkiausio kalibro patrankų, jie 
trumpam laikui sustabdė Šaudymą 
ir Saksonijos parke prie mūsų po
zicijų pradėjo artėti vokiečių par
lamentarai su baltomis vėliavomis. 
Lenkų karininkas pasitiko juos prieš 
mūsų pozicijas. Jie įteikė jam laiš
ką, pasirašytą generolo von dem 
Bacho, vokiečių kariuomenės Var
šuvoje vado. Laiške mums buvo 
siūloma pasiduoti. Pasidavus-Krašto 
armijos kariams buvo pažadėtos ko
votojų teisės nelaisvėje, o jei šis 
pasiūlymas būsiąs atmestas, tai bu
vo pagrasinta sunaikinti visą miestą 
ir visus jo gyventojus.

Sis laiškas nesukėlė jokių dvejo
jimų nei pulk. Montero štabo narių, 
nei mano.

Atsižvelgiant į visas karo taisyk
les, tokioj situacijoj esanti kariuo
menė, kokioj mes dabar buvom, 
turėtų pasiduoti. Tačiau mūsų nu
sistatymas laikytis ir kovoti buvo 
paremtas patirtimi, kuri sakė, kad 
pasiduoti vokiečiams reikštų tiek 
kareivių, tiek civilių žudynes. Net 
gi dabar vokiečiai šaudė ir korė 
Krašto armijos karius, kurie patek
davo į jų nelaisvę, ir sistemingai 
degino gyvus civilius jų namuose. 
Todėl, nors ir ųesulaukdami sovietų 
pagalbos, nė vienas iš mūsų nega
lėjo abejoti, kad vienintėlis mūsų 
kelias buvo kovoti toliau, kol raud. 
armija neatnaujins savo žygio pir
myn. Aš įsakiau pulk. Monterui 
nieko neatsakyti į generolo von dem 
Bacho laišką. (B. d.) Vertė B. Aim.
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Dr. K. Pakštas:

1945 m. vasarą jau turėjau kelis 
tuzinus vardų Lietuvos profesorių, 
sugebėjusių pasprukti nuo sovietinės 
likvidacijos toliau į Vakarus. Žino
jau, kad jie ten kenčia nepakeliamą 
skurdą. Žinojau, kad New Yorke yra 
kaip ir laikinas pabėgėlių universi
tetas, Amerikos aukomis paremtas 
ir priimąs karo sunaikintų šalių pro
fesorius ir studentus, duodąs stipen
dijas ir kuklias algas. Faktinei, jis 
labiausia globojo žydus, šiek tiek 
prancūzų ir lenkų, o po truputėlį ir 
kitų tautų įstaigos prezidentas buvo 
p. Alvin Johnson, danų kilmės ir 
pollclsto Išvaizdos žmogus. Nuspren
džiau užeiti pas jį ir paprašyti para
mos ir globos bent kokiai mažai da
lelei lietuvių profesorių ir bent 
šimtą studentų atgabenti Amerikon 
ir rasti jiems būdą susispiesti vie
non vieton su Amerikos labdarin
gųjų įstagų parama.

Ponas Johnson išklausė mano su
manymą. Patiekiau keliolika vardų 
žymesnių profesorių Jų tarpe p. 
Johnson nerado nė vienos pasau
linės garsenybės... Jis paaiškino 
man, kad kai kurios mažosios tau
tos yra davę pasauliui didelių žmo
nių ir kultūrinių nuopelnų, bet tokių 
tautų skaičiuje jis nerandąs lietuvių 
tautos... Baigdamas, jis dar pridūrė:

— Your are forgotten tribe (Jūs 
esate užmiršta kiltis)...

Sekė kiti to paties tikslo vizitai 
sunkiau prieinamon Hockefellerio 
Fundacijon ir kitosna įstaigosna. Ten 
pasikalbėjimai buvo mažiau atviri, 
mandagūs, diplomatiški, bet lygiai 
nevaisingi

„Forgotten tribe“ — skaudūs, .’bet 
atviri, nors ne visai teisingi žodžiai. 
Jau du metu jie mane persekioja. Ir 
verčia’ dar labiau galvoti apie mūsų 
tautos likimą, apie jos kultūrinę as
menybę. Su žodžiu „forgotten" aš 
sutinku, jis manęs neįžeidžia. Didžių
jų peštynių laikais stambūs gaidžiai 
juk nesidairo į mažus viščiukus, jų 
net nemato ir nepastebi. Visuotino 
pykčio gadynėje tai gal ir natūralų. 
Bet aš užsigavau žodžiu „tribe" — 
kiltis. Kiltimis vadiname mažutes 
tauteles be grožinės literatūros, be 
aukštojo mokslo ir be noro gyventi 
nepriklausomu politiniu gyvenimu.

KUOMET MES BUVOME TIK 
-KILTIS?

1
Kiltimis mes dažniausia vadiname 

mažutes nuogapilves Afrikos taute
les, Amerikos Indėnus, visur klajo
jančius čigonus. Priešistoriniais lai
kais kilties vardas galėjo tikti vi
soms šių laikų tautoms, net ir labai 
galingoms. Jau nuo Mindaugo la'«:ų 
(1219 m.) ar net žymiai anksčiau lie
tuviai jau buvo tauta, pagal tų laikų 
normas jau ne visai barbariška. 16-to 
amžiaus antroje pusėje lietuvių tau
ta jau pilnai pasijudino žengti aukš
tosios kultūros keliais, ypač nuo 
1579 m., kuomet jėzuitai įsteigė Vil
niaus Akademiją. Si pažanga stip
rėjo iki pat 1795 m., kuomet Rusija, 
Prūsija ir Austrija išdraskė Lietuvos 
valstybę. Bet ir po tos katastrofos 
dar ne tuoj rusams pavyko išgriauti 
Lietuvos kultūrines institucijas. Vil
niaus Universiteto uždarymas 1882 m. 
buvo pats didžiausias smūgis lietuvių 
tautai ir jos kultūrai; Jam prilygsta 
ir kitas barbarijos smūgis mūsų kul
tūrai — lietuvių spaudos draudimo 
periodas — 1864—1904 m.

1882—1904 m. periode lietuvių tautą 
beveik visi svetimšaliai stebėtojai 
laikė mirusia tauta; tuomet jai gal 
ir tiko kilties (tribe, tribus) vardas, 
nes mūsų prispaudėjams rusams, 
brutalią jėgą plačiai vartojant, pa
vyko sunaikinti mūsų kultūrines in
stitucijas: universitetą, mokyklas, 
spaudą, draugijas; pavyko iš dalies 
net laisvės troškulį užgniaužti. Spau
dos atgavimas (1904) ir Vilniaus Sei
mas (1905) ryškiai simbolizuoja tau
tinės sąmonės atgavimą plačiose lie
tuvių masėse. Bet mūsų dvasinės 
pozicijos buvo dar labai silpnos. 
Vedėm žūtbūtinę kovą už kiekvieną 
laikraštį, kiekvieną mokyklą ir drau
giją.

Tik nepriklausomybės realizavimas 
1919-1920 m. atrišo mūsų dvasios 
sparnus. Netverdavai žmogus iš 
džiaugsmo matydamas, kaip pa
prasti mažamoksliai kaimiečiai orga
nizavo miesteliuose mokyklas ir net 
gimnazijas (kolegijas), nešė joms sa
vo aukas ir duokles, kaip jie gyvai 
troško savo jaunus vaikus išleisti į

Atsiusta paminėti
Aldai, mėnesinis kultūros žurna

las. Redaktorius Kazys Bradūnas. 
Nr. 2. 1947 m. gegužės mėn. 48 pusi. 
Kaina 6 RM.

Vytis. Amerikos lietuvių katali
kiškojo jaunimo laikraštis. Redak
torius — Dr. K. Pakštas. Paminėti 
atsiųsta Nr. 4 ir 5. 1947 m. ba
landžio ir gegužės mėn,

Lietuvos kultūros išlaikymo Mausimu
mokytojus, kunigus, advokatus, in
žinierius, gydytojus ir į kitas lig šiol 
beveik neprieinamas profesijas. Per 
keletą laisvės metų vargingi kaimie
čiai lietuvių kilčiai sugražino tau
tos vardą, o jų per skurdą išmoks
linti valkai sukūrė modemiškai tau
tai privalomas institucijas ir kultū
rinius turtus. Lietuva pasipuošė uni
versitetu, opera, drama, muziejais, 
gausiais chorais, sparčiai augančia 
literatūra ir menu. Labai supran
tama kad pirmąjį desėtką metų in
stitucijos ir mūsų dvasinė kūryba 
turėjo labai daug silpnybių.

KULTŪRA — LABAI LEPUS 
AUGALAS...

Lėtai ji auga ir reikalauja gero 
klimato, kurį mes vadiname laisve 
ir lėšomis. Kultūra lėtai auga. Tad 
nesistebėkime, kad per 20 metų mes 
dar nedavėm pasaulinių garsenybių. 
Be tokių garsenybių jau šimtus 
metų gyvena tuzinai net stambių ne
priklausomų valstybių ar tautų, bet 
jų mes vis dėlto nevadiname kiltimis. 
Per 20 metų mums pavyko savo 
civilizacija ir gerove užimti kokią 
12-tą vietą Europos valstybių tarpe 
ir gal kokią 16-tą ar 18-tą pasaulio

Mūšy
Prieš vienerius-dvejus m. kalbė

jome apie spausdinto lietuviškojo 
žodžio alkį. Dabar jau matome, kad 
minėtas rūpestis neliko be pagrindo: 
šiandien turime kad ir kuklią, bet 
jau savo tremties literatūrą. Kai ku
rių nuomone, knygų ir įvairių leidi
nių mes jau tiek turime, kad reikia 
imtis radikalių priemonių užkirsti 
kelią leisti menkos vertės knygas, o 
spausdinti tik gerus veikalus. Tuo 
reikalu net Švietimo Valdyba buvo 
paskelbusi atsišaukimą į autorių ir 
leidėjų gerą valią.

Pastarasis teigimas nebuvo be pa
grindo. Iš tikrųjų, mūsų tremties li
teratūrą sudaro daugiau blogų, negu 
gerų kūrinių. Nenoromis peršasi 
klausimas, kodėl taip yra? Ar trem
tyje mes nebeturime geresniųjų ra
šytojų? Ar po išgyventų audrų ne 
visi jie yra pajėgūs sukurti geresnių 
dalykų?

Nenagrinėsime čia tremties sąlygų 
ir laiko nenormalumų, kurie mūsų 
literatūros dekadanse suvaidino ne
mažą rolę. Tačiau yra dar viena ne
menka priežastis, kuri daug prisi
deda prie literatūros :r apskritai 
meninio skonio iškrypimo:

1. Tarp „Neramių minčių“ „Ži
binto" Nr. 9 radau tokį išsireiškimą: 
„Man rodos teisingai kalba tie, ku
rie tvirtina, kad kritikas turi papil
dyti kūrėją, atbaigti jo kūrinį skai
tytojams“. Tai yra sena, jau ne 
kartą kartota mintis. Iš jos mums

(Pabaiga)

— Žalių lapelių namuose neturiu 
ir neslepiu. O jei skaičiau kada, 
radęs išmėtytus kelyje ar ganyk
lose, tai ne paslaptis. Ne vienas 
mūsų jų rado ir skaitė.

— Kvailai teisinies, seni! Mes 
puikiai žinome, kad tu pats juos 
platini Dubingiuose, — riktelėjo 
nuo stalo pakilęs Paulovičius ir, 
staiga atsisukęs į milicininkus, tarė: 
— Iškrėsti

Milicininkai griebėsi darbo. Kiek
vieną kampą apšviesdami stipriomis 
elektros lemputėmis, jie vertė viską 
kambario vidurin, atidžiai iškrės- 
dami visas dėžes ir maišelius. Tik 
Blellakas, pečiais atsirėmęs į durų 
staktą, rankas prieky virš krūtinės 
sunėręs ir dešiniąją koją pirmyn 
išmetęs, nejudėdamas klastingai dai
rėsi i šalis.

— Be reikalo vargini žmones me
luodamas, — po kurio laiko prabilo 
Vincentas Paulovičius. — Mes tau, 
Vaivara, tik gero linkime. Aš pui
kiai suprantu tave, seną žmogų. Pri
kalbino, prišnekino tie kaimo pie
menys ir sutikai tą mėšlą platinti. 
Kam tu terši senatvėje rankas. Argi 
mes neturim lietuviškos spaudos? 
Ir dar kiek! Daugiau nei tais buo
žių laikais...

Tuo tarpu milicininkas Bratuškin 
padavė Paulovičiui keletą cigarečių 
nuorūkų ir skalbiamo muilo gabalą.

— Tai kariški, draugas vyresny
sis.

Paulovičius, nudžiugęs ir nustebęs 
radiniu, skubiai pagriebė į rankas 
sutryptas ir nešvarias cigarečių nuo
rūkas, atidžiai apžiūrėjo jas lempos

tautų šeimoje, kurioje priskaityda- 
vome prieš karą apie 80 laisvų vals
tybių.

PASIRŪPINKIME IŠSILAIKYTI 
AUKŠTUMOJE

Deportacijos į vergų stovyklas su
naikino bent 25% mūsų kultūriškai 
vertingo elemento. Lietuvoje pasili
kusieji gyvena kalėjimo režime Ir 
apie ląisvą mokslą, laisvą knygą ten 
negali būti ir kalbos. Bet apie 50% 
mūsų profesūros, rašytojų ir meno 
kūrėjų atsidūrė bent kiek laisvesnėje 
Europos daly, kur juos persekioja 
badas, šaltis, visiškas nudriskimas ir 
rytojaus netikrumas. Pabėgusių pro
fesorių ir docentų skaičius siekia 
apie 150. Gal apie tiek bus meninin
kų ir rašytojų. Apie 40 profesorių 
yra susispietę Baltijos Universitete 
Hamburge, o kiti išblaškyti keliose 
Europos šalyse. Mane pasiekė žinia, 
kad šie mūsų kultūros darbininkai 
faktinai badauja ir visiškai skursta. 
Jeigu mes jų nustosime, tai mūsų 
kultūrinis lygis ga' sugrįžti į 19-to 
amžiaus sutemas. Mūsų kultūra bus 
atstumta 50 metų atgal. Tuomet mes 
tikrai tapsime kiltimi, naujais „čigo
nais“. Todėl visų mūsų fondų, visų 
veikėjų ir susipratusių lietuvių Ame-|

recenzija ir kritika
yra aišku, kad literatūros, meno kri
tiku negali būti kiekvienas, kuris 
jau sugeba parašyti korespondenci
ją iš savo stovyklos. Kiekvienas 
supranta, kad kritikas recenzentas 
mažiausiai turi būti bent vienodo 
kultūrinio išsilavinimo su recenzuo
jamu autorium, o daugeliu atveju 
turi turėti net geresnį literatūrinį, 
meninį skonį, kad tinkamai galėtų 
savo pasirinktą kūrinį recenzuoti.

Deja . . Vienas toks neaukšto 
meninio lygio ir nedidžiausio litera
tūrinio išsilavinimo recenzentas, kur 
tik galėdamas, stengiasi atsiversti 
būtinai „dar spaustuvės dažais kve
piantį“ leidinį ir tarti savo „svarų“ 
žodį. Deja, tos recenzijos dažniau
siai nepateisina savo vardo. Arba 
I. Jašinskas „Minties" Nr. 36, lyg 
ir tai suprasdamas, atsiprašo: „Ach, 
atsiprašau, — tolimesnis aiškinimas 
virstų kritika, ar recenzavimu, o 
tam aš nekompetetingas“ („Litera
tūros fronte nieko naujo“). Gaila, 
kad iš tolimesnių jo recenzijų ma
tosi aiškus paneigimas savo anksty
vesnės protingos nuomonės.

Tad matome, kad grafomanija 
serga ne tik poetai ir rašytojai, bet 
taip pat kritikai ir recenzentai ir 
dažnai net . . . nepagydomai.

2. Antras dalykas, ko reikėtų rei
kalauti iš kritikos ir recenzijos — 
kad ji būtų juo objektyvesnė ir 
neasmeniška.

Kritiko, recenzento tikslas yra

šviesoje, pauostė ir, trenkęs kumš- 
čia stalan, suriko:

— Ką tu dabar sakysi, prakeiktas 
kvaily! Kaip tu dabar suksies, kuo 
teisinsies, kalės vaike! Kalbėk! Ko 
tyli?

Jis priėjo arčiau sėdinčio Vaiva- 
ros ir, grąsindamas panosyje gu
mine lazda, keikėsi toliau:

— Tu ne tik slaptus laikraščius 
platini, šunsnuki, bet ir raudonar
miečius šaudai.

— Aš jau kartą sakiau, draugas 
Paulovičiau, kad slaptų laikraščių 
neplatinu ir raudonarmiečių nešau
dau. Ne mano rankoms ginklą val
dyti. i

— Tai iš kur tu gavai cigarečių 
ir muilo?

— Išmainiau mieste su kareiviais 
už duoną.

— Cha, cha, cha, — sužvengė visa 
gerkle Paulovičius. — O ką tu 
mieste veiki?

— Vaikščioju pas daktarą... einu 
laikraščių...

— Meluoji, j akis meluoji! — rėkė 
Paulovičius, pertraukęs senio kalbą.
— Ei, Bratuškin! Pa morde!

Bratuškin, žiurkės akimis ir kur
mio snukiu milicininkas skubiai 
prišoko prie senio Vaivaros ir rėžė 
keletą kartų kumščia veidan.

— į sveikatą, lietuviškas šunie! — 
keikėsi milicininkas.

Senis Vaivara susvyravo lovoje ir 
išgriuvo ant grindų.

— Pakelk jį! — įsakė Paulovičius.
— per stipriai, Bratuškin!

— Nieko tokio, draugas vyresny
sis. Netrauks jo velnias! — ramino 
Paulovičių milicininkas, pakeldamas 
Vaivarą lovon.

rikoje pirmiausias rūpestis turi būti 
perkelti į saugesnę, sotesnę vietą Lie
tuvos aukštojo mokslo ir meno židinį 
ir bent dalį studentijos. Be šitų vyrų 
ypatingai bus sunku atstatyti nepri
klausomą Lietuvą. Mūsų visų šūkis 
turėtų būti išlaikyti aukštumoje savo 
tautos šviesą, neleisti užgesinti Lie
tuvos žiburius. Savas universitetas 
daugiau kaip vėliava ir himnas sim
bolizuoja- gyvą, kuriančią, kovojan
čią tautą. Jis atstovauja sąmoningą 
tautinę sielą. Gerojo Dievulio išrink
tosiomis tautomis bus tos, kurios Jo 
duotu protu ir giliais jausmais la
biausia sugebės nutolti nuo gyvulio 
ir nuo laukinio žmogaus. Jei Centri
nės Europos sutemos bus Ir labai il
gos, tai tris vien lietuvių tauta negali 
atsisakyti savo didžiosios misijos: 
protingai ir jautriai atstovauti krikš
čioniškąjį humanizmą ir teisingumą 
skriaudų ir melagystės potvlnio me
tu. Kaip norite vartykite šitas min
tis, vis vien sugrįšite prie Lietuvos 
kaimiečių, poetų ir filosofų senai at
rastos tiesos: „durnių ir bažnyčioje 
muša“. Gelbėdami nekaltai skriau
džiamus Senus mūsų kultūros pra
našus ir kūrėjus mes palengva atsi
kratysime paniekinimo ir net ver
gijos. („Vytis“, gegužės mėn.)

Kultūrinės 1111
 naujienos

— Jau 19 valstybių (JAV, 9 Vi
durio ir Pietų Amerikos valstybės, 
Kuba, Graikija. Haiti, Vengrija, Li
berija, Monaco, San Marino, Turkija 
ir Abisinija) išleido specialias pašto 
ženklų serijas mirusiam JAV prez. 
Franklin D. Rooseveltui paminėti, 
ceremonijų prefektas Msgr. Carlo

— Vatikane mirė popiežiškųjų 
Respighi, kuris vadovavo abiems 
paskutiniosioms konklavoms ir vi
soms religinėms Benedikto XV, Pi
jaus XI ir Pijaus XII pontifikąll- 
nėms iškilmėms.

— Paryžiaus L’Opera Comioue 
Bizeto operą Carmen pastatė 2500-jį 
kartą.

Prancūzų literat ūros kritikos 
premija paskirta egzistencialistui 
Albert Camus.

— Varšuvoje atidarytas Prancūzų 
Kultūros Institutas.

— Londone vykstančioje Žmogaus 
Teisių Konferencijoje šiuo metu stu
dijuojam olandės žurnalistės Mme 
Heldring pateiktas spaudos laisvės 
nuostatų projektas.

— Vokiečių rašytojų kongresas 
įvyks š. m. rugsėjo 11—13 d. d. Ber
lyne. Kongrese dalyvaus daug užsie
nio svečių ir vokiečiai rašytojai, šiuo 
metu gyvenantieji užsieniuose.

— Van Dyck paveikslas „Kristus 
su erškėčių vainiku“, apie kurį nuo 
17 šimtm. nebuvo turima jokių žinių, 
šiomis dienomis atrastas Londone. 
Paveikslas pieštas 1623 m. Genujoje, 
dabar vertinamas 2,5 miL frankų.

— Stuttgarte licenzijuota Reclamo 
leidykla atnaujina „Universalinės Re
clamo Bibliotekos“ leidimą.

— Tarptautinė muzikos šventė ruo
šiama 1948 m. vasarą Amsterdame. 
Oficialiosios festivalio dalies metu 
bus pirmą kartą išpildomos operos.

EKRANO MARGUMYNAI

— Metro-Goldwyn-Mayer rudenį 
pradeda sukti filmas apie Wolfgang 
Amadeus Mozartą ir hipnotizmo tėvą 
dr. Franz Mesmer. Pirmojoje jų Mo
zartą vaizduos Robert Walker, kuris 
„Meilės dainoje" sėkmingai suvaidino 
Joh. Brahms.

— 62 austrų filmų bendrovės, ku
rios jau spėjo pastatyti 14 filmų, šiuo 
metu suka dar 13, jų tarpe „Dainuo
jantį angelą“, su garsiuoju Vienos 
berniukų choru ir „Bylą" su Zarah 
Leander. Pastaroji filmą sinchroni
zuojama vokiečių, anglų ir prancūzų 
kalbomis.

— Willi Forst pradėjo pirmąją savo 
pokarinę filmą „Hefrato smuikinin
kas".

— Didžiosios amerikiečių filmų 
bendrovės baigia sukti eilę naujų 
filmų, kurių siužetai paimti iš pa
garsėjusių pastarųjų metų grožinės 
literatūros kūrinių: Pearl S. Buck 
„Drakono sėklos“, Franz Werfelio 
„Bernadetos giesmės“, J. Cronino 
„Žaliųjų metų“, Thornton Wilderio 
„Mūsų mažojo miesto“ ir kt.

perteikti recenzuojamą kūrinį vi
suomenei tokia forma, kad anai bū
tų prieinama iš kūrinio perimti visa 
tąi, kas tik yra jame gero, ir padėti 
atskirti nereikšmingas, arba silp
nesnes kūrinio vietas. Iš tikro tai 
yra labai sunkus uždavinys. Kokią 
atsakomybę turi jausti recenzentas, 
mokydamas visuomenę, kur gera, 
o kur bloga? Galima pasakyti, kad 
nėra nė vieno kritiko, kuris galuti
nai pasakytų, kur ir kodėl gera, o 
kur ne, nes kas vienam atrodo vie
naip, kitam gali atrodyti jau kitaip. 
Dėl to yra ir antikritika. Bet kiek
vienu atveju kritikai ir antikritikai 
gali rūpėti tik recenzuojamas kūri
nys, o ne asmeninis ginčas. Ir kri
tikui ir gynėjui pirmoje eilėje vi
suomet turi rūpėti visuomenė ir 
juo teisingesnis recenzuojamo kū
rinio perdavimas. Deja, pas mus 
tų asmeniškumų neišvengiama. Už 
pavyzdį galime paimti kad ir P. 
Aukštaičio „Ar ne per smarkiai, 
pone Gražuli?“ Pati antraštė jau 
daug pasako. Neaišku tiktai, kam 
tokios recenzijos pasitarnauja, — 
ar mūsų literatūrai, ar visuomenės 
meninio skonio tobūlinimui, ar kie
no nors asmeninėms ambicijoms.

3. Kritika, be to, turėtų būti rim
ta. Neužtenka tik prabėgomis at
pasakoti turinį, o paskutiniu saki
nių nulemti „gerai“, „vidutiniškai“,

(nukelta į 6 psl.)

niavę kraujo ryšiais, giliai buvo 
įaugę lietuviškon, daug vargų ir 
džiaugsmo mačiusion, žemėn. Jei 
ne didelė,1 tarp abiejų sodžių plačių 
kyliu įsiterpusi, Naujakalnlo giria ir 
anapus jos raistuose' ir kirtimuose 
išsilieję Tausalo ežero vandenys, gal 
būt, įsismaginę jaunieji būtų bandę 
naujom, pušim kvepiančiom, sody
bom ir tą paskutinę, giminystę truk
džiusią, kliūtį nugalėti. r

Pušynuose gimę, laukų vėjuose 
augę, žaidę ir my'ėjęsi, niekuomet 
svetimaisiais kraujo nesuteršę, abie
jų sodžių žmonės vieni kitus gerai 
pažino ir suprato. Ir juo didesnė ne
laimė, juo skaudesnis vargas kraštą' 
pliekė, juo tvirtesniais ryšiais abu 
sodžiai jungėsi, vienų ar antrų var
gus, bendrai gelbėdamiesi, drauge 
kentė ir džiaugėsi.

Kai Batakių pušyne svetimieji 
Užupio vyrus apsupę sušaudė, o ki
tus vergiion išvežė, moterys, namie 
likusios, ne savo vyrų ir tėvų rau
dojo, bet, mažas kumštis suspaudu- 
sios, prakeikimą svetimiesiems lėmė 
ir naują kerštą ruošė. Visos kaip 
viena dabar Dubingių vyrus, girioje 
budinčius ir kovojančius, šildė, slėpė 
ir maitino.

Daugirdų Aldona, aną baisią užu- 
piečiams naktį tėvų netekusi, visai 
žiemai tarp abiejų sodžių tarpininke 
pasišventė, slaptomis knygomis, miš
ke kenčiančiuose ir namie likusiuo
se, laisvės ilgesio ugnį kurstė.

Parsinešusi iš Liepaičių naujų laik
raščių, tą patį vėlybą vakarą atsi
sveikino su seserim ir, užsimetusi 
ant pečių slaptą naštą, purvinais ir 
giliomis provėžomis išplaktais lau
kų keliais išsiskubino Dubingių so
džium Pakelėje ją užklupo stipri ru
dens audra. Danguje užgeso visos 
žvaigždės. Iš vakarų užgriuvę sun
kūs debesys stipriu lietum plakė iš
raudusius mergaitės skruostus.

Po pusvalandžio silpnose vakari
nio dangaus prošvaistėse prieš jos 
akis iškilo plati ir juoda miško 
siena. įėjusi į girią, lengviau atsi
kvėpė, dar tvirčiau prie krū' nės

— Vandens, Bratuškin! — abejin
gomis akimis apžiūrinėdamas seni 
toliau komandavo milicininkų vy
resnysis. — Jis mums dar bus rei
kalingas.

Tuo tarpu, kol Bratuškinas rūpi
nosi seniu Vaivara. Kišumir, išvertęs 
kitus du kambarius, palėpę ir san
dėlį, sustojo prie duonkepio seklyčios 
kampe. Jis atidarė geležines dureles 
ir žvilgterėjo vidun, apšviesdamas 
lempute.

— Tuščia! — tarė nueidamas šalin.
— Palauk! — sulaikė jį susimąstęs 

Bieliakas. — Užkurk ugnį, Kišumir! 
Stiprią ugnį, kad ir velnias juok
tųsi . . .

Kišumir skubiai pildė Vasilijaus 
Bieliako įsakymą. Virtuvėje Jis pa
sirūpino prakuro, sukapojęs ražinę 
šluotą, o seklyčioje pasigamino sausų 
malkų, sulaužęs porą kėdžių. Viską 
sukrovęs duonkepin, Bieliakui pata
rus išlėkė laukan pasirinkti eglėša- 
kių, kad pakuras duotų daugiau aš
trių dūmų. Nespėjus minutei pra
slinkti, Kišumir išbalęs ir persigan
dęs puolė vidun rėkdamas:

— Draugas vyresnysis, banditai 
kieme. Mes apsupti.

Vincentas Paulovičius išbalo. Iš 
rankų iškrito popieriai. Jis pagriebė 
nuo stalo kepurę ir sukomandavo:

— Pavojus! Laukan pro sandėlio 
duris. Šaudyti!

Po poros Sekundžių dėdės Vaivaro 
trobelė buvo tuščia. Kieme nutrenkė 
kelios aklu šūvių salvės.

Nuo Užupio ligi Dubingių dvi va
landos kelio gera sparta. Abu so
džiai, išsibarstę stačių smėlėtų kal
vų pašlaitėse Ir nuo amžių susiglmi-
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TAUTOS ĄŽUOLAS
Maironio 15 metų (1932. VI. 28 —1947. VI. 28) mirties sukakčiai paminėti

Raiytojų ir hitų menininkų kūry
bą Ištinka nevienodas likimas. Vieni,
dar gyvi bebūdami, suspindi savo 
kūryba, lyg žvaigždės danguje, ir 
šviečia kartų kartoms; kiti tik su
žėri lyg meteorai ir dingsta; paga
liau tretieji savo amžininkų lieka 
nesuprasti ir neĮvertinti ir tik po 
savo mirties kuriam laikui pra
slinkus iškeliami ir pradeda spindėti 
visu savo grožiu ir didingumu.

Koks gi likimas Maironio kūry
bos, buri mūsų tautą pradėjo gai
vinti daugiau, kaip prieš 60 metų?

Jau nebe nuo šiandien Maironis 
yra didysis mūsų tautos poetas, nu
pelnytai vadinamas Tautos Dainiu
mi, Lietuvių Tautinio Atgimimo 
Pranašu, Laisvės Poetu.

Aušroje 1885 m. Maironis išspaus
dino pirmąjį savo eilėraštį „Lie
tuvos Vargas" („Miškas ūžia, giria 
gaudžia“) ir nuo to laiko jis tapo 
didžiuoju mūsų tautos poetu, jos 
tautinio atgimimo ideologu. Per tą 
laiką Maironio reikšmė ir įtaka nie
kad nėra mažėjusi. Priešingai: juo 
Lietuvos padangė buvo tamsesnė, 
juo mūsų tautą sunkesni vargai ir 
didesnės nelaimės prie žemės len
kia, juo skaisčiau Maironio poezi
jos žvaigždė mūsų tautai šviečia, 
duodama jėgų šėlstančioj audroj iš
tverti, nešdama gaivinančios vilties 
sulaukti geresnių laikų.

Maironis visuomet buvo gyvas 
mūsų tautoje ir išliks gyvas tol, 
kol mūsų tauta gyvuos, kol bus bent 
vienas lietuvis lietuviškai jaučiąs ir 
galvojąs. Maironis yra vienas iš tų 
kūrėjų, kurie savo kūryba yra glau
džiai susiję su savo tauta, su jos 
kultūra, su jos siekimais, džiaugs
mais ir kančiomis.

Vienas žymiausių Maironio kūry
bos žinovų Juozas Ambrazevičius, 
parašęs apie JĮ išsamią monografiją, 
IX Maironio „Pavasario Balsų“ lai
doje išspausdintame . straipsnyje 
„Maironis ir visuomenė" aptaria 
Maironio santykius su mūsų visuo
mene. Juozas Ambrazevičius tuos 
santykius skirsto Į tris epochas, 
kurių pirmąją vadina Maironio epo
cha. Jis teigia: „Ne be kovos Mai
ronis laimėjo dvasinio vado vardą 
savo epochoje; ne be skausmo pasi
traukė antrojoje epochoje; ne be iš
vidinio triumfo kilo jo renesansas 
trečios epochos pradžioje“.-

Tautinio atgimimo laikotarpy Mai
ronis, kaip poetas, neturėjo sau ly
gių. Jis savo kūryba veikė ne tik 
mūsų visuomenę, bet ir visą gro
žinę literatūrą, ypač jos poeziją. To 
laikotarpio poezija ir turinio (idėjų) 
ir formos atžvilgiu yrą stiprioje Mai
ronio Įtakoje.

Atgavus kultūrinę ir politinę lais
vę, atstačius nepriklausomą valsty
bę, be abejo, šiek tiek pasikeitė ir 
mūsų tautos gyvenimo turinys ir jo 
formos, atsirado ir naujų idėjų bei 
siekimų. Visa tai negalėjo neturėti

Įtakos ir mūsų literatūrai 
meninei kūrybai.

bei visai A. MERKELIS

Ar Maironio tautinio atgimimo 
gadynėje skelbtieji idealai nebeteko 
savo reikšmės ir aktualumo? Nevi
sai taip. Jie liko pamiršti, nustumti 
į šalį, apnešti gyvenamo laiko dul
kėmis ir maurais. Mes buvome prie 
tų idealų priartėję mums atrodė, 
kad mes jau esame užkopę Į pačią 
kalno viršūnę ir juos pasiekę. Tie 
idealai — kultūrinė bei politinė lais
vė ir sava nepriklausoma valstybė

kalauja užmokesnio ir šiltos viete
lės, kai kurie jos simpatija apsimetę, 
ją skaudžiai užvylę, naudoja; ana 
buvo gryna dvasia, be kūno; čia dar 
neišsivystęs su ydomis kūnas".

Laisvės sulaukusioje Lietuvoje ir 
mūsų literatūroje pradėjo dvelkti 
nauji vėjai, nebe tie, kurie mūsų 
tautai dvelkė jai erškėčių keliu žen
giant Į laisvę. Ne vienam ir mūsų 
literatūros kritikų atrodė, kad, at

— mums davė visa tai, kas kultūrin
gam žmogui reikalinga ir būtina. 
Plačiai naudodamies tų idealų tei
kiamomis gėrybėmis ir vertybėmis, 
mes pamiršome apie pačius tuos 
idealus, kurie juk ir buvo tų gėrybių 
ir vertybių didysis šaltinis.

Laisvės sulaukusi Lietuva gyveno 
kitais idealais ir siekimais, negu toji 
Lietuva, kuri per skausmus ir kovą 
žengė Į laisvę. Pats Maironis jautė 
skirtumą tarp atgimstančioj ir jau 
atgimusios ir savo nepriklausomą 
valstybę atstačiusios Lietuvos ir 
dar 1919 metais Vasario 16 dienos 
proga „Lietuvos“ dienraštyje rašė, 
kad 1918 m. Vasario 16 d. esanti 
„siena tarp dviejų Lietuvos pasau
lių: anoje pusėje Lietuva — svajota, 
pasišventimo meilėje pradėta; čia 
realinė, skausmuose gimusi; ana 
skaisti idealų, troškimų sritis, pa
dangėmis sknejusi, erškėčių vainiku 
pasipuošusi kaip kentėtoja, — ta že
miška, apčiuopiama, bent kiek nu
stojusi ■ skaistumo ir aureolės; anos 
mylėtojai nieko nuo jos netroško, 
jai viską aukojo, — tos mėgėjų ša- 
llininkų daugiau, bet jie jau sau rei

stačius nepriklausomą Lietuvą, pa
siekus tą idealą, dėl kurio susisie
lojusi visa Maironio kūryba, jo poe
zija paseno, pasidarė nebeaktuali. 
Kunigas Smulkštys-Paparonis matė 
Maironį „saulėlaidos masinančioj 
šviesoj“ ir tarė jam „Labanakt, Mai
ronį“ („Laisvė“, 1920, 169 nr.). A. 
Venclova, vėliau buvęs LTSR švie
timo komisaras, 1925 m. „Lietuvio“ 
savaitraštyje šaukė, kad „Maironis 
pasenęs.“ Dar įdek anksčiau. litera
tūros „Skaitymų" žurnale rašytojas 
Balys Sruoga smerkė Maironio 
„Jaunąją Lietuvą“, kad joje nesą 
tautiškumo.

Tie neteisingi priekaištai, be 
abejo, Maironiui buvo skaudūs ir 
neužtarnauti. Tačiau jam tai buvo 
nebe naujiena Jis ir anksčiau jau 
ne kartą buvo smarkiai puolamas ir 
svetimųjų ir savųjų. Visus tuos puo
limus Maironio kūryba atlaikė, ir tik 
šiandien laiko perspektyvoje, ma
tome, kokie jie buvo menkučiai ir 
netaiklūs.

Tuo laiku, kai Baliui Sruogai 
Maironis buvo per mažai tautiškas 
poetas, kai A. Venclova jį laikė pa

senusiu, o Paparonis šaukė jam la
banakt, lietuvių tauta Maironio kū
ryba tiek pat žavejos, kaip ir tau
tinio atgimimo metu. Maironio dai
na skambėjo Lietuvos laukuose, Mai
ronio žymiųjų mūsų kompozitorių 
harmonizuotas dainas dainavo chorai 
ir laikinojoje sostinėje Kaune ir Lie
tuvos miestuose bei miesteliuose. 
Maironio eilėraščiai buvo deklamuo
jami per iškilmes, Maironio eilė
raščius nusirašinėjo i sąsiuvinius 
kaimo jaunuomenė ir nešiojo juos 
su savim, ,-kaip didžiausią brangeny
bę. Maironio eilėraščiai nuolatos 
cituojami prakalbose ir spaudoje. 
Maironio „Pavasario Balsai“ — daž
niausia sutinkama Lietuvos kaime 
knyga. Jos lapai nuo dažno sklai
dymo pageltę ir apiplyšę Argi visa 
tai rodo, kad mūsų visuomenė būtų 
buvus nuo Maironio nusigręžus?

Atgimusiai lietuvių tautąi susky- 
dus Įvairiomis srovėmis srovelėmis 
tiek politiniame, tiek ir kultūriniame 
gyvenime, Maironis nepasidavė nė 
vienos jų tekmei. Per giliai jau bu
vo Įaugęs Į savo tėvų žemę, per pla
čiai ir aukštai išskėtęs savo galingas 
šakas i jos padangę, ir jokie nei iš 
rytų nei iš vakarų atklydę vėjai ne
beįstengė jo išjudinti.

Stovėdamas nuošalyje nuo mūsų 
literatūrinio gyvenimo, pasinešusio 
visokioms naujovėms, Maironis jau
najai rašytojų kartai nebebuvo auto
ritetas. Mūsų literatūriniame kar
navale, kur buvo tiek daug margu
mo, svetimomis plunksnomis pasi
puošusių madnių jongleurių, daug 
triukšmo, o maža kūrybinių verty
bių, Maironis nedalyvavo. Jis liko 
vienišas, kaip tas šimtmetis ąžuolas 
prie dulkėto kelio.

Maironio ištikimybė amžiniesiems 
tautos idealams, jo nuošalus laiky
masis nuo mūsų naujosios literatū
ros triukšmo ir bus paskatinę kai 
kuriuos mūsų literatus Maironį lai
kyti pasenusiu. Jau minėjome, Mai
roniui tie nepelnyti priekaištai buvo 
itin skaudūs Į juos 1927 m. rug- 
piūčio 22 d. jis reagavo eilėraščiu 
„Skausmo skundas", prie kurio pri
dėjo prierašą „Spausdinti tik po ma
no mirties“. Šis Maironio eilėraštis 
pirmą kartą buvo išspausdintas po 
jo mirties 1932 m. „Vaire“.

Prieš 20 metų parašytame „Skaus
mo skunde" Maironis mums atveria 
savo sužeistą sielą:
Už tatai, kad tave, tave viena tiktai 
Nuo jaunųjų dienų aš mylėjau 

karštai, 
Kad tau įkvėptas amžinas giesmes 

po kojų 
Iki šiol nenuilsdamas klojau ir kloju, 
Kad kaip pranašas tau atgimimą 

skelbiau, 
Jį už savo gyvybę pamilęs labiau!... 
O, už tai tavo priešai manęs 

nepamėgo 
Ir Į aukštas angas, dantis grieždami, 

bėgo!

prispaudė- lauknešėlį su slaptu turtu 
ir paspartino žingsnius.

Kurį laiką smėlėtas miško kelias 
bėgo tiesiai. Toliau jis šakojosi Į 
šiaurę ir vakarus. Daugirdų Aldona 
pasuko kairėn, vakarų link, steng
damasi laikytis arčiau miško krašto. 
Netrukus ji perkirto vieškelį ir sku
biai perbėgo pernai svetimųjų iš
degintą pušyno dalį. Iš čia jau ne
toli turėjo būti Dubingiai.

Dar kelias minutes paėjėjusi gi
rios pakraščiu, ji pamatė apšviestą 
senio Vaivaros trobą. Jau buvo ati
dariusi vartelius ir beeinanti kie
man, kaip staiga pravirose duryse 
pastebėjo nepažįstamą vyrą. Su
laikiusi žingsnius, pasislėpė eglė- 
šakių krūvoje ir kurį laiką klausėsi 
Vincento Paulovičiaus rėkavimo se
klyčioje. Kai ji, supratusi nelaimę ir 
išdavimą, jau buvo pasiryžusi bėgti 
sodžiun pagalbos, prieš akis išdygo 
svetimas vyras ir, ilgomis rankomis 
grabaliodamas tamsoje, nutvėrė ją 
už pečių. Aldona, sukaupusi visas 
jėgas, rėžė kumščia pripuolusiam 
krūtinėn ir greit dingo nakties tam
soje.

Su smarkiai besidaužančia širdim 
krūtinėje, pasislėpusi girios atžalyne, 
netrukus išgirdo senio Vaivaros 
kieme svetimųjų triukšmą ir šūvių 
trenksmą.

Ilgai nedrįso Aldona artintis prie 
trobos. Tik audrai šiek tiek apri
mus, kiemo žalytvore prislinko prie 
namo kampo ir žvilgterėjo vidun. 
Kurį laiką, siaubo apimta, nejudė
dama stovėjo vietoje. Išlaužtos į 
antrąjį namo galą durys, nuplėšti 
nuo sienių paveikslai su stiklų šukė
mis žemėje ir netvarkingai visame 
kambaryje išmėtytais daiktais ir 
drabužiais Aldonai priminė jos tėvų 
pagrobimo naktį. Seklyčios gale, 
aukštelninkas ant lovos pargriuvęs, 
gulėjo senis Vaivara ir sunkiai de
javo. Aldona skubiai pribėgo prie 
jo Ir, rankose pakėlusi senio knyg
nešio galvą, šnibždėjo:

— Dėde, kalbėk, sakyk ... Bal
dai tavo sumušė tie prakeiktieji?

Senis Vaivara atmerkė akis ir ty
liai tarė:

— Tai tu, vaike, čia? Kokia lai
mė! Ne be reikalo maldavau Vieš
patį, kad tik tu nepatektum į spąs
tus .. .

— Aš vos atbridau pas tave, dėde! 
Tokia tamsi ir audringa naktis.

— Geroji Ranka tave šiąnakt 
saugojo. Tu išgelbėta, vaike ... Ir 
mudu gyvi likome . . .

— Petras yra čia? Sakyk, dėde, 
kur jis?

Senis Vaivara parodė ranka duon
kepio pusėn. Jaunasis Lizdeika, iš
girdęs pažįstamus balsus, išlindo 
seklyčion suodinomis rankomis, pai
šinu veidu ir drabužiais. Aldona 
puolė jo glėbin. ,

— Palauk, mergaite! — kalbėjo 
Petras, sulaikydamas ją. — Juk aš 
dabar tikrai į velnią panašus. Na, 
ir tupėjau! Kad juos kur galas! 
Vos iškenčiau nepuolęs Paulovičiaus. 
O su anuo išdaviku reikia greitai 
susidoroti . . . Kitaip visas mūsų 
kaimas žuvęs ...

— Patikrink langus, Petrai, ir 
tvirtai užsklęsk duris, — kalbėjo 
Vaivara, persikeldamas prie stalo.
— Tie banditai gali vėl sugrįžti...

Vyrams susėdus, Daugirdų Aldona 
atnešė lauknešėlį ir, iškėlusi iš jo 
porą kepalėlių duonos, atsargiai pei
liu nupiovė plutą. Iš vidaus išvyniojo 
žaliuose lapuose spausdintus laik
raščius.

— Juos užvakar į Liepaiičius at
vežė Birgėla, — paduodama vyrams 
kalbėjo Aldona. — Tai paskutiniai 
egzemplioriai . . .

— Tu, vaike, dirbi dieną ir naktį,
— tarė nustebęs senis Vaivara. — 
Juk iš Liepaičių ligi Dubingių tris
dešimt kilometrų. Ar ne, Petrai? 
Tokios kelionės ne moteriškoms ko
joms.

— Dėde, jei vyrai už mūsų žemės 
laisvę gyvybę aukoja, tai mano ke
lios nemigo naktys — menka auka. 
Aš būčiau laiminga, jei žinočiau, kad 
mano darbas tikrai naudingas jums,
— kalbėjo Aldona, paimdama jaunojo

Lizdeikos rankas. — Užupy jau su
sibūrė moterys, kurių vyrai ir tėvai 
išvežti ar nukankinti. Jos nutarė 
ginklu priešintis svetimiesiems, pri
sijungdamos prie miško dalinių. 
Jau visą savaitę aš dirbu drauge 
su jomis. Ten ir tau, Petrai, mes 
suradome geresnę slėptuvę, kol au
dra nurims . . .

Jaunasis Lizdeika nuleido žemyn 
galvą. Aldona nustebusiomis aki
mis žiūrėjo į jį.

— Ar' tavęs nedžiugina mano 
žinios?

Lizdeika pasikėlė nuo stalo ir, 
rankose paslėpęs akis, vaikščio
damas iš vieno kambario galo į kitą, 
dejavo:

— Gėda man! Ai, gėda man! Mes 
gi, Dubingių vyrai, nutarėm mest 
ginklus....

Aldona išplėtė akis ir, lyg nesu
prasdama Petro žodžių, klausiamu 
žvilgsniu klaidžiojo jo išbalusiame 
veide.

— Per didelės aukos verčia Du
bingių vyrus baigt kovą, — pertrau
kė tylą senis Vaivara. — Vincentas 
Paulovičius paskirtas valsčtun mili
cijos vyresriuoju, Vasilijus Bielia- 
kas jam visą sodžių išdavė. Greit 
mūsuose neliks nė vieno vyro, jei 
toliau ginklu priešinsimės...

Jaunasis Lizdeika nieko neatsakė 
į senio Vaivaros žodžius. Tik Dau
girdų Aldona, pakėlusi galvą ir prie 
krūtinės rankas prispaudusi, pra
bilo:

— Kaip žmogus neišnaikins girios 
paukščių taip svetimieji neiššaudys 
mūsų, besislapstančių ir kovojančių 
miške. Nejaugi jūs nustojot tikėję, 
kad vieną dieną trūks grandinės, 
sukausčiusios milijonus. Nuo Adri
jos ligi Juodųjų jūrų, nuo pat Uralo 
ligi Baltijos sukyla tautos, ir paverg
tųjų laisvės troškimas greit išsiverš 
milžiniška, grandinėmis nebesukau- 
stoma, jėga. Kova yra didelė, šventa. 
Ir mirti nebaisu! Kiekvienas žuvęs 
už tėvynę yra didvyris!

Aldona nuleido galvą. Didelėsė 
akyse žibėjo ašaros. Kambary vieš

patavo tyla. Jaunasis Lizdeika priėjo 
prie mergaitės ir, nušluostęs skruos
tais tekančias ašaras, tarė:

— Aš einu su tavim!
Aldona nušvitusiu veidu prisi

glaudė prie tvirtų vyro pečių ir 
suspaudė jo rankąs.

— Taip ir maniau! Tu negalėjai 
kitaip pasielgti...

Kelias minutes jie stovėjo vienas 
antrą tvirtai apkabinę, šviesiose 
ateities vizijose matydami išlaisvintą 
tėvynę.

— O dabar man metas girion! — 
sušuko Petras. — Jau rytas aušta! 
Darbų bus šiandie begalės. Tu, Al
dona, lauk manęs vakare Užupy...

Jaunasis Lizdeika pabučiavo mer
gaitę ir smagiai pakratė senio ranką.

Petrui dingus duryse Vaivara, 
pravėręs langinę, žvilgterėjo girios 
pusėn.

— Aldona, vaikeli! — riktelėjo 
išbalęs. — Bieliakas miške.

Jis skubiai parodė ranka girios 
pusėn, kur prie pušies prisiglaudęs 
su nutaikytu šautuvu jaunojo Liz
deikos pusėn stovėjo Vasilijus Bie
liakas. Aldona, pamačiusi atgręžtą 
į išeinantį Petrą svetimojo šautuvo 
vamzdį, šoko žaibu laukan.

— Petrai! Saugokis!
Mergaitė puolė atsigręžusiam glė

bin, savo jauna krūtine pridengdama 
jĮ nuo Vasilijaus Bieliako kulkų. 
Miške trinktelėjo pavėlavęs šūvis. 
Aldona riktelėjo ir susmuko Petro 
rankose.

Beveik tuo pat matu, kai girioje 
nuskambėjo išdaviko ginklo trenks
mas, iš senio knygnešio trobos lango 
nutrenkė antrasis šūvis. Vasilijus 
Bieliakas, išmetęs ginklą iš rankų, 
kurčiai sudejavo miške ir, žengęs 
porą aklų žingsnių, pargriuvo šla
piose samanose.

Kai Lizdeika, pakėlęs ant rankų 
bežadę mergaitę, pažvelgė trobos 
pusėn, siaurame seklyčios lange pa
matė piktą senio knygnešio veidą. 
Girioje buvo tylu ir ramu. Tik aukš
tai medin pakilęs, triukšmingai šau
kė savo vaikus šūvių išgąsdintas 
laisvas girių paukštis.

Deja, ten už aukštų, už galingų angų 
Nuo Jugurtos laikų nesunku pirkti 

draugų: 
Neburnok, kad lig šloliai ten viskas 

venalo, 
Betgi duota pakampių 'šmeižtams 

visagalla!...
Ir šitai, kaip kareivis nelygioj kovoj, 
Be garbės ir be vardo tėvynėj

laisvoj 
Aš parblokštas ir vienas!... O mano 

tėvynė?... 
Gint ji savo sūnų kitados garbę

gynė!
Bet dabar be garbės, be sostinės 

pati!
Vien tik partijų partijoms dirva plati.

Šiandien mums atrodo daugiau 
negu keista, kad didysis Lietuvos 
poetas, jos tautinio atgimimo pra
našas ir laisvės dainius laisvoje Lie
tuvoje galėjo tok| skausmo skundą 
rašyti. Šiandien mums taip pat sun
ku besuprasti, kad laisvoje Lietuvoje 
jos laisvės pranašas ir poetas ne
buvo gerbiamas ir vertinamas taip, 
kaip to reikalavo jo didi nuopelnai 
Ir reikšmė mūsų tauta! ir jos kul
tūrai. Tuos keistus ir, rodos, šian
dien sunkiai besuprantamus dalykus 
mums padeda suprasti pats Mairo
nis. Jis dar 1895 m. Išspausdintame 
viename savo eilėraštyje sako:
Jei po amžių kada skaudūs pančiai 

nukris 
Ir valkams užtekės nusiblaivęs 

dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto 

naktis — 
Ar jiems besuprantamos bus?

Ir iš tikrųjų, nelaisvės pančiams 
sutrupėjus, laisvės saulutei užtekė
jus, mes, naudodamies jos teikiamo
mis gėrybėmis, nesistengėme kaip 
reikiant, suprasti tos kovos ir kan
čių, kuriomis toji laisvė buvo Įgyta. 
Pagaliau, laisvėj gyvenąs nemoka ir 
pačios laisvės kaip reikiant vertint, 
kaip Ir sotus nevertina duonos kas
dieninės, nors jos savo maldose kas 
rytas vakaras Dievulio prašo. Taip 
gyvenime yra. Ta rūsčią gyvenimo 
realybę suprato Ir pats Maironis. 
Jis kupinas kūrybinių jėgų ir pasi
tikėjimo savimi 1895 m. rašė:
Paslėpęs krūtinėje skausmo dūmas, 
Praeisiu, kaip verdą verpetai;
Gal žmonės šiandieną manęs

. ___ , nesupras.
Bet mano — išauštanti metai!

Maironis ne tik Lietuvos laisvę, 
bet 1r savo, kaip poeto, ateitį išpra
našavo Jo — išauštanti metai.

Laikas yra tikrasis ir teisingasis 
vertybių įkainuotojas. Jis parodė, 
kokių didžių ir brangių vertybių 
esama Maironio poezijoj. Jei laisvo
joje Lietuvoje laisvės poetas Mairo
nis buvo nustelbtas tariamai moder
niosios poezijos, tai. Lietuvai netekus 
laisvės, jis vėl mūsų tautoje (nebe 
tik jos liaudyje) iškilo visu sacra 
poezijos grožiu ir didingumu. Mai
ronis vėl tapo kenčiančios ir laisvės 
siekiančios tautos dvasios vadu. Vėl 
gyvi Maironio skelbti idealai, vėl jo 
poezija mus žavi, guodžia, ramina, 
stiprina viltĮ geresnių laikų, ragina 
į kovą už laisvę. Maironio poezija 
tapo kenčiančios ir laisvės siekian
čios tautos evangelija.

Kad šie teigimai nėra tušti žo
džiai, mums liudija Maironio „Pa
vasario Balsų“ leidimai: per pirmuo
sius dvidešimt penkerius metus 
I1895—1920) išleistos penkios Mairo
nio „Pavasario Balsų“ laidos, nepri
klausomoje Lietuvoje per dvidešimt 
metų (1920—1940) tik viena, ir ta 
pati autoriaus lėšomis, o per pasta
ruosius septynerius nelaisvės metus 
(1940—1947) — net penkios, iš kurių 
dvi paskutinės tremtyje. Pirmųjų 
šešių laidų egzempliorių skaičius var
gu ar siekė dešimties tūkstančių 
egžempliorių, o pastarųjų penkių 
laidų, — 34.000 egzempliorių, ir tai 
dar jų neužteko visiems skaityto
jams patenkinti.

Maironis lyg tas B. Brazdžionio 
ąžuolas, prieš šimtmečius įaugęs Į 
žemę, savo išdidžia viršūne tėviškės 
padangę remiąs. Jis draug su tuo 
ąžuolu galėtų tarti:
Manų šakų žaliam, gyvam pavėsy 
Vaidilų kanklės nešė dainą kloniams 

ir laukams. 
Mano galvos vainikan naktį krito 

žvaigždės šviesios, 
Ir tarė žemė- Rink, jos rytą lems! 
Į juodą žemę sunkės ašaros ir 

kraujas, 
Ir aš, kaip deimantus, slėpiau jas 

tarp šaknų, 
Ir aš, lapus iš skausmo plėšdamas, 

rinkau jas 
Vergų, baudžiauninkų, tremtinių, 

kankinių . . .
Ir tarė dangūs: Ąžuole, stovėk, kai 

vėtros plėšys, 
Ir nedrebėk, kai duobkasiai sueis 

iškast tavęs — 
Manų skliautų Apvaizdoje tu amžiais 

čia stovėsi. 
Kas neš manas kalvarijas, tas mano 

Šventę švęs.
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Kardinolo GriHino 
laiškas Kan. '

Kapočiui
Tautinis Delegatas kan. Kapočius 

gegužės 3 d. parašė Anglijos kardi
nolui Griffinui laišką išvykstančių i 
Angliją lietuvių ir kunigų reikalu. 
Kardinolas jame buvo prašomas pri
imti savo globon lietuvius tikinčiuo
sius ir kunigus, rekomenduoti juos 
Anglijos Episkopatui ir lietuviams 
kunigams leisti aptarnauti savo tau
tiečius. Birželio 9 d. kard. Griffinas 
atsakė šio turinio laišku: „Aš noriu 
Jums užtikrinti, kad aš ir visi šio 
krašto vyskupai, padalys viską, kas 
jų galioje, kad pagelbėtų lietuviams, 
kurie atvyksta į šį kraštą, ir mes 
esam laimingi žinia, kad juos atlydi 
keletas lietuvių kunigų. Aš noriu Jus 
užtikrinti, kad jie bus nuoširdžiai 
priimti ir padarysime jiems viską, ką 
tik galėsim. Su maloniais linkėjimais 
ir laiminimu Jums visiems."

SV. SOSTAS ATSAKO 
Į TREMTINIŲ PRASIMUS

Daugis lietuvių, latvių ir estų 
tremtinių, gyvenančiu Bad Mer- 
gentheim (Assembly Center 650), 
Seligenstadte (DP Camp 91 — 261, 
UNRRA Team 1049), Goettingene ir 
Grevene savo laiku pasiuntė Sv. Tė
vui Pijui XII revoliucijas ir prašy
mus Pabaltijo valstybių nepriklau- 
ramybės atstatymo reikalu. Jo Šven
tybės Sekretoriatas pavedė Apašta
liškajam Vizitatoriui Vokietijoj J. E. 
Vysk. A. J. Muench per Tautinį Dele
gatą Lietuviams J. Pr. Kan. F. Ka
počių pranešti rezoliucijas bei pra
šymus pasirašiusiems, kad Sv. Tėvas 
daro visa,, kas galima, pagrindinėms 
tautų teisėms apsaugoti.
VYSKUPAS BUCYS PAKVIESTAS 

Į VOKIETIJĄ
Šiais metais numatomoms kunigų 

rekolekcijoms pravesti yra pakvies
tas iš Romos J. E. Vysk. Bučys. Šio
mis dienomis Tautinis Delegatas gavo 
Jo Ekscelencijos atsakymą, kuriuo 
principiniai kvietimą priima, tačiau, 
formalumams palengvinti, prašo ofi
cialaus kvietimo per Jo Šventybės 
Sekretoriatą. Tikimasi, kad atvykęs 
aukštasis svetys aplankys ir ne vieną 
lietuvių stovyklą.
LIETUVIAI VYSKUPAI IŠVYKO 

I ANGLŲ ZONĄ
Važiuojant iš anglų zonos vyrams 

į Angliją, manoma, netrukus bus 
paimtos ir jų šeimos. Kad lietuvių 
vaikai neliktų be sutvirtinimo, Tau
tinis Delegatas kreipėsi į lietuvius 
vyskupus, prašydamas juos tai atlik
ti. Jų Ekscelencijos vyskupai Dr. 
Brizgys ir Dr. Padolskis sutiko aplan
kyti stovyklas ir suteikti sutvirtini
mo sakramentą. Birželio 14 d. jie iš
siruošė j kelionę.

DELEGATŪROS ĮGALIOTINIS 
ANGLŲ ZONAI

Ryšy su lietuvių išvykimu į Angliją, 
susidaro skubiai spręstinų vietoje rei
kalų. Situos reikalus, ypač dėl kunigų 
persitvarkymo, pavesta tvarkyti de
kanui Viktorui Dabušiui — Daba- 
širiskui.

BROLIŠKŲ TAUTŲ DELEGATŲ 
SĄVEIKA

Latvių Tautinis Delegatas Prof. 
Laurinovičs ir lietuvių Kan. Kapo
čius turi dažnų pasitarimų, liečian
čių bendrus abiejų tautų tikinčiųjų 
pastoracijos reikalus. Jie tikisi, kad 
ryšys, gyviau užsimezgęs religinėje 
srityje, padės glaudesniam šių tautų 
bendradarbiavimui ir kitose srityse.

DANIJOS VYSKUPAS NORI 
GAUTI LIETUVĮ KUNIGĄ

Buvo kreiptasi į Danijos katal. 
vysk. Suhr, kad jis padarytų žygių 
dėl liet, kunigo Martinkaus įsileidimo 
į Daniją proginiam ten esančių lie
tuvių aptarnavimui. Neseniai gautas 
Delegatūroje atsakymas, kuriame 
pašoma lietuvio kunigo, galinčio pa
stoviai apsigyventi lietuvių stovyk
loje Dragsbaek ir iš čia aptarnauti 
visoj Danijoj esančius lietuvius. Pa
geidaujamas lietuvis jėzuitas, kuriam 
visokeriopos paramos galėtų teikti 
Danijos jėzuitai, gyveną įvairiose 
krašto vietose.

PADĖKA AIRIJOS PRIMUI 
IR VYSKUPAMS

Patyręs Airijos Vyskupų kreipimąsi 
į savo tikinčiuosius melstis už perse
kiojamas rytų ir šiaurės rytų tautas, 
Tautinis Delegatas Lietuviams pa
rašė Airijos Prirnui padėkos laišką 
savo, kunigų ir lietuvių katalikų 
tremtinių vardu. Laiške išdėstomos 
mūsų tautos kančios, religijos perse
kiojimas, deportacijos ir žudimai. 
Airijos Primas prašomas padėkoti 
visiems vyskupams ir tikintiesiems 
už maldas ir simpatiją persekiojamai 
Lietuvai. _______

Nepamirškime at
sukti laikrodžius
Sekmadienį, birželio 29 d., vėl įve

damas paprastasis vasaros laikas. 
Tą dieną, 3 vaL ryto, laikrodžius 
reikia pasukti viena valanda atgal.

nepadėti, tai jau jų pačių sąžinės 
reikalas. Mes, tremtiniai, gaudami 
kokį nors rūbelį ar kitą gėrybę, sa
vaime užjūrio brolių atžvilgiu užsi
traukiame moralinę paskolą. Čia 
veiksniu yra abipusė gera valia, abi
pusiškas solidumas; vadinasi, trem
tinys privalo elgtis kaip žmogui de
ra: už paramą atsilyginti bent šir
dies šilima.

Amerikos lietuviai yra , . . atsar
gos Lietuva, o atsarga, kaip mūsų 
liaudies išmintis moko, gėdos neda
ro. Sį faktą gali paliudyti daugelio 
dešimčių metų’ įvykiai. Jau nuo 
pirmųjų tautinės sąmonės puoselė
tojų — Laisvamanio (dr. J. Šliūpo) 
ir Kunigo (Aleks. Burbos) — laikų 
atsargos Lietuva geibi bendrojoje 
tautos kovoje už laisvę ir nepriklau
somybę, čia su centu ar daikteliu su
bėga nežinomieji grinoriai, skerdyk
lų darbininkai, saliūnininkai, farme- 
riai ir šimtai tūkstančių kitų. Jie 
Lietuvą myli ne dėl manieros ar eti
keto. Įsisąmoninkime Amerikos 
lietuvių nesuinteresuotą meilę Tėvy
nei ir mums. Savo neapdairumu, 
nepamatuotu nutylėjimu ir šiurkštu
mu nedrumskime mūsų užjūrio bro
lių nuotaikos ir pasitikėjimo mumis.

Gaila, nėra po ranka „Lietuvių 
kalbos Žodyno“ 1 tomo, ten galima 
rasti žodį „atsakyti“ ir iš jo kilu
sieji „atsakingas“ ir „atsakomybė“. 
Karo sūkuryje sunyko knygos, su
nyko ar bent nusivilkėjo ir pagrin
dinės mandagumo ir bičiulystės są
vokos. Dažnai pereinama į vulgarų 
išmaldavimą ’ir nihilizmą. Šis ne
normalumas gali pakenkti tautiniam 
susiklausymui ir savitarpinei pagel- 
bai. Baisu, kad žmonių priežodis

Savo metinių proga,, birželio 14-15 
d. d. GSK buvo suruošęs krepšinio 
žaidynes. Žaidynėse dalyvavo „ke
turi didieji“: rKempteno Šarūnas. 
Scheinfeldo Kovas, Tūbingeno ASK 
Vytis, Kempteno GSK. Šiuo metu 
tai stipriausios mūsų krepšinio ko
mandos Vokietijoje.

Atidarant žaidynes, sukaktuvinin
kai buvo atitinkamai pagerbti. Žodį 
tarė LTB Kempteno apylinkės pir
mininkas Dr. Kaškelis, Vyr. krepši
nio komiteto narys kun. Panavas ir 
Lietuvių geležinkelininkų draugijos 
vardu dipl. inž. Kizlaitis. Žaidynėms 
vadovavo E. Vengianskas.

Pirmąsias rungtynes žaidė Schein
feldo Kovas su žaidynių kaltininkais 
— Kempteno GSK. Kovas laimėjo 
48-40 (21-12). Geležinkelininkai su
žaidė labai atsidėję ir išpešė padorią 
pasekmę. Tai buvo dviejų žymiųjų 
mėtytojų dvikovė. Iš Kovo pusės 
sėkmingai reiškėsi Gružauskas (22 
tšk.), o iš GSK komandos savo toli
mais mėtymais spindėjo Sventickas 
(24 tšk.). Vienu tarpu geležinkelinin
kai skirtumą buvo nudildę iki trijų 
taškų ir Kovas turėjo gerokai spus
telti. Taškai: Scheinfeldo Kovas: 
Gružauskas (22), Birutis (9), Gin- 
čiauskas (6), Lauraitis (5), Gailius 
(4), Grybauskas (2); Kempteno GSK: 
Sventickas (24), Krutulis (11), Bace
vičius (5).

Toliau žaidė Kempteno Šarūnas — 
Tūbingeno ASK Vytis. Buvo malonu 
aikštėje matyti mūsų reprezentan
tus, kurie laikinai ar visiškai ne
tekę kai kurių žaidikų ir šiuo tarpu 
likę penkiese, nutarė išblaškyti pli
tusius gandus ir pareikšti, jog jie, 
kaip vienetas, egzistuoja ir toliau. 
Tūbingeno studentai turėjo sunku
mų su sudėtimi, buvo atvykę tik 
penkiese ir be savo stiprybės puo
lime — Saladžiatu. Be to, tūbln-

Dieną sukutyje

/' Atmintina žodis „atsakyti“
JERONIMAS CICĖNAS

„atsako kaip kurmis į lakštingalą“ 
neįeitų į visuotinę tremties praktiką.

Prasilenkimas su geromis tradici
jomis ir su atsakomybe ima daug 
kur pasireikšti. Be kita ko, ir įžen
giant į naują tremties etapą. Ne vie
nas tremtinys jau atsidūrė anapus 
Atlanto. Į išvykstančiuosius Lietu
vių Tremtinių Bendruomenė sudėjo 
daug vilčių. Deja, daugelis, dar lai
vui iš akiračio neišnykus, dingo lyg 
anapus geležinės uždangos, kuri 
užslopino akivaizdų patyrimą ir at
minimą apie Europoje liekančiųjų 
tautiečių vargus, kentėjimus, sielo- 
jimąsi ir pastangas į giedresnį ryto
jų Tėvynei ir sau. Ne be pagrindo 
Amerikos lietuvių spauda neseniai 
skundėsi, kad iš nuvykstančiųjų lau
kė prisiekusių talkininkų kovai už 
Lietuvą, o susilaukė žmogelių, links
tančių į savanaudiškumą, Tėvynė 
jiems . . . paliko už piniginės ribų. 
Kiti vėl UNRRAos stovyklose pasi- 
likusiems atsiunčiamuose laiškuose 
teaprašo, koks jų gyvenamos apylin
kės peizažas, kokius patvarkymus

darys, kai įsikurs stipriai, arba — 
„dirbti tenka po 10 ir daugiau va
landų“, savaitinis atlyginimas vos 
... 30 dolerių ir maistas.

Tai žiaurus paklydimas erdvėje, 
laike ir sąžinėje. Kai senieji išeiviai 
Amerikoje, Tėvynės tragedijos vei
kiami, iš uždarbio emigracijos persi- 
rikiuoja į politinę emigraciją, tai 
tremtinių gretose vyksta visai prie
šingas procesas: vienas kitas iš po
litinės emigracijos, lyg pelas iš 
kviečių, persimeta j uždarbio, pelno, 
gardesnį ėdalo gabaliuką žadančią 
emigraciją.

Medicina žino vieną negalavimo 
rūšį, kuri, kaimo žmonių terminu, 
vadinasi vištakumu. Vištakiai ser
ga regėjimo susilpnėjimu. Vištų gi
minėje ta liga daug žalos nepridaro, 
vištos, vakarui užeinant, .gūžiasi į 
laktą ir pasyviai laukia, kol gurklio 
tūris susivirškins ir kada vėl užtekės 
nauja saulė. Su vištakiais politinėje 
emigracijoje žymiai blogiau, tai jau 
gangrena. Šiuo metu tematyti vie
nas kitas ligos reiškinys ar nepagalė- 
jimas reaguoti į daiktus ir žmones, 
bet negydoma blogybė gali plėstis.

Viename JAV „Naujienų“ Nr. bu
vo tokia pastaba:

,„ . . nekartą teko kalbėti man su 
kitomis lietuvėmis ir klausti, kada 
pradėsime gauti pranešimus iš mo
terų ir vaikų, kuriems esame pa
siuntę tiek daug visokių drabužių 
ir kitų daiktų. Vienų megztinukų 
esame pasiuntę virš 200. Jau ir man 
teko numegzti 20 tokių megztinukų 
ir į kiekvieną buvau įsiuvusi savo 
adresą“.

Šitą pastabą tepersispausdino „Min
tis" Nr. 53. Kaip man dedas, pastaba 
yra didžiai rimta ir meta nemalonų 
šešėlį į mūsų moteris tremtines. Šis 
dalykas (už paramą nereagavimas 
netgi paprasčiausiu „ačiū“) išsiaiš- 
kintinas iš principo.

Dalis tremtinių iki 'šiol, deja, nesu
pranta pačios elementariosios tiesos, 
kad užjūrio broliai (tautos kaip vie
nos šeimos sąvoka apibrėžiant) nėra 
užkerėtų lobių neišsenkančiosios 
versmės, ir jiems ne aitvarai pinigus 
nešioja. BALFo ir kitos rinkliavos 
nėra valstybės prirašytos pyliavos ar 
mokesčiai, viskas vyksta savanoriš
kai, artimajam pagelbėti šūkiu. 
Tremtiniai nieku būdu negali iš už
jūrio brolių ko nors reikalaute rei
kalauti, tegali pasiguosti savo ne
pritekliais ir prašytis pagelbimi. Už
jūrio broliai gali padėti, bet gali ir

APIE NEPASTOVŲ ORĄ, GYVENIMĄ STATINĖSE
Sakoma, moterimi ir Anglijos oru 

vienodai negalima pasitikėti. Apie 
moterų nepastovumą čia nekalbė
sime, bet Anglijos oro nepastovumą 
mes dabar savo kailiu juntame. 
Saulei pliškinant, lindime statinėse 
arba prakaituojame pavėsiuose ir 
visomis mokąmomis kalbomis pra
šome Dievą atsiųsti debesėlį, kuris 
uždengtų įkyriai mielą saulutę, bet 
kai toks atsiranda, o sykiu su juo ir 
šiauresnis vėjas, statinėse mes pasi
juntame lyg šaldytuvuose ir skubi
name mūsų mažas krosneles pri
pilti anglių ir birželio mėnesį prie 
įkaitusios krosnelės truputį sušilti. 
O kai po pusvalandžio saulė vėl iš
lenda iš debesų skaros ir aprimsta 
vėjas — vėl tas pats tvankumas, 
plius įkaitinka ir vis labiau kais
tanti krosnelė . .

Daug naujų gyventojų Anglija su
laukia kas savaitę. Jie visi vyksta, 
norėdamdi ištrūkti iš slogios Vokie
tijos ir vildamiesi čia rasti geresnes 
sąlygas. Stovyklinis gyvenimas Vo
kietijoje yra iki kaulo visiems įgri
sęs. Deja, Anglijoje visi patenka 
vėl į stovyklas ir, atrodo negreit iš 
jų bus galima išsivaduoti, Paskirs- 
čius j darbus, daliai teks važinėti Į 
juos mašinomis, dalis bus išvežta 
arčiau darboviečių, kur yra butai 
įmonių darbininkams. Pastarieji gal 
bus patys laimingiausieji, nes darbi
ninkų kolonijos, paprastai, turi ge
resnes patalpas už tas, kuriose mes 
dabar gyvename, atseit — už skar
dines statines. įrengtas kariuomenei 
apgyvendinti.

Keturi didieji žaidė Kemptene
KEMPTENO GSK PAMINĖJO SAVO METINES

geniečiai šį kartą sužaidė be ener
gijos ir toli gražu nebuvo tas vienetas, 
taip atkakliai sukovojęs per Sekmi
nes Scheinfelde. Žinoma, tas faktas 
nieku būdu neišblukina Šarūno 
pergalės, tik tūbingeniečiai, norma
liai imant, galėjo ir turėjo stipriau 
pasirodyti. Šarūnas laimėjo neeiline 
pasekme 76—30 (29—13). Taškai: 
Kempteno Šarūnas: Norkus II (24), 
Norkus I (22), Bagdonas (17), Pu- 
zinauskas (11), Mackevičius (2); 
Tūbingeno ASK Vytis: Dargis (7), 
Cerkeliūnas (7), Ošlapas II (6), 
Alinskas (6), Petrauskas (4).

Antrąją dieną dėl 3—4 vietų žai
dė Kempteno GSK — Tūbingeno 
ASK Vytis. Dviejų lygių varžovų 
kova buvo įdomi ir permaininga. 
Pas tūbingeniečius jau žaidė, kad 
ir negaluodamas, Saladžius ir ko
manda pasirodė geriau, nors ir ne 
taip, kaip iš jos buvo galima laukti. 
Pirmam kėliny tūbingeniečiai vedė 
ir baigė 12—7. Po pertraukos dau
giau atkuto šeimininkai ir sugebėjo 
laimėti 25—21. Taškai: Kempteno 
GSK: Bacevičius (13), Sventickas (8), 
Krutulis (2), Šlepetys (2); Tūbingeno 
ASK Vytis: Saladžius (7), Dargis (7), 
Ošlapas II (3), Cerkeliūnas (2), Pe
trauskas (2).

Pats įdomiausias žaidimas buvo 
tarp abiejų stipriausių mūsų ko
mandų Kempteno Šarūno ir Schein
feldo Kovo. Abu didžiūnai šiam su
sitikimui rimtai ruošėsi ir pa
demonstravo aukštos klasės dalykų. 
Bungtynės parodė, kad šarūniečiai 
dar tvirti savo pozicijose, nors per
galė buvo ne taip jau pigiai pirkta. 
Žaidimas buvo geros spartos ir savo 
stiliumi patenkino besijaudinančius 
žiūrovus, kurie dvikovę labai jaut
riai išgyveno. O pamatyti buvo ko. 
Kempteniečiai pademonstravo eilę 
puikių mėtynjų (ypatingai Norkus 
H), be to, kondlcinial buvo geriau

DP laiškas iš Anglijos
Atvažiavęs į Angliją, gali pasi

rinkti sau darbą. Darbo ministeri
jos atstovas atsiklausia kiekvieną, 
kur jis norėtų dirbti. Iš ministerijos 
pusės siūloma: anglių kasyklos, sta
tyba, sunkioji industrija, tekstilė ir 
žemės ūkis. Tačiau elektrotechnikai 
registruojami jų specialybėje. Tas 
pats su kitais amatininkais. Bet 
jiems pabrėžiama, kad jei per porą 
ar trejetą savaičių negautų darbo 
savo profesijoje, jie bus paskirti į 
kitus darbus. Atrodo, kad amatinin
kai galės gauti darbus savo profesi
joje. Taip pat yra nedraudžiama 
pačiam susirasti darbą, tik tuo at
veju darbdavys turi sutvarkyti rei
kalingus formalumus su darbo mi
nisterijos vietine įstaiga.

Pats atvykėlių gyvenimas yra per
einamame perijode. Niekas negali 
žinoti, ar jis bus pervežtas kitur, ar 
liks nuolat gyventi toje pačioje sto
vykloje. Todėl kultūrinis gyvenimas 
pasireiškia tik tose stovyklose, ku
rios jau turi senesnių gyventojų — 
iš pirmųjų transportų. To gyvenimo 
atgarsiai trumpai nuaidi „Išeivių

Mūsų
t

(atkelta iš 4 psL)
arba „blogai“. Tokios recenzijos 
niekuo nepakels mūsų literatūros 
lygio, nes rašytojui nepaliks dides
nio įspūdžio, ar eilinis skaitytojas 
(atleiskit, šiuo atveju recenzentas), 
apie jį mano gerai, ar blogai. Gal 
būt toks griežtas ir trumpas spren-

paruošti. Jų padavimai buvo elegan- 
tiškesni, nors ir svečiai iš Schein
feldo mažai kuo atsiliko ir užkūrė 
lygiavertę kovą. Iš pradžių Šarūnas 
užsiplėšė iki 11—2, bet koviečiai ne
nusiminė ir pradinį priešininkų ka
pitalą išblaškė, netgi sugebėję kėlinį 
laimėti 24—21. Po pertraukos Šarū
nas persvėrė iki 27—24, Kovas dar 
apyrėsi iki 26—27, bet toliau ne
pajėgė ir pralaimėjo 35—39. Nors 
rungtynės buvo gana kietos, bet 
visa praėjo korektiškuose rėmuose. 
Įspūdį gadino tik kai kurių šarūnie- 
čių kalbos ir ekscesai prieš teisėją. 
Taškai: Kempteno Šarūnas: Norkus 
II (16), Puzinauskas (8), Bagdonas 
(7), Norkus I (4), Mackevičius (4); 
Scheinfeldo Kovas: Gružauskas (10), 
Birutis (8), Lauraitis (8), Grybauskas 
(6), Gailius (3). Pastebėtina, kad 
Šarūnas 15 tšk. surinko iš baudų (iš 
20 mestų), o Kovas iš 10 baudų iš
naudojo 7. Teisėjai Andrulis I ir 
Sventickas.

Po žaidynių visoms keturioms ko
mandoms buvo išdalintos dovanos, 
be to, atžymėtas teisėjas Andrulis I, 
savo darbu daug prisidėjęs prie ga
limai sklandesnio rungtynių pra- 
vedimo.

Truptis statistikos. — Per keturias 
rungtynes buvo pasiekti 304 tšk. 
Vienerioms rungtynėms išeina po 76 
tšk., maždaug taip pat, kaip ir 
Scheinfelde. Baudas bene geriausiai 
mėtė Tūbingeno ASK Vytis — iš 17 
realizavo 13. Kempteno Šarūnas iš 
28 baudų įmetė 19, Scheinfeldo Ko
vas iš 26 pataikė 17, Kempteno GSK 
iš 17 įmetė 7 baudas.

Pirmasis tokio masto keturių di
džiųjų mūsų krepšinib vienetų su
sitikimas praėjo sėkmingai, ir reikia 
laukti, kad šios keturios komandos 
atitinkamai savo pajėgumui pasiro
dys ir netrukus prasidedančiose L 
kl pirmenybėse. K, Cerkeliūnas

Lenkų laikraštis 
apie mūsų grafikus

Lenkų savaitraščio „Kronika“ 23 
Nr. Victor Podoski recenzuoja mūsų 
grafikų P. Augiaus, V. Petravičiaus 
ir T. Valiaus darbus.

Autorius pasisako, kad jis, nors 
pats esąs raižytojas, tačiau Lietuvės 
grafinio meno iki šiol beveik nepa
žinęs. Iš leidinio sužinojęs, kad kal
bamieji menininkai, pagal jų amžių, 
išeitą mokyklą ir nuveiktus darbus, 
atrodo galį būti patikimiausi šalti
niai Lietuvos grafikos menui pažin
ti. Autoriui atrodo, kad „lietuviai 
grafikai turi įgimtą raižymo techni
kos pajautimą, ko pvz. labai trūksta 
anglams, nors jų raižyba yra labai 
aukšto lygio“.

Atskirai apibūdinęs kiekvieno dai
lininko kūrybą ir jos savybes, V. Po- 
doski recenziją baigia išvada, kad 
iš tų kūrinių lietuviškosios grafikos 
vaizdas susidaro labai patrauklus.

Becenzija pailiustruota 3 minėtų 
grafikų kūrinių reprodukcijomis: V. 
Rato „Žvejai“, T. Valiaus „Tragedija 
pajūryje“ ir P. Augiaus „Iliustraci
ja“,

: SPAUDOS BADĄ’
Drauge“, vieninteliame Anglijos lie
tuvių laikraštyje.

Stovyklose jaučiamas didelis spau
dos trukumas. Kai estai ir latviai 
gauna pakankamai savo spaudos, 
mūsų spauda visai nesirodo. Net 
Seedorfe šis reikalas yra užmirštas. 
Išvykstantieji norėtų gauti naujų 
laikraščių — jų nėra. Jie pirmiau 
nuvežami į Stadę ir tik iš ten, suply
šę ir pasenę, grįžta į Seedorfą. Tas 
atitinkamų asmenų nesirūpinimas 
ryškus ir čia. Anglijoje išeinantis 
„Išeivių Draugas“ yra silpnas, ma
žai informuotas ir pats mažai infor
muoja, todėl jis, toli gražu, negali 
patenkinti prie geros spaudos įpra
tusių lietuvių. Būtų labai gera, kad 
pvz. Londone pradėtų eiti lietuviš
kas laikraštis. Iniciatyvą turėtų pa
siimti steigiamoji Anglijos Lietuvių 
Sąjunga. Pradžia bus sunki, bet — 
norint ir nebijant sunkumų, pasi
sektų. O laikraštis būtinai, galima 
sakyti, verkiant yra reikalingas. 
Prenumeratorių susiras tiek, kad jis 
išsilaikys. J. Biržys

ija ir kritika
dimas turėtų didesnę reikšmę, jei 
jį Ištartų autoritetingas kritikas, ar 
recenzentas. Tačiau šiuo atveju 
tektų tuo suabejoti. Net ir pasau
linio masto kritikai, vertindami kū
rinį, operuoja faktais, logiškomis 
išvadomis ir rimtais motyvais. Tuo 
būdu kritikas pirmiausia išnagri
nėja (ne atpasakoja) kūrinį, palies
damas ir temą, ir tipus, ir stilių. 
Tokioje recenzijoje skaitytojui bus 
aišku, kur, kas ir kodėl yra bloga. 
Skaitytojas nepageidauja artisto, 
kuris vaidina nepamainomą autori
tetą, sprendimo, kuris vienu žodžiu, 
blogai, ar gerai, sunaikina, ar į 
padanges iškelia. Mūsų recenzentai, 
ar dėl nesugebėjimų, ar dėl apsi
leidimo, yra pratę trumpai atpasa
koti turinį, o pabaigoje tarti spren
dimą: gerai, ar blogai. Tik pasi- 
skaitykime „Talismano“ recen
ziją .. .

4. Rimta kritika negali apsiriboti 
tik savo įspūdžių atpasakojimu, 
atseit, man patinka, arba nepatinka. 
Tai neatsieks jokio tikslo, jei kū
rinys nebus smulkiau panagrinėtas 
ir jei tame nagrinėjime nebus iš
dėstytos priežastys, kodėl čia blo
gai, o ten gerai. Šito „kodėl“ mūsų 
recenzijose kaip tik pasigendame, 
nes koks nors kritikas, radęs kū
rinyje korektūros klaidą, tuojau 
rašo apie tai straipsnį ir formuoja 
skaitytojų literatūrinį skonį.

Čia tik kelios iš daugelio tam
sesnių dėmių mūsų kritikoj. Taip 
tokia kritika formuoja skaitytojų 
literatūrinį skonį, ugdo meninį iš
silavinimą ir, anot p. Barėno, kal
ba „. . . kad skaitytojas žinotų, kur 
grūdai, o kur tik pelai“ („Naujų 
knygų recenzijos“, „Mintis“ Nr. 61). 
Žinoma, kalbant ta tema negalima 
nepaminėti ir šviesesnių prošvais
čių mūsų *• merdėjančioj kritikoj: 
Step. Vykinto ir dažnai tvirtesnį 
žodį pasakančio Vyt Alanto.

Kada mes visai pagrįstai sieloja
mės vis labiau besiplečiančia gra
fomanija ir menkėjančia mūsų 
tremties literatūra, ne mažiau turi
me sielotis ir dabartine kritika, ka
dangi gera kritika labai daug pri
sideda prie geros literatūros išug
dymo. Kūryba ir kritika, — dvi, 
viena nuo kitos priešingos, o tačiau 
neperskiriamos ir to pačio tikslo 
siekiančios sritys. Kur nebus geros 
kritikos, ten vargu berasime gerą 
kūrybą. Medardas Bavarskas
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Atsišaukimas į pasaulio studentus
Frankfurtiečiai lietuviai studentai protestavo prieš vykdomą Lietuvos atžvilgiu smurtą

Pik. dipl. inž. J. Simoliūną 
amžinybėn palydėjus

Kaip jau praeitame mūsų laikraš
čio nr. pranešėme ir Frankfurte čia 
studijuojančių studentų iniciatyvi 
buvo paminėta tragiškoji birželio 
15 d. sukaktis. Minėjime, be stu
dentų, dalyvavo dalis Frankfurte 
besirandančių lietuvių darbo kuopų 
vyrų ir jų vadovybė. Čia paduoda
me minėjime priimtą rezoliuciją:

.Mes, mažytė dalis tautiečių, karo 
Ir neįsivaizduojamo teroro ir melo 
išblokšti iš savo tėvynės protestuo
jame prieš 1940 m. birželio mėn. 15 d. 
įvykdytą mūsų Nepriklausomos vals
tybės Lietuvos aneksiją. Mes pro
testuojame prieš jėgą, kuri, prisi
dengus demokratiškumo vardu, su
naikino dešimtis tūkstančių lietuvių 
ir dabar juos tebenaikina vien už 
tai, kad jie mylėjo savo gimtuosius 
namus ir Dievą.'

sakyti, kreipiamės j viso pasaulio ko
legas studentus, kad jie būdami jau
niausia, jautriausia ir daugiausia 
entuziastingo idealizmo turinti vi
suomenės dalis, keltų balsą prieš 
pasauly tebeveikiančias pavergusias 
Lietuvą tamsiąsias jėgas, prieš smur
tą ir melą, prieš žmogaus nuvertini
mą. Mes laukiame iš pasaulio stu
dentijos teisingo įvykių įvertinimo 
ir kovoj už pavergto krašto laisvę 
moralinės pagalbos. Mes tikime, kad 
visų pasaulio universitetų kolegos 
išgirs perėjusio įvairias koncentra
cijos stovyklas ir darbo lagerius ir

v

šiuo metu esančio be būtinų studi
joms ir normaliam gyvenimui prie
monių lietuvio studento balsą ir 
kiekvieną proga primins pasauliui 
prieš 7 metus pradėtą Ir ar te
bevykdomą neteisybę lie: 4 tau
tos atžvilgiu.“

Šios abi rezoliucijos yra išverstos j 
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas ir 
siuntinėjamos įvairiems pasaulio 
universitetams. Minėjimas užbaig
tas Tautos Himnu, kuris istorijoje 
pirmą kartą nuskambėjo senuose J. 
W. Goethe universiteto rūmuose.

Kaip jau praeitam „T. G." nr. 
esame trumpai pranešę, š. m. bir
želio 11 d. 8,30 vai. po ilgos ir sun
kios ligos mirė lietuvių tremtinių 
bendruomenės narys pik. dipl. sta
tybos inž. J. Šimoliūnas.

Velionis gimė 1885 m. balandžio 
16 d. Jušėnų km, Pušaloto vlšč., 
Panevėžio apskr., ūkininkų šeimoje. 
Jau būdamas gimnazijoje, aktyviai 
dalyvavo lietuvių moksleivių są
jūdžiuose. Baigęs gimnaziją, įstojo 
į Rygos politechnikos institutą, 
kuriame studijavo iki Pirmojo Pa
saulinio karo. Karo metu buvo pa-

„Čiurlionis“ Frankfurte
ANSAMBLIS TURĖJO DIDŽIULIO PASISEKIMO IR VAKARŲ VO KIETUOS SOSTINĖJE

Mes lietuviai studentai protestuo
jame prieš klastą ir smurtą, apeliuo
dami į tikrosios demokratijos atsto
vus, kad vieną kartą jie būtų nuo
širdūs Ir teisingi pavergtųjų tautų 
atžvilgiu ir drąsiai pasisakytų prieš 
dangstomą gražiais vardais melą ir 
terorą.

Mes, reikšdami šį protestą prieš 
Lietuvą užgrobusias jėgas, tikime į 
pasaulio talką formuojančius asme
nis. kad jie įgyvendins daug kartų 
skelbtus laisvo tautų apsisprendimo 
principus ir šiandien pradėtieji aš
tunti lietuvių tautos vergijos metai 
bus paskutiniai."

Priėmus minėtąją rezoliuciją, pa
skelbtas atsišaukimas į pasaulio stu
dentus:

„Prieš 7 metus, 1940 m. birželio 
mėn. 15 d., kartu su kitomis Pabal
tijo tautomis, buvo smurtu priešo 
užimta Lietuva. Mes, lietuviai stu
dentai, gyvendami JAV valdomame 
krašte Ir turėdami teisę laisvai pasl-

Frankfurtiečiai studentai buvo 
numatę čiurlioniečių gastroles bir
želio pabaigoj, bet, derinantis prie 
ansamblio maršruto, datą |eko at
kelti arčiau ir paskubomis pasiruošti 
koncertui. Ansamblį priglaudė Zeils- 
heimo darbo kuopos vyrai. Didžiu
liame Frankfurte teišlikę mažytės 
salės. Pernai, koncertuojant Frank
furte St. Sodeikos ansambliui, tu
rėta bloga salė, šįmet mėginta rasti 
geresnė ir kažin ar neapsirikta. Bet 
koncertas, įvyko ir tai su pasise
kimu. Buvo išnešioti pakvietimai 
spaudos 1 atstovams, profesūrai ir 
amerikiečių kariams. Bet Frankfurte 
įvairių pramogų ir gastrolių ne
maža, todėl visai pagrįstai bijota 
tuščios salės. Ir kai salė nesutal
pino svečių, jos šeimininkas buvo 
nepaprastai nustebintas.

Pradeda choras. Plojama ir ste
bimasi. Tautiniai šokiai žavi salę. 
Maža scena kankina šokėjus, bet 
„auksas ir pelenuose žiba“. Studen
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tai jaudinasi, kadangi čia repre
zentacinis koncertas ir norima 
parodyti profesūrai ir vokiečiams 
studentams ko yra vertas lietuvių 
laiudies menas. Kanklės, skudučiai, 
tautiniai drabužiai, puikiai įvedanti į 
programą pranešėja, galutinai pa
perka publiką. Per pertrauką — 
„ausgezeichnet“ sako kiekvienas vo
kietis. Visus sužavėjo per Al. Mi
kulskio ir M. Baronaitės rankas 
perėjęs lietuvių liaudies menas. Ir 
žinoma, kaip gali nesužavėti, juk tai 
„Čiurlionis“! i

„Išdygo kanapė ant marių kran
telio“ skamba tenoras, salė šypsosi 
ir ploja, ploja. Kartojama. Vėl daina 
ir vėl kartojama Tautiniai šokiai. 
Nepaprastasis „Malūnas“. Maža scena 
trukdo, bet „Malūnas“ lieka malūnu. 
Dar „tebemalant“ neišlaiko publikos 
jausmai, ir salė pradeda ploti. Stu
dentai stebi, iš balkono, kaip senas 
vokietis profesorius entuziastingai 
ploja, lyg gimnazistas Mažytėj 
scenoj didelis menas. Vėl vokie
čiams staigmena, kai nenustojant 
plojimams po „Melnyko“ bisui (žio
ras uždainuoja angliškai. Paskutinė, 
širdis sprogdinanti daina — „Namo, 
broliukai“. Stebinantis salėj susi
kaupimas. Salė jaučia dainoj lie
tuvio kančią svetimoį žemėj ir 
namų ilgesį.

Koncertas pavyko. Reprezentacija 
puikiausia.

Padėkos žodį taria ir puokštę gė
lių įteikia darbo kuopos vyras. Porą 
kuklių puokštelių gėlių ir porą 
žodžių taria stud, atstov. pirminin
kas. Puikioji pranešėja taria.' atsi
sveikinimo žodžius. Salė skirstosi

21X300 mm (070/1945. 18).
Be Tėvynės, sien. laikr. (24) Alt- 

Garge, Post Dahnenburg, Lit. Lager 
(070/1945. 19).

Be Tėvynės, sien. laikr. 2 X mėn. 
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Įst. 1945. VII. 1. Išleista 13 Nr. Nr. 
325X460 mm (070/1945. 20).

Benamio Dalia, sien. lalk. L. Liet, 
kultūr. reikalams k-sija. Mašin. (13b) 
Mittenwald, Lit. Komitee. Įst. 1945. 
X. 9. Išleista 12 Nr. Nr. 210X295 mm 
(070/1945. 21).

Biuletenis, sien. luikr. 2 X sav. (13 b) 
Muhldorf, Lit. Lager. 210X295 mm 
(070/1945. 22).

DP Journal, 1 X sav. L: UNRRA 
Team 210. Spaust. (14 b) Wurzach. 
Įst. 1945 VIII. 26. Išleistas tik 1 Nr. 
264X370 mm. Su liet. skyr. (070/1945. 
23).

Dieninė Informacija biuletenis.

Baisus nusikaltimas
Naktį iš 11 į 12 d. birželio mėn. 

nežinomi nusikaltėliai . įsilaužė į 
Schweinfurto naujųjų kapinių baž
nyčią, akmens smūgiu sudaužė ta
bernakulį ir iš jo pagrobė dvi tau
res.

Vietos vokiečių kriminalinė poli
cija tuojau ėmė aiškinti nusikaltimą 
ir sekti. Kadangi lietuvių stovykla 
yra netoli nuo nusikaltimo vietos, 
todėl kriminalinė policija kreipėsi ir 
į stovyklos policiją, prašydama pa
dėti sekti nusikaltėlius.

Pradėjus stovykloje sekimą, buvo 
įtartas Albinas Navlkauskas ir jo 
sėbras Leonas Lukoševičius. Biržė- 
lio 14 d. apie 3 vai. naktį Albiną Na- 
vikauską mūsų policija suėmė. Leo
nas Lukoševičius policijos suimamas 
paspruko, persekiojimo metu lengvai 
sužeistas šautuvo šūviu.

A. Naarikauskas ir L. Lukoševičius 
yra seniai žinom: nepataisomi nusi
kaltėliai, , po kelis kartus bausti ka
lėjimu ir buvę nuolatiniai daboklės 
gyventojai. Leonas Lukoševičius pa
staruoju metu nebuvo UNRRA-os glo
boj ir stovykloje negyveno. A. Navi- 
kauskas už nusikaltimus anksčiau 
buvo perduotas teisingumo organams 
ir sėdėjo kalėjime. Už vieną jo nusi
kaltimą buvo paskirta sunki kardo
moji priemonė, tačiau vieno Schwein
furto gyventojo vokiečio, būsimo 
uošvio, buvo išimtas, patiekus 25.000 
RM. laidą. Dabar jis yra įtariamas 
ir suimtas, kaip bendradarbiavęs čia 
minimam nusikaltime. •

Pasmerkti šį žmogiškos prigimties 
puolimą nerandama žodžių, nežiū
rint kokios tautybės nusikaltėliai 
bebūtų.

nenoriai, lyg nenorėdama tikėti, kad 
v’skas baigėsi.

Dabar, keletą! dienų po koncerto 
praėjus ne vienas kitatautis, suti
kęs lietuvį studentą, nepraleidžia 
progos pasidžiaugti puikiu koncertu. 
Taip. „Čiurlionis“ pajėgus nuste
binti ir turintį operą, bei šimtus 
įvairių meninių parengimų Vakarų 
Vokietijos sostinę Frankfurtą. Al-

Freiburgo studentai iš
sirinko nauja valdyba
Birželio 14 d. įvykusiame visuoti

niame studentų susirinkime išrinkta 
nauja studentų valdyba, kurion įeina 
stud. Šonta, M. Nagys, Ramanauskai
tė ir Ignatavičius. Naujoji valdybe 
užsimojusi daugiausia dėmesio kreip
ti į kultūrinį studentų gyvenimą 
Numatoma išleisti studentų laikraš
tuką, ruošti kultūrinių pramogų: po
būvių, ekskursijų, o taip pat pagy 
vinti santykius su latviais ir estais 
studentais. Į latvių, estų ir lietuvių 
bendradarbiavimo komitetą iš lietu
vių pusės išrinktas stud. H. Nagys. 
Iš valdybos narių tarpo numatomas 
skirti atstovas ir į bendrą visų DP 
studentų komitetą.

Susirinkimo metu buvo stipriai 
pasisakyta prieš vadinamą Tarp
žinybinį Komitetą, kuris tvarko lie
tuvių studentų pašalpų klausimą. 
Esą, pašalpos skirstomos nesiskai
tant su studentų valdybos nuomone, 
neteisingai ir dažnai net 2 mėn. vė
liau. Susirinkime priimta rezoliu
cija, siūlant valdybai daryti žygių, 
kad minimas komitetas, nežinia kie
no ir kada įsteigtas, daugiausiai bū
tų tarpininkas (jeigu to reikalauja 
Centras) ir patarėjas stipendijų ga
vimo bei paskirstymo reikalu, bet 
ne pats jas skirstytų. Studentų val
dyba geriausiai žinos, kam pašalpos 
reikalingos.

Vasaros semestre iš viso studijuoja 
153 lietuviai studentai. Iš jų didžiau
sia dalis universitete, Aukšt. Muzi
kos Mokykloje ir V. K. Jonyno ved. 
Meno Mokykloje.

Veikia „Šviesos“ Ir „Ateities“ 
sambūriai, bei Dr. V. Kudirkos var
do skautai. Sporto komandos retai 
nusileidžia konkurentams. Tarp 
sambūrių anksčiau buvęs trynimąsis 
išnyko ir šiuo metu „nesusipratimų“ 
dėl pasaulėžiūrų nėra. Visi rūpinasi 
bendrais reikalais, o sambūriai vie
nas kitą remia bei padeda.

Birželio 15d. Freiburgo lietuviai 
Studentai organizuotai paminėjo tra
giškąją mūsų tautos sukaktį.

Stud. Br. Zumeris

imtas rusų kariuomenėn ir pasiųs
tas į karo inžinierijos mokyklą. 1917 
m. ją sėkmingai baigė. Karo nu
trauktą aukštąjį mokslą velioniui 
teko užbaigti tik 1925 m., kai prie 
Latvijos universiteto Rygoje apgy
nė diplominį darbą, įgydamas buv. 
Rygos Politechnikos Instituto dipt 
statybos inžinieriaus vardą.

Grįžęs iš Rusijos, velionis 1921 m. 
birželio 13 d., kaip karo inžinie
rius, buvo pašauktas Lietuvos ka
riuomenėn. kurioje be pertraukos 
ištarnavo iki 1940 m. spalių 27 d. 
Per devyniolika savo tarnybos me
tų kariuomenėje jam teko eiti įvai
rias atsakingas pareigas karo būtų 
valdyboje ir karo aviacijoje. Ve
lionis buvo drausmingas, darbštus, 
tiesaus ir atviro būdo, visa siela 
atsidavęs tarnybai. Už nuopelnus 
Lietuvos kariuomenei buvo apdova
notas Vytauto Didžiojo III laipsnio 
ordinu, D. L. K. Gėdinimo m laips
nio ordinu ir Lietuvos Nepriklau
somybės 10 metų jubiliejiniu meda
liu. Jo nuopelnai Lietuvos kariuo
menei yra dideli, nes jam tautos 
ir tėvynės uždėtą pareigą jis atliko 
nuoširdžiai, su dideliu atsidėjimu ir 
kruopštumu. Pagaliau čiąg trem
tyje, daug sielojosi ir dirbo Kemp- 
teno bendruomenei ir mūsų tautos 
ateičiai, kol slinkus tremtinio gyve
nimas pakirto jo gana stiprią svei
katą.

Gausiai susirinkusieji tautiečiai a. 
a. pik. dipl. inž. J. Simoliūną pa
lydėjo į amžino poilsio vietą. 
Laidojimo apeigas atliko prof. kan. 
Meškauskas. Prie kapo duobės jis 
pasakė gražų pamokslą, sujungda
mas a. a. Slmoliūno mirtį su tau
tos tragedija. Atsisveikinimo kal
bas, be to pasakė dr. Kaškelis Kemp- 
teno bendruomenės vardu, prof. inž. 
Kolupaila inžinierių * vardu, gen. 
Mieželis tarnybos draugų vardų. 
Žmonos ir artimųjų vardu atsisvei-' 
kinimo žodį tarė V. Šimoliūnas, ku
ris pabaigoje įspūdingai pareiškė, 
jog nieko brangesnio šiuo metu ne
turįs iš gyvųjų tarpo atsiskyrusla- 
jam dėdei padovanoti, kaip saują 
lietuviškosios žemės. Prie kapo duo
bės, atliekant apeigas, choras sugie
dojo „Tėve mūsų“, o baigus laidoji
mo apeigas, visi dalyviai — Lietuvos 
himną.

Ilsėkis ramybėje laikinai Tave 
priglaudusloje svetimoje žemėje, kol 
Tavo krašto laisvoji žemė sutelks 
Tau amžiną poilsį. N. T.

Pranešimas 
abiturientams

Visi abiturientai ir norintieji Įstoti 
į Erlangeno Fridricho-Aleksandro 
Universitetą 1947 m. žiemos semes
trą, prašomi ne vėliau š. m. liepos 15 
d. su prašymais ir atestatų, arba 
studijų knygelių vertimais asmeniškai 
atvykti į Erlangeno Liet Studentų 
būstinę, UNRRA, Oberst-Drausnick- 
Str. 1, Block E, Zim. 6.

Dar galima įstoti į: 1) Filosofijos 
fakultetą ir jo Filologijos ir Ekono
mijos skyrius. 2) Teisių fak. 3) Į Me
dicinos ir Gamtos-matematikos fa
kultetus priėmimas labai suvaržy
tas. Kitokiu keliu įstoti, pagal naują 
Rektoriaus parėdymą, nebus galima.

Erlangeno Universiteto Lietuvių
t

/

Naujas DP transportas 
Belgijon

S. m. birželio 19 d. iš pereinamo
sios IGCR stovykloj Ansberge iš
vyko šeštas DP transportas Belgi
jon. Tautybėmis paėmus, išvykusieji 
atrodo maždaug taip: lenkų 405, 
ukrainiečių 229, sovietų piliečių 20, 
latvių 19, nansenistų (praeito 1914— 
18 m. karo pabėgėlių) 12, estų 18, lie
tuvių 10, gudų 7, žydų iš Len
kijos 1, bulgarų 1, graikų 2, jugosla
vų 1 ir turkų 5. Viso 730 asmenų.

Pradedant pirmuoju transportu 
1947 m. kovo 3 d. iš bendro 794 
skaičiaus buvo 33 lietuviai, antrame 
iš 613-5 lietuviai, trečiame iš 649- 
17 lietuvių.

Iš to matome, kad Belgijon šiuo 
metu jau buvo išvykę ir ten darbu 
sau pragyvenimą pelnosi 4382 DP, o 
iš jų 60 mūsų tautiečių. S. Mšk.

SPORTO ŽINIOS

SKELBIMAS
Žurnalas „Žvilgsniai“ Nr. 3, red. J. 

Mekas. RM 10.— ♦ Sležo-Malinau- 
sko „Lietuvos Istorija“, mokykloms. 
RM 7,50 (įrišta 10,50) ♦ Lietuviškos 
raidės rašomajai mašinėlei, užsakant 
avansas RM 25.— ♦ Būtiniausi raš
menys liet, stiliuje, tuo tarpu tik ne 
stovyklose gyv. tautiečiams, ne dau
giau už RM 5.— ♦ Užsakymai' pildo
mi iš eilės.

Leidykla „GIEDRA“ 
06) Kassel — Obetaweiuen

RENGIAMOS LENGV. ATL. 
PIRMENYBES

Lengvosios Atletikos Sekcija yra 
numačiusi liepos mėn. Rosenheime 
surengti LTB Lengvosios Atletikos 
pirmenybes. Dalyvių skaičius bus ri
botas. Todėl visi Sporto Klubai (visų 
trijų zonų) yra raginami kuo grei
čiausiai atsiųsti savo geresnių lengva- 
atletų-čių sąrašus su šiais metais pa
siektais rezultatais.

Numatomos vyrų, moterų ir jaunių 
klasės. Jaunių gimimo datos riba 
1929. I. 1. Ypač atkreipiamas dėme
sys į jaunuosius sportinlnkus-es.

Taip pat Klubai yra prašomi pri
siųsti visus šiais metais įvykusių 
rungtynių rezultatus, ar tai būtų tarp 
lietuvių, ar tarp DP, ar su vokie
čiais. Taip pat ar tai būtų pavieniai 
susitikimai ar komandiniai, nes Sek
cija nori turėti Lengvosios Atletikos 
veiklos vaizdą.

Visus duomenis siųsti šiuo adresu: 
Alg. Bielskus, (13b) RosenhSim (Obb.), 
Max-Joseph-Platz 4, Telef. 688.

Mtlncheno Sporto Apygarda

TRUMPAI IS VI8UR
— Tarpvalstybinėse futbolo rung

tynėse Švedija nugalėjo Daniją 4-1.

— Danų plaukikės Harup, See- 
rensen ir Nathansen dalyvavo tarp
tautinėse plaukymo rungtynėse Mar
selyje ir 3X100 m laisvu stiliumi 
laimėjo prieš Marselio vyrų rink
tinę. Moterys praplaukė per 3.35,5. 
Be to, Harup laimėje 200 m nugara 
per 2.45,6, o Nathansen laimėjo 100 j. 
laisvu stiliumi per 1.01,0. Bandymas 
pagerinti 100 jardų pasaulio re
kordą (59,4) jai nepavyko. x

— Pietų Amerikos plaukymo pir
menybes laimėjo Argentina. Antroj 
vietoj liko Brazilija, 3. Ekvadoras. 
Geriausios pasekmės: argentinietis 
Yantorno 109 m laisvu stiliumi 
praplaukė per 1.00,2 ir 200 m 1. st 
per 2.165.

— Teniso rungtynėse dėl Daviso 
taurės Čekoslovakija išeiiminavn 
Prancūziją. Ypatingai atkakli dvi
kovė buvo dvejete, kur Drobny — 
Cernik (C) po mirtinės kovos laimė
jo prieš Petra—Bernard (P) 10-8, 
14-12, 6-3.

— Sunkaus sv. pasaulio bokso 
meisteris Joe Louis neseniai važi
nėjo po P. Ameriką, Havajus ir de
monstravo parodomąsias rungtynes. 
Kitais metėls Louis numatęs aplan
kyti Europą ir iš ringo pasitraukti. 
Birželio mėn. sukako 10 metų, kai 
Loulg nenugalimai pirmauja.

— Sovietų Sąjungos iškiliosios fut
bolo komandos rudenį ketina žaisti 
eilę rungtynių su užsienių vienuo
likėmis. Jau dabar su rusais pa
reiškė norinčios žaisti šios valsty
bės: Dldž. Britanija, Prancūzija, 
Norvegija, Švedija Bulgarija, Jugo
slavija, Argentina, Belgija.

— Skotų futbolo komanda Hiber
nians vieši Norvegijoj, kur laimėjo 
prieš FC Sarpsberg 5-2.

— Okupacinės prancūzų zonos Vo
kietijoje futbolo meisteriu tapo FC 
Kaiserslautern, laimėjusi prieš pie
tines dalies nugalėtoją VfL Kon
stanz 8-1 ir 8-4.

— Portugalijos futbolo vadovybė 
dėl nesportiško elgesio po rungtynių 
su Anglija (10-0 anglų naudai) ko
mandos kapitoną Cardoso diskvali
fikavo vieneriems metams, atsar
ginį vartininką Capela —pusmečiui, 
o dar dvylika žaidikų dvejoms rung
tynėms. Liko nenubausti tik trys 
žaidikal.

— Olimpljadą 1952 metais suruošti 
pareiškė norą ir Detroito miestas. 
Patikinama, kad bus pastatytas sta
dionas (100.000 žiūrovų) ir plaukymo 
baseinas (20.000 žiūrovų). Kaip žino
me, 1952 m. olimpijadą nori uošti 
HeUlnkis, Bueos Aire* ir kt

Paieškojimai
Auguste Fresderfienė-Seflerytė, (23) 

Bramsche, Kreis Lingen/Ems (b. B. 
Legering), ieško vyro, sūnaus ir gi
minių.

Juozas Rinaška iš Vilniaus, gyv. 
Prancūzijoje, 89, bld. St. Denis, 
Courbevoie (Seine), ieško savo drau
go Valiaus Zakalskio iš Vadagių 
km. Židikų vlšč., Mažeikių apskr.

Zakarka Bronius, (23) Gross He- 
sepe Camp, Kreis Meppen/Ems, 
ieško geležinkeliečio Jako Petro ii 
Kybartų m.

Rinkevičienė Matilda, gyv. Schwein
furt, Theodor-Flscher-Platz 4-1, ieš
ko Rinkevičiaus Vyto, Vitrakytė* Al
donos, Vitraklo Vyto ir Pėčelingaitė* 
Magdalenos. (3)

Juchnevičiutė-Bagdonienė Valerija, 
gyv. Offenburg, Hauptstr. 79, ieško 
giminių ir pažįstamų.

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

Galperin Mira, 18 metų, gyv..
Kaune;

Galperin-Alperowfez Feiga, 45 me
tų, gyv. Kaune;

Galperin Chaim, 51 metų, gyv.
Kaune;

Gasaltis Jonas, U metų, gyv. Ža
deikiuose;

Gasaitienč Ona, 46 metų, gyv. Ža
deikiuose;

Gasaltis Jonas, 7 metų;
Gereeson įeik, 16 metų, gyv.

Kaune;
Jablonskytė Janina, 14 metų, gyv. 

Raseiniuose;

7
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Kanada europiečių akimis
(Pabaiga)

Kanados miestai yra labai moder
niški, retas namas be komforto, ne
kalbant apie būtiniausius civilizaci
jos reikalavimus (užkiemiai ir lūšnos 
miestuose tikrai retas dalykas). Este- 

■ tiniu atžvilgiu — gražūs ir jaukūs.
Paskutiniaisiais šimtmečiais miestuo
se ypatingai išaugo industrija, kurios 
kapitalai priklauso didesne dalimi 
angliškąja! Kanadai, kai tuo tarpu 
darbo jėga — prancūziškajai. Apskri
tai Kanados prancūzai dažniausiai 
nėra turtingi, nežiūrint ar jie kaime 
ar mieste gyventų. Atkeliavę be ka
pitalų jie teužėmė eilinių darbi
ninkų vietas, o greitai didindami šei
mas, visas sutaupąs padėjo joms 
užauginti ir išlaikyti. Tai visuotinas 
dėsnis — juo šeima ekonomiškai 
silpniau laikosi, tuo ji daugiau vaikų 
augina. Bet kanadiečiams prancū
zams gausios šeimos laidavo auto
nominį nepriklausomumą ir atsivež
tųjų tautinių savybių ir tradicijų 
išlaikymą.

Uždarbis Kanados miestuose yra 
vienas geriausių pasaulyje./Austra
lija, N. Zelandija ir Kanada, dar kai 
kuriais ♦vėjais ir P. Afrika — 
kraštai, kur fizinis darbininkas ge
riausiai atlyginamas. Tik po jų žy
miai toliau seka JAV ir dar toliau 
pati Anglija. Už tad nenuostabu, 
kodėl taip smarkiai anglai veržiasi 
į dominijas, mesdami „įsitvirtinu
sias“ vietas ir net nekilnojamąjį tur-

santykių su D. Britanija, tuo pačiu 
manydami Kanadą padaryti ūkiniai 
nepriklausomą nuo Jungtinių Ame
rikos Valstybių.

Kanados socialistai, kurie vadinasi 
CCF (Cooperative Commonwealth 
Federation) yra daugiau panašūs į 
skandinavų socialistus, nei į pačių 
anglų ar prancūzų Didesnę partijos 
narių dalį sudaro žemės ūkio darbi
ninkai, kurie savaime aiškų pro
gramos pirmuoju numeriu siekia 
teisingesnio produkcijos padalinimo. 
Taip pat jie reikalauja vadovaujan
čios industrijos, didžiųjų bankų ir 
svarbiųjų koncernų kontrolės, pa
likdami tinkamą vietą ir privačiai 
nuosavybei ir, aprėžtu mastu, vie
tinės reikšmės pramonei.

Socialistai tuoj po Pirmo Pasau
linio karo atėjo į valdžią ir visą 
laiką ištikimai palaiko Mackenzie 
King reformas, tarp kurių pirmiau
sia žymėtinas įstatymas šeimoms, 
ypač daugiavaikėms, palaikyti.

Antrojo Pasaulinio karo metu 
Kanada iš žemės ūkio ir aprėžtos 
pramonės krašto išaugo į galingą 
industrijos ir žaliavų tiekėjo kraštą. 
Kanada tapo vienu svarbiųjų tiekė-1 
jų Anglijai ir JAV, o tuo pačiu jaul 
pakeliui į nebetolimą ūkinę ne-1 atominėms bomboms, ir tik ateitis

priklausomybę, dėl kurios taip daug |žino, kam per Kanadą eina tiesio- 
sielojasi konservatoriai. ....................... - ■■

Bet šitas ūkinis sužydėjimas ir1 ir Maskvą. Kanadoje JAV armija 
stiprybė slepia Kanadai naują, dar 
iki šiol nepažintą pavojų: Kanada 
nebegali daugiau beišsilaikyti be 
eksporto! Šio pavojaus pirmosios 
kregždės jau skraido, pvz.: maisto 
fabrikatais vietos rinka užversta. 
JAV jų nereikalingos, Anglija dėl 
devizų ir taupumo „neįkanda“, kitos 
Europos valstybės dar „neturi va
liutos“ ir t. t. Pramonės gaminiai 
taip pat užkliūva: senieji importe- 
riai, kaip Pietinės Amerikos, Azijos, 
Afrikos valstybės dar neišsisuka iš 
„dolerio ir svaro“, Europa nepajėgi. 
Ir tokiu būdu Kanada, tas svarbusis 
ir milžiniškas karo meto ginklų ar
senalas, pramonės ir maisto gaminių 
tiekėjas pradeda palengva dūsti dėl 
per didelio nenormalaus ūkinio 
įsisiūbavimo ir . . . pertekliaus.

Šioje situacijoje belieka Kanadai 
vienintelis kelias: ūkiniai šlietis prie 
JAV ir per ją ieškoti rinkų, o tuo 
pačiu išgelbėti kraštą iš galimos 
katastrofos, kurią neša per staigus 
ir nenormalus ūkinis sužydėjimas.

Ne tik ūkiniai, bet ir politiniai 
Kanada ryžtasi žingsniuoti kartu su 
JAV. Čia atrandamas uraniumas

Ižino, kam per Karu . 
giniai keliai iš JAV į šiaurės polių ir- IMTo elr«r o IfanaHm' ’’ * 'rw
atlieka „šiaurės karui“ pasiruošimo 
pratimus. Matome, kad Amerika, or
ganizuodama galingą viso kontinento 
gynimosi sistemą, į ją pirmiausia 
įtraukia Kanadą. Nėra ir reikalo 
čia suminėti visų tų veiksnių, kurie 
bendrai atliekami JAV ir Kanados, 
kad užtikrinus kontinento saugumą 
ir garantavus taiką.

Vaizdas pasikeitė per keleris metus. 
Kanada dar labiau suartėjo su JAV 
ir pasidarė stipri ir svarbi jėga, ku
rią pirmiausia pažino ir įvertino tos 
pačios JAV. Kai tuo tarpu Anglija 
į Kanadą žiūrėjo kaip į turtingą ir 
ramų ūkininką, turintį pilnus aruo
dus gėrybių ir nieko nereikalaujan
tį, JAV suprato modernią Kanados 
ūkinę ir politinę reikšmę ir drau
gystėje su Kanada laikosi kitų prin
cipų — psichologiškai lygaus trakta
vimo, ekonomiškai — galimos „tar
pusavio pagelbos“ ir toli numatančio 
bendradarbiavimo giminingų sieki
mų plotmėje. Juk Kanada per tokį 
trumpą laiką iš eilinės kolonijos pa
virto j jėgą, su kuria ir pajėgiam 
kaimynui negėda bičiuliautis. Ir kas 
žino, kokius naujus galimumus ji 
parodys netolimoje ateityje? z. u.

Lietuva 1947 m. pavasarį
Kaimuose gyvenimas yra labai ne

vienodas. Čia užtinkamos farmos, 
kurios atrodo lyg didžiuliai žemės 
ūkio fabrikai — viskas mechanizuo
ta, suplanuota, darbas paskirstytas. 
IŠ tiesų, farmose darbininkai gyvena 
ir dirba lyg miestų fabriko darbinin
kai. Priešingas vaizdas yra pas 
„naujakurius“. Čia tenka pačiam 
išsikirsti mišką ir kelmynę didelio 
darbo ir nežmoniškų pastangų dėka 
paversti naudinga žeme. Ilgą laiką, 
o kartais ir net visą amžių, tenka 
gyventi miško lūšnoje ir primity
viausiose sąlygose „pelnyti kasdie
ninę duoną“. Tik milijonai augalotų 
ir geležinės sveikatos ateivių iš šiau
rės Prancūzijos, jau daugiau kaip 
300 metų, teįstengia kovoti su nedė- 

. kingu klimatu, vargu, nesigailėdami 
darbštumo ir sveikatos, vienintelį 
džiaugsmą rasdami dvasiniai religi
niame ir tautiniame bendravime. Ži
noma, jie nėra „biedniokai“, tačiau, 
itsižvelgiąnt į bendrą Kanados lygį, 
jie gyvena dažnai sunkiau, negu vi
dutiniai. Jų reikalams Kanados 
valdžia rodo vis didesnio dėmesio ir 
to dėka vien per paskutiniuosius de
šimtmečius pasiekta puikių rezultatų: 
daug tūkstančių „naujakurių“ pa
siekė pirmaeiles civilizacijos būtiny
bes, tačiau ir „užkiemių“, ypač toli
mesnėse provincijose, yra išlikę ne
maža. Prie progos prisimintina, kad 
naujoji Kanados imigracinė politika 
ne veltui reikalauja iš imigrantų 
stiprios sveikatos ir nedviprasmiškai 
primena, jog teks dirbti ir gyventi 
„naujakurių“ sąlygose . . ,

Kanadiečiai savo valdžią myli ir 
gerbia, revoliucijonierių niekas ne
mėgsta ir jie pasisekimo čia neturi. 
Kanados „visagalis“ — dabartinis 
ministeris pirmininkas Mackenzie 
King — valdo jau ketvirtį amžiaus, 
galima sakyti — prie valdžios išaugo

* ir paseno. Jam padeda 29 Socialistų 
Taryba. Šiaip visa valdžia yra par
lamento rankose, kurio daugumą vi
są eilę metų sudarė socialistai. Pas
kutiniuoju metu reiškiasi konserva
torių stiprėjimo tendencija, kuri taip 
pat nukreipta ir prieš Mackenzie 
King socialines reformas. Užsienių 
politikos klausimuose konservatoriai 
reikalauja kiek galima glaudesnių bijo negu Sibiro.

NEPAGRAŽINTAS OKUPUOTOSIOS LIETUVOS GYVENIMAS
Amerikos lietuvių laikraščiai, 

„Draugas'1 gegužės 13—17 d. d. ir 
„Naujienos" gegužės mėn. 14—16 
d, d. numeriuose iš patikimų šal
tinių išspausdino plačius aprašy
mus, kas dabar darosi bolševikų 
okupuotoje Lietuvoje. Čia pa
duodame tų aprašymų santrauką.

KAUNO KRAUTUVIŲ LANGAI 
UŽKALTI, PREKIŲ NĖRA

Nuo šių metų pradžios visos krau
tuvės tik valstybinės. Jose tuščios 
lentynos, prekių negalima gauti net 
pagal korteles ir daugelio krautuvių 
langai Kaune Laisvės alėjoje užkalti. 
Gyventojai gauna pagal korteles tik 
pusžalę duoną, kurią reikia išsipirkti 
kiekvieną dieną, nes, kas neišsiperka, 
tam praeitos dienos norma žūva. Be 
duonos, krautuvėse tegalima gauti 
tik degtinės. Visas kitas prekes žmo
nės perkasi juodojoje rinkoje, kur 
kainos labai aukštos: sviesto kg. 160 
rubl., lašinių tiek pat, duonos kg. iki 
43 rublių.

Gimnazijos mokytojo alga 600 rub
lių, gimnazijos sargo — 160 rublių, 
darbininko 200—400 rublių. Doleris 
pereitą rudenį buvęs 35 rubl., bet po 
Trumano kalbų dabar esąs pakilęs 
iki 90 rublių.

Kaime maisto dar pakanka, nors ir 
ten jo kaskart mažėja. Miestiečiai 
tik tie geriau apsirūpinę, kurie turi 
kaimuose giminių.

Iš ūkininkų maistas plėšiamas vi
sokiomis priemonėmis. Kad ūkinin
kai greit atliktų jiems skirtas pylia
vas, panaudojami visi metodai. O kai 
ūkininkas pyliavas atiduoda, jam ir 
vėl iš naujo užkraunamos kitos tokio 
pat dydžio pyliavos, kurios taip pat 
reikalaujamos visu griežtumu. Ypač 
sunki būklė, kurie turi netoli 30 ha 
žemės. Prieš juos nukreipta visa 
bolševikiškoji propagandą, ir jie nie
kur neranda užtarimo. Geriausia kol 
kas apsisuka 5 ha savininkai.

TUŠČIOS SODYBOS IR DIRVO
NUOJĄ LAUKAI

Žemės ūkis Lietuvoje esąs labai 
apleistas. Trąšų ūkininkai visai ne
gauną. Trūkstą gyvulių. Nėra nė 
vieno kaimo, kur nebūtų tuščių so
dybų. Jų buvę savininkai arba oku
pantų išvežti Sibiran, arba, bijodami 
persekiojimų, patys užkalė savo so
dybų langus ir duris ir išsikraustė į 
miestus ar pas gimines į kitas apy
linkes. Naujų pastatų kaimuose nėra 
ir jokią statyba nevykdoma. Tary
binių ūkių daugiausia Klaipėdos 
krašte ir Vilniaus apylinkėje. Nors 
apie kolchozus daug kalbama, bet jų 
maža. Lietuviai ūkininkai jų labiau

bet nė vienas nepajėgė tokių „stam
bių“ gabalų įpirkti. Lietuvis turėjo 
lašinius piaustyti į mažus gabaliukus, 
sveriančius po 100 gr., — tada juos 
bematant išpardavė.

Atėjūnai rusai valdininkai pasižy
mi nesąžiningumu. Dažnai apsivagia 
ir ima kyšius. Už gerus kyšius dabar 
kartais galima išsipirkti iš NKVD, 
išvengti pyliavų ir kt. prievolių.

ĮSTAIGOSE NEBEGALIMA 
, SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI
Iš esmės režimas toks pats kaip ir 

pirmosios bolševikų okupacijos metu. 
Bolševikai laikosi jėga ir teroru. 
Jiems pritariančių maža ir tų pačių 
simpatijos vis atšala. Daugelyje įstai
gų, ypač saugumo lietuviškai susi
kalbėti visai negalioja. Administra
cijoje vyrauja rusai, ypač Vilniuje 
ir Kaune. Lietuvos tarybiniai mi
nistrai gyvena Vilniuje, Čiurlionio 
gatvėje, kur vokiečių okupacijos me
tu gyveno Gebietskomisariato aukš
tieji valdininkai — rudžiai. Geležin
kelių administracija išimtinai rusiš
ka. Lietuvoje su pašaipa kalbama, 
kad net tarp konduktorių visoje Lie
tuvoje, belikę du lietuviai. Nuo per
eitų metų vasaros galima keliauti 
po visas tarybines respublikas be jo
kių leidimų. Traukiniai esą labai 
perpildyti, žmonės važiuoja net ant 
vagonų stogų. Lietuvon atvažiuoją 
labai daug rusų maisto nusipirkti, bet 
laikosi išdidžiai ir vis dar tvirtina, 
kad „u nas vsio jest“. Taip pat ir 
lietuviai nuvažiuoja Maskvon, nu- 
veždami parduoti maisto. Kai kurie 
buvę net tolimame Sibire pas iš
tremtuosius gimines, kur, papirkę 
sargybinius, ištremtuosius sušelpę.

Kelionė iš Kauno į Maskvą kai
nuoja 120 rublių. Atvykę iš Rusijos 
ieško Lietuvoje ne tik maisto, bet ir 
senų baldų. Už seną lovą moka po 
1.700 rublių, už seną pianiną po 
22.000 rublių, kostiumai Kaime tarp 
4.000—8.000 rublių. Vienas lietuvis 
nuvažiavo į Maskvą ir nusivežė par
duoti lašinių, juos supiaustęs gabalais 
po kilogramą. Pirkėjų atsirado daug,

LIETUVOJE PILNA RUSŲ 
KARIUOMENES, DAUGIAU NEGU 

VOKIETIJOJE
Lietuvoje krinta į akis raudon

armiečių gausumas, ypač geležinke
lių stotyse, tuo tarpu kai Vokietijoje 
nuo Berlyno iki amerikiečių zonos jų 
kaip ir nematyti. Uniformuotų NKVD 
dalinių Lietuvoje taip pat, visur pil
na. Raudonarmiečiai apiplyšę, ne- 
davalgę, plėšikauja. Pabradėje te
bestovi lietuviška divizija, bet joje 
daug rusų. Divizijos vadas yra gen. 
Karvelis. Gen Macijauskas tebė
ra vyr. kariuomenės politrukas. Ka
rui pasibaigus, Lietuvoj vyrų mobili
zacijos nebėra. Vykdoma tik vyrų 
registracija ir pravedamas savo apy
linkėse kelių savaičių kariškas ap
mokymas.

Lietuvos Himnas pavadintas tautos 
giesme, grojamas tik per radiją ir 
per bolševikines iškilmes. Tačiau 
Vyčio ir trispalvės vėliavos iškabi
nimas griežčiausiai draudžiamas ir 
persekiojamas.

Kas daugiausia įvažiuoja į JAV
Balandžio 10 d. „Congressional 

Record“ paskelbė Maryland kongres- 
mano Ed. T. Miller susirašinėjimą 
su Valstybės Departamentu.

Kongr. Miller laišku užklausė Vals
tybės Departamentą apie dabartinę 
JAV politiką išvietintųjų asmenų 
imigracijos į JAV atžvilgiu. To laiško 
tekstas, drauge su atsakymu, gautu 
iš G. J. Haering, Valstybės Departa
mento Vizų Skyriaus viršininko, ra
šytu 1947 m. balandžio 2 d. minimame 
„Congressional Record“ paskelbti iš
tisai.

Miller savo laiške rašo gavęs in
formacijų iš Bremeno, iš kur daugu
moje vyksta DP transportai į JAV, 
jog didelė dauguma tų imigrantų esą 
nepaprastai blogame sveikatos sto
vyje; jog tarp jų esama daugiau seno 
amžiaus, negu jaunų, darbingų žmo
nių; ir kad iš 12.000 lig šiol įplauku
sių imigrantų skaičiaus 90% sudaro 
žydai KongresmanaS prašo Valstybės 
Departamento informacijos ir ypač 
teiraujasi ar Valstybės Departamen
tas yra įvykdęs kokius nors pakeiti
mus bendrose imigracijos taisyklėse.

Valstybės Departamento Vizų Sky
riaus viršininkas G. J. Haering taip 
atsako:

Vykdant DP imigracijos programą, 
nustatytą Prez. Trumano direktyva 
iš 1945 m. gruodžio 22 d., Amerikos 
konsuliariniai valdininkai, išduodan
tieji vizas, turi laikytis esamų imi
gracijos įstatymų ir taisyklių, įskai
tant ir taiskles dėl finansinių garan
tijų ir prisilaikant esamų kvotos ribų. 
Imigrantas priskiriamas j to krašto 
kvotą, kuriame jis gimęs. Visų imi
grantų sveikata stropiai tikrinama. 
Asmenys, sergą džiova ar kitomis 
pavojingomis ligomis, neįsileidžlami. 
Jei asmuo turi šiaip kokių fizinių 
trūkumų, iš jo reikalaujama doku
mentaliai įrodymai, kad jo kvietėjo 
garantija yra pakankama jo užlaiky
mui užtikrinti.

Departamento pareigūnas primena, 
kad Prezidento direktyva iš 1945 
gruodžio 22 d. įgalina Amerikos lab
daringas organizacijas išdavinėti 
„corporate“ afidavitus, pasirašytus 
ne tik individualių sponsorių (garan- 
tuotojų rėmėjų), bet ir labdaringų 
draugijų vardu. Laiško angliško teks
to ištrauka seka: „The President’s 
directive of December 22. 1945, pro
vides for the issuance by American 
welfare organizations of corporate 
affidavits of support approved by the

Attorney General.“
Išduodami vizas pagal Prezidento 

direktyvą, JAV konsulatai duoda 
pirmenybę vaikams našlaičiams, 
Konsuliariniai valdininkai stengiasi, 
skirstydami vizas, išlaikyti visišką 
lygybę tarp įvairių DP religinių gru
pių, neduodant pirmenybes nei vienai 
religijai. Tačiau dėl didesnio žydiškų 
organizacijų sugebėjimo sudaryti 
savo žmonėms „corporate“ affidavi- 
tus, yra praktiškai taip išėję, kad 
dauguma įvažiuojančių DP imigrantų 
yra žydai. Kita to fakto priežastis 
yra ta, kad dauguma asmenų, galinčių 
pasinaudoti buvusia Vokietijos kvota, 
yra žydai.

G. J. Haering paduoda sekančius 
skaitmenis, parodančius, kiek įvairių 
religijų išvietintiesiems išduota imi
gracijos vizų nuo Prezidento direk
tyvos įsigalėjimo pradžios, 1946 m. 
kovo 31 d., iki 1947 sausio 31 d.: Kata
likų — 2173, žydų — 9827, Protes
tantų — 1969, kitų — 705, Viso — 
14.474.

Baigdamas, G. J. Haering pažymi, 
kad statistinės ir kitokios žinios apie 
svetimtaučių imigraciją į JAV ran
dasi Department of Justice, Immi
gration and Naturalization Service.

KAS TIE ISTREBITELIAI?
Pačioje NKVD lietuvių maža. Kau

ne buv. Finansų Ministerijos rūmuo
se veikia NKVD tarnybai paruošti 
mokykla, „istrebiteliai“, taip vadi
nasi ginkluoti daliniai, suorganizuoti 
iš vietos rusų ir lietuviškų padugnių 
kovai su partizanais. Jie, dar karui 
einant, buvo atleidžiami nuo karinės 
prievolės. „Istrebiteliai“ algų negau
na, bet turi teisę pasirinkti visko, ko 
jiems reikia, iš gyventojų. Jie yra 
žiauriausi partizanų priešai, nes en
kavedistai ir rusų kariuomenė į miš
kus išeina tik išimtinais atsitikimais. 
Jie darė tik didesnius valymus, bet 
didesnių kautynių paskutinių metu 
beveik nepasitaiko 1945 metų rudenį 
lietuvių partizanų skaičius miškuose 
buvęs didžiausias, bet dabar jų žy
miai sumažėję. Ypatingai tai įvykę 
po amnestijos paskelbimo, kad grįžu
sieji galės ramiai dirbti. Taip iš pra
džių ir buvę. Bet vėliau enkavedistai 
pradėję juos po vieną tardyti, ska
tinti išdavimui ir verbuoti savo tar
nybai. Kas paklausė ir Išdavė savo 
miške likusius draugus, tas partizanų 
buvo sulikviduotas. Kitus grįžusius 
netrukus pradėjo areštuoti ir iš Lie
tuvos tremti. ' Jie ir vėl išbėgiojo į 
miškus. (B. d.)

JUOZUI GARDŽIULIUI
tragiškai žuvus, jo giminėms 
ir pažįstamiems gilią užuojau
tą reiškia

Pranas Končyna

Stadės L. R. K Kontrolės 
Komisijos Pirmininkui

JUOZUI MITKUI,
jo mylimai mamytei mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

J. Kriščiūnas su šeima

17. VL — Bevinas atvyko į Pa
ryžių tartis su Prancūzijos vy
riausybe dėl Marshallio plano. — 
Prez. Trumanas Princetono uni
versitete pasakė kalbą, pabrėž
damas JAV karinių pajėgų stip
rinimo reikalingumą ir savo įsi
pareigojimų vykdymą, — Egyp- 
tas įteikė S. Tarybai notą, prašy
damas išspręsti 1936 m. sutarties 
su D. Britanija ginčą. — Gauta 
žinia, kad atsistatydino Italijos 
prezidentas Enrico de Nicola. — 
JAV kongresas patvirtino prez 
Trumano mokesčių sumažinimo 
įstatymo užvetavimą. — Prancū
zijos Respublikos Taryba ratifi
kavo Italijos taikos sutartį.

18. VI. — Prancūzijos vyriausy
bė ratifikavo Dūnkircheno paktą 
su D. Britanija. — Pasirašyta 
prekybos sutartis tarp Austrijos 
ir Norvegijos. — Vengrijos pa
siuntinys Čekoslovakijai slaptai 
iš Prahos išvyko į Šveicariją ir 
iš savo pareigų atsistatydino. —

19. VI. — Atsistatydino Persijos 
vyriausybė. — Jūrininkų ir dokų 
darbininkų streikas JAV pasibai
gė. — J. Tautų gen: sekretorius 
Trigve Lie pareiškė, kad visos J. 
Tautų institucijos pavedamos 
Marshallio plano įgyvendinimui. 
— Sov. S-gos pasiuntinys JAV 
išskrido Į Maskvą, suteikti savo 
vyriausybei informacijų apie 
Marshallio planą. — Sov. S-gos 
atstovas J. Tautose Gromyko pa
sisakė už veto teisės palikimą S. 
Taryboje, taikant sankcijas už 
nusižengimus prieš tarptaut. 
atom, energijos naudojimo nuo
status. — Anglų Z. Rūmuose de
batų metu Edenas ir Bevinas 
smarkiai puolė sovietų elgesį ry
tinėse Europos valstybėse ir Bal
kanuose; Bevinas pabrėžė tikįs, 
kad diktatoriai demokratijos ne
sugriausią.

20. VI. — Gauta žinia, kad atsi
statydino Vengrijos prez. Tildy, 
pasilikdamas tik laikinai savo 
pareigose. — S. Taryba, prieš Sov. 
S-gos atstovo norą, įtraukė dar- 
botvarkėn ir slaptame posėdy 
svarstė Triesto gubernatoriaus 
skyrimo klausimą. — Naujai pa
skirtas Vengrijos pasiuntinys Bel
gijai ir Olandijai, visai nepriė- 
męs pareigų, atvyko į Šveicariją, 
iš savo pareigų atsistatydino ir 
išvyko į JAV. — Atėnuose tarp 
graikų ir amerikiečių pasirašytą 
sutartis dėl gautosios paramos 
panaudojimo. — JAV kongresas 
didele balsų dauguma pasisakė 
prieš prez Trumano užvetavimą 
abejų rūmų priimto darbo kon
trolės įstatymo, —r -Tarptautinis 
socialistų kongresas Paryžiuje 
priėmė rezoliuciją, reikalaujančią 
įsteigti socialistines Europos Vals
tybes.

21. VI. — Italijos parlamentas 
nedidele balsų persvara išreiškė 
pasitikėjimą naujajai de Gasperi 
ryriausybei. — Iki šiol buvęs 
Persijos min. pirm. Sultanek su- 
iarė naują Persijos vyriausybę. 
— Vengrijos vyriausybė išleido 
baltąją knygą, kurioje sau pa- 
ankia prasme išaiškina politinę 
krizę ir puola JAV už vengrų 
reakcionierių rėmimą. — Madride 
pasirašyta prekybos sutartis tarp 
Ispanijos ir Italijos.

22. VI. — Iš Nankino pranešta, 
kad mongolai vėl ruošiasi užpulti 
Kinijos Sinkiango provinciją. — 
Sov. S-gos vyriausybė priėmė 
britų ir prancūzų pakvietimą da
lyvauti pasitarimuose dėl Mar
shallio plano, išreikšdama pagei
davimą, kad šie pasitarimai pra
sidėtų birželio mėn. 27 d. Pary
žiuje. — Vengrijos prezidentas 
Tildy paneigė pasklidusias žinias 
apie' savo atsistatydinimą. — 
Marš. Montgomery atskrido į (Ka
rachi) Indiją, kur su krašto poli
tikais aptars įvairius gynimo rei
kalus, sąryšyje su valdžios perda
vimu į indų rankas. — JAV užs. 
reik. min. pavaduotojas ūkiniams 
reikalams atvyko į Londoną, kur 
tarsis su vyriausybės atstovais 
dėl Marshallio plano įgyvendi
nimo. — Atsistatydinęs Vengrijos 
pasiuntinys Belgijai ir Olandijai 
atvykęs į JAV pareiškė aptarsiąs 
su Nagy egzilinės Vengrijos vy
riausybės sudarymo galimumus. 
S3. VL Marshallis kongreso polit. 
komisijoje pasisakė už prez. Tru
mano plano Vakarų Pusrutuliui 
ginti įgyvendinimą. — JAV sena
tas pakartotinai priėmė prez. 
Trumano užvetuotą darbo kon
trolės įstatymą. — Indijos par
lamentas nutarė Pandžaro pro
vinciją padalinti tarp Pakistano 
ir Indostano. — Vengrijos prez 
Tildy pasisakė už prosovietišką 
Vengrijos politiką. — Jugoslavi
jos vyriausybė įteikė JAV pro
testo notą dėl amerikiečių kari
nės valdžios parėdymo Jugosla
vijos repatriaclnei komisijai ap
leisti amerikiečių zoną.
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