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Lietuviu tauta laukia išlaisvinimo
?<i !i’>

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS RASTAS IAV U2S. REIK. MIN. MARSHALLIU1
Amerikos Lietuvių Taryba, kuri 

nepailstamai budi Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo sargyboje, 
JAV valstybės sekretoriui Marhal- 
liui, jam išvykstant į Londono kon
ferenciją, įteikė tokio turinio raštą' 

„Pone,- linkėdami Jums laimingos 
kelionės ir geriausios sėkmės . Jūsų 
taikos kūrimo misijai Londone, mes 
leidžiam sau pranešti Jums lietuvių 
kilmės amerikiečių aspiracijas bei 
troškimus ryšium su Jūsų misijos 
dalimi, būtent, su būsimomis Vo
kietijos sienomis.

Potsdamo konferencijos, į kurią 
buvo susirinkę JAV. D. Britanijos 
ir Rusijos valstybių galvos, komu
nikate buvo paskelbtas ir jo penk
tas syrius, kuris vadinosi. „Kara
liaučiaus miestas ir jo sritis“.

To komunikato skyriaus turinys 
buvo tas, kad Rusija reikalavo 
amerikiečius ir britus sutikti su 
šiaurės Rytprūsių įjungimu į Sovie
tų Sąjungą ir kad, „kol teritoriniai 
klausimai bus galutinai sutvarkyti 
sudarant taiką“, JAV prezidentas 
ir britų . i 
„principe sutiko“ ir žadėjo paremti 
tą pasiūlymą sudarant taiką.

Kitas, XII komunikato skyrius — 
'„Tvarkingas vokiečių gyventojų 
perkėlimas“ — sankcionavo „vokie
čių gyventojų, likusių Lenkijoj“ ir 
tam tikrose kitose valstybėse, „per
kėlimą į Vokietiją“ Komunikato 
VIII skyriuj, kuriame kalbama apie 
Lenkiją, matyt, nepriskirta Lenkijai 
pietinės Rytprūsių dalies, esančios 
į pietus nuo Braunsbergo-Goldapės 
linijos. Taip pat lietuviškieji Prū
sai, į šiaurę nuo tos linijos, nepri
skirti Rusijai kaip jos dalis. Ten 
kalbama ' apie „Rytprūsių dalį, ne
pavestą Sovietų Sąjungos adminis
tracijai“. nes ji esanti „Lenkijos 
valstybės administruojama“. Baigia
mojoj to paragrafo dalyje aiškiai 
pasakoma, had Rytprūsiai tebėra 
Vokietijos dalis, būtent, kad jie 
„tokiems tikslams neturi būti lai
komi Vokietijos sovietų okupacinės 
zonos dalim“.

Vistiek, kaip bebūtų interpretuo
jamas to komunikato tekstas, mes 
tikim, kad Amerikos viešoji opinija 
niekada nepritars tokiam tos proble
mos sprendimui, kuris prieštarautų 
Atlanto Chartos principams ir tei
singumui aplamai

Toje Rytprūsių dalyje, kurią Pots
damo konferencija pavedė sovietams 
administrutoti ir kurią Sovietų Są
junga nori prisijungti, niekad nėra 
gyvenę rusų. Rusija savo istorijoj 
niekada nėra tos srities kontrolia
vusi.

Senovėje Rytprūsiai buvo lietuviš
kas kraštas, gyvenamas lietuvių 
genčių, o jos šiaurinė dalis dar ir 
šiandien, po šimtmečių vokiečių 
veržimosi į Rytus, kilmės ir žymia 
dalim kalbos požiūriu tebėra dau
gumoje lietuviška. Tos srities gy
ventojai yra protestantai, žemdir
biai, prisirišę prie savo bočių kal
bos, tikėjimo ir papročių.

Leiskite pridėti čia keletą istorinių 
' faktų.

Vokietija Prūsuose įsikurdino nu
kariavimo ir prievartos būdu. Len
kų Mozūruos kunigaikščio pak
viestas, teutonų ordinas 1230 m. už
puolė Rytprūsius. Tryliktojo am
žiaus vidury Lietuvos karalius Min
daugas kai kurias tų teritorijų užlei-

ministeris primininkas

do ordinui, tačiau du šimtmečius tarp 
jų ir ordino ėjo kova. Lietuvių ir teu
tonų taikos derybose po lietuvių- 
lenkų, pergalės ties Tannenbergu 
1410'm. Lietuva pareikalavo visų 
Rytprūsių ligi Osos, Vyslos intako. 
Melno ežero taikos sutarty 1422 m. 
buvo išvesta kompromisinė linija. Ji 
buvo galutinai patvirtinta 1259 m., 
jau po teutonų ordino paleidimo.

1657 m. Vėluvos sutarty su Lenki
jos respublika ir Lietuva Prūsų her
cogas atsimetė nuo vąsaliteto Lenki
jos ir Lietuvos karūnai ir Rytprūsius 
prijungė prie Brandenburgo. Rytprū
siai su tikrąja Vokietija sausumoj 
tebuvo sujungti aštuonioliktame am
žiuje, per tris Lietuvos ir Lenkijos 
padalinimus.

Tačiau nuo pat teutoninio Prūsų 
užkariavimo pradžios ligi Bismarko, 
„geležinio kanclerio“ valdymo laik
mečio šiaurine Rytprūsių dalis net 
vokiečių administracijos 
buvo 
ven“, 
isches

oficialiai 
vadinama Lietuva — „Litta- 
„Littavische Gebet“, „Littau- 
Gebiet“, „Littauischer Kreis“,

„Regierungsbezirk Lltauen“. Tos sri
ties administracijos centrais buvo 
Gumbinė ir Įsrutė, ir, pagal pačių 
vokiečių pravestus gyventojų skai
čiavimus, kalbamoji sritis buvo lie
tuvių apgyventa. Dėka intensyvaus 
vokietinimo lietuvių gyventojų dalis 
tolydžio sunyko iš absoliutinės dau
gumos XVI amžiui ligi mažumos 
XIX amžiaus gale

Konigsbergas, pastatytas Tvanks- 
ties miške ir lietuviškai vadinamas 
Karaliaučium, šimtmečius pasiliko 
lietuvių kultūros centras. Pirmasis 
Karaliaučiaus universiteto rektorius 
ir profesoriai buvo Lietuviai iš Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijos. Lie
tuvių kalba visada buvo mokoma 
tame universitete. Pirmoji spaus
dinta lietuviška knyga ten buvo pas
kelbta 1547 m. Ilgą laiką Karaliau
čius buvo stambus lietuviškų knygų 
leidimo centras. Protestanų pamal
dos tame mieste panaikintos aštuo
nioliktame amžiuje, bet kitur jos 
tebebūva laikomos. Ryšium su pri
verstiniu mokymu ir vokietinimu,

lietuvių kalbos sritis eme vis siaurėti 
šiaurės link. Vis dėlto Tilžėj buvo 
leidžiami lietuviški laikraščiai, o lie
tuviškos pamaldos tebebuvo laikomos 
ligi pat Hitleriui ateinant
Versalio konferencija Prūsų Lietuvą 
suskaldė, ir kompromisinė siena bu
vo išvesta Nemunu, nepaisant Ra
gainės ir Tilžės apylinkių, esančių į 
pietus nuo tos linijos, lietuvių noro. 
Hitlerio rėžimo laikais šimtai Prūsų 
lietuvių buvo suimti daugis mirė 
kalėjimuose. Likę prūsai, namie 
kalbą lietuviškai, susiorganizavo į 
Mažosios Lietuvos Tarybą Vokietijoj 
ir reikalauja, kad jų tėvynė būtų 
įjungta į suvereninę demokratinę 
Lietuvos respubliką, laisvą nuo rusų 
priespaudos ir okupacijos.

Rusija.toje srityje neturi ir negali 
turėti kitų interesų, kaip tik agresi
nius — sudaryti prietiltį agresijai 
prieš likusiąją Europą, atkirsti nuo 
Europos Pabaltijo valstybes, užval
dyti Baltijos jūrą, nuolat grėsti 
Skandinavijai, Lenkijai ir

(nukelta į 10 psl.)
Vakarų

Projektai po Londono konferencijos
Washington, XII. 17 (Dena-INS) — 

„Washington Post“, viename straips
nyje, pavadintame „Dabar jau yra 
du pasauliai“ rašo, kad artimiausia 
Londono konferencijos iširimo pa
sekmė turėtų būti skubus trijų va
karinių zonų sujungimas, o vėliau 
šios trys zonos, kaip 17 valstybė, tu
rėtų būti įjungtos į Marshallio 
planą.

Separatinė taikos sutartis, lai
kraščio nuomone, reikėtų išvengti, 
tačiau šioje Vakarų Vokietijos vals
tybėje turėtu būti pastatyta sąjungi-

Planas paskubinti DP perkeidinim^
Specialus NYKT korespondentas 

Seymour Freidin minimo laikraščio 
gruodžio 17 d. numeryje praneša:

„Gen. mjr. Fitzroj MacLean iš 
Triesto per Britaniją išvyko įJung- 
tynes Valstybes, kur jis su Valsty-

Corusi grįžta i JAV
Frankfurt (Dena). — Ugo Ca- 

rusij kuris, prez. Trumano paves
tas, nuo š. m. spalio mėn. viešėjo 
Europoje, studijuodamas DP prob
lemą, šiomis dienomis grįžta į 
Ameriką, — pranešė JAV kari
nių pajėgų štabas Europoje. Ca
rus! pareiškė džiaugsmo, kad 
Amerikoje netrukus būsią imtasį 
realių priemonių palengvinti DP 
imigraciją į Jungtines Valstybės.

bės Departamentu aptars pasaulinio 
masto schemą, pagal kurią Vokieti
joje, Italijoje ir Austrijoje gyve
nantieji DP turėtų būti perkeldinti 
į užjūrius.“

Gen. MacLean, kuris Washingto- 
nan atvyks sausio 3 d., ypač steng
sis, kaip- oficialiai pranešama, kuo 
skubiausiai išspręsti Austrijoje esan
čių DP problemą, kuri sudaranti 
daug sunkumų vidaus ir užsieniu 
politikoje.

Patiriama, kad gen. MacLean nu
mato pateikti projektą, pagal kur( 
Jungtinės Valstybės, Britanija ir 
kitos valstybės, Įskaitant Vakarų 
Pustrutulį ir Pacifiką, turėtų pa
tiekti pakankamai laivų, taip, 'kad 
pagal šią bendrąją schemą per dve
jus metus būtų galima perkeldinV 
visus tuos DP, apie kuriuos turimi 
statistiniai duomenys, _

ninku kontroliuojama vokiečių vy
riausybė.

London, XII. .17. (Dena-INS) — 
JAV užs. reik, ministeris George C. 
Marshall antradienį tris su puse 
valandos tarėsi su Prancūzijos užs. 
reik. min. George Bidault. apie ga
limą trijų vakarinių Vokietijos zonų 
sujungimą.

Marshall, kaip iš gerai informuotų 
sluoksnių patiriama, pasikalbėjimo 
metu išdėstęs, turi būti padaryta, 
kad JAV pagalbos Europai rėmuose 
sujungtųjų zonų produkcija galėtų 
pasiekti reikalingą lygį.

INS žiniomis Bidault trečiadienį 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su Bevinu, 
kuriame buvo aptartas Pranzūzijos 
dalyvavimas sujungtos Vakarų Vo
kietijos administravime.

Vienas D. Britanijos vyriausybės 
kalbėtojas pareiškė, kad, iširus Lon
dono konferencijai, britų kabinetas 
turįs visą britų užsienių politikos 
struktūrą pagrindinai peržiūrėti. 
Britų politika turi būti grindžiama 
neišvengiamu Vokietijos suskaldy
mu: Britų specialistai jau rūpestin
gai ruošią atitinkamus planus.

sybei suteikti skubią militarinę ir 
ekonominę pagalbą.

Shanghai. (Dena-Reuter). — Stip
rioms komunistų pajėgoms, susi
dedančioms iš 30.000 vyrų, pradėjus 
pulti svarbų geležinkelio mazgą 
Cinčau (125 km į vakarus nuo Muk
deno), vakarinėje Mandžūrijoje ora- 
sidėjo kietos kovos.

Reuterio žiniomis. 80.000 komu
nistų žygiuoja Honano provincijos 
sostinės Kaifeng kryptimi, 
tungo pusiasaly komunistai 
40 km atstu nuo uosto Cefu.

San-
yra

ITALIJA BUS SAUGOMA
Washington. (Dena-Reuter). — 

Prez. Trumanas pareiškė, kad, nors 
JAV daliniai iš Italijos atitraukia
mi, tačiau Jungtinės Valstybės im
sis tinkamų priemonių išlaikyti 
tvarkai Italijoje, jeigu tik būtų gra
sinama Italijos nepriklausomybei.

.PAGALBOS KINIJAI!'
Washington, XII. 17. (Dena-INS). 

— Gen. Wedemeyer, kuris, Truma- 
no pavestas, praeitą vasarą apke
liavo Kiniją ir Korėją, Ir kurio 
pranešimas apie Kiniją iki šiol te
bėra JAV užs. reik, m-jos neskel
biamas, pareikalavo kongresą ne
atidėliojant tautinei Kinijos vyriau-

Tyliąją nokti
Tyloj artėjam prie Tavo 

prakartėlės kartu' su tais, 
kurie ateina pamatyti Tavo 
neturto. O koks Tu didingas, 
dieviškas Kūdiki, šitoj var
go pastogėj. Nėra nieko, kas 
mūsų akis verstų nukrypti 
kitur, kaip tik j Tave. Viskas 
taip paprasta čia, kaip nie
kur žemėj. Jokios garbės sar
gybos nepasitinka. Joks bliz
gesys nemėna išorinės didy
bės. Tu esi didis savyje, o 
Žmogaus Sūnau.

Kažkur toli palieka mano 
išdidžios mintys. Ir aš — lyg 
paprastas piemenaitis tarp 
kitų panašių, kuriuose Tu 
nori matyti išmintį ir akių 
tyrumą. Tolimas džiaugsmo 
himnas artėja į mane, ir aš 
garbinu tik gerą valią, kuri 
neša pasauliui ramybę..

Dieve iš Dievo, Šviesa iš 
Šviesos, Jėzau Kristau! Mano 
Viešpatie, mažasis mano Bro
li. — auk čia, paprastoj mūsų 
pastogėj, ir būk mūsų myli- 
mas Stasys Yla

Tito žuvęs?
Chicago, XII. 17. (Dena-INS) — 

Vienas buv. Tito Kapitonas pareiškė, 
k&d tikrasis Tito jau 1943 m. žuvęs, 
o dabar Stalinas Jugoslavija valdąs 
per vieną rusų generolą.

‘Kpt. Ljubo Grabovac. 37 m. anriL, 
kuris is Mezice (Slovėnijoje), per 
Austriją pabėgo i JAV; viename Či
kagos vienuolyne pasakojo, kad da- * 
bartinis asmuo, kuris save vadina 
Tito, iš tikrųjų yra Tvan FiodoroviČ J 
Cumarjev. . ” .

,Aš pažinojau Josip Bruz — tik
rąjį Tito ilgus metusi — pasakojo jis, 
— ir mačiau, kaip jis Ęolnijos kal
nuose žuvo nuo vokiečių bombos. 
Žmogus, kuris dabar save vadina 
Tito, yra sovietų politbiuro narys, 
gabus strategas. Mannėrheimo lini
jos nukariautojas. Jis aprūpina grai
kų komunistus ginklais.“

Trumpai:
= Trumano pasiūlytąją ir repre

zentantų rūmų pirmuoju skaitymu' 
priimtą pereinamąją pagalbą biu- ’ 
džeto komisija sumažino: Prancūzi
jai vietoj 328 mil. dol.— 189, Itali
jai vietoj 211 tik 189.

= Prez. Trumanas paskyrė Leslie 
Groves specialaus JAV kariuome
nės apginklavimo programos virši
ninku. Leslie Groves karo metu va
dovavo atominės bombos gamybai. ’

= „The People“ žiniomis, britų 
mokslininkai radaro srityje padarę 
atradimų, kurie įgalina apsigynimą 
nuo atominių bombų ir raketinių 
lėktuvų.

= Čekoslovakijos komunistai sten
giasi pravesti įstatymą, pagal kurį 
nedraugiška laikysena komunizmo 
atžvilgiu ir Sov. S-gos kritika būtų 
traktuojama, kaip valstybės išdavi
mas.

= Austrijos užs. reik. mln. Gruber 
pareiškė, kad Austrija nedarysianti 
jokios separatihės taikos šu Vakarų 
valstybėmis. ! ’ ’
- I JAV pabėgęs Vengrijos poli

tikas Zoltan Pfeiffer, pareiškė, kad 
gal būt pavyksią suorganizuoti anti- 
komlnformą, kuris vesiąs kovą — 
dalinai slaptą — dėl Rytų Europos 
tautų išbaisvinimo iš sovietinio re
žimo. r

Nuoširdžiai sveikiname visus Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės narius Kalėdų Švenčių proga

LTB. VYR KOMITETAS

Mūsų mieluosius skaitytojus, bendradarbius ir visus bro
lius lietuvius tremtyje ir Tėvynėje Kalėdų Švenčių proga 
nuoširdžiai sveikiname
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Aprūpinimo 
reikalu

Politinė apžvalga

Istorinė Londono konferencija iširo
Pradėjom* ketvirtuosius tremties 

metus. Nors ir nedidelis laūrotarpls, 
tačiau jis kiekvienam mūsų uždėjo 
neišdildomą antspaudą. Nesigilinant 
i tai,' kokias pasėkas šie praėjusieji 
metai paliko tremtinio sielai ir mo
ralei, čia norima atkreipti dėmesį į 
tai. kaip tremtinys atrouo dabar, iš
viršiniai į jį pažvelgus Kodėl kiek
vieną DP, ■ dar jam neprakalbėjus, 
vietiniai gyventojai pažįsta?

Susibūrę -į stovyklas tremtiniai 
pradžioje buvo visa ko reikalingi: 
visų pirma — maisto ir aprangos. 
Šiais metais baigusios savo veiklą 
gana turtingos UNRRA-os globo
jami, buvome Ir pamaitinti' ir šiek 
tiek aprengti. Seni kariški batai, ža
lios virš, kelnės, tokios pat spalvos 
puspalčiai, senos suknelės — buvo 
ta tremtinių uniforminė apranga. 
Tač’au ir šiais daiktais nevisos sto
vyklos buvo vienodai aprūpintos. 
Per Raudonąjį Kryžių dalinamais 
daiktais tebuvo aprūpinta tik maža 
dalią stovyklų gyventojų. Tremti- 
n’arns teko verstis ka'p kas išmano. 
Vieniems pavyko šį tą geresnio įsi
gyti, o kiti taip ir paliko su gauta 
uniformne apranga. Štai kodėl vie
tiniai gyventojai mūsų DP ir pažįsta 
iš tos uniformos!

Perėmusi mūsų globą naujoji IRO 
organizacija yra neturtinga. - Jos 
pagrindinis tikslas yra tremtinių 
įkurdinimas. Tremtinių šalpos rei
kalai, jai socialinė gerovė šiai organi
zacijai mažiau terūpi, o be to, ji 
tokiems reikalams ir piniginių re
sursų neturi. Ne be reikalo, vos per
ėmusį tremtinių globą, jau savo 
raštais įspėjo stovyklas su aprangos 
daiktais verstis kuo taupiausiai, nes 
ateity vargu būsią galima tų daiktų 
užpirkti, o paliktieji dar UNRRA-os 
likučiai jau ba'glą išsekti. Kas be
lieka daryti vargšui tremtiniui?

Anksčiau, kol buvo gaunamas 
amerikietiškas maistas, dar vienokiu 
ar kitokiu būdu galima buvo vers
tis. Dabar šito nėra. Reikalinga pa
tiems tvarkytis taip, kad ir tie maži 
kiekiai vienokios ar kitok'os rūšies 
gėrybių ar aprangos būtų kuo tiks
lingiausiai tremtinių tarpe paskirs
tyti, t. y., kad nebūtų tokių, kurie 
visa ir iš visur gauna, ir tokių, ku
rie nieko ir iš niekur negauna. Kaip 
to pasiekti, priklausys nuo kiekvie
nas stovyklos vadovybės atitinkamų 
patvarkymų ir šio reikalo supra
timo.

Kiek ž'noma, gaunamos stovyklai 
gerybės iš IRO dalinamos per sto
vyklos administraciją, o iš įvairių 
užjūrio šalpos organizacijų — per 
Raudonąjį Kryžių. Šios dvi instituci
jos iki šiol daugumoje veikė atski
rai, ir reta kurioje stovykloje tarp 
jų buvęs glaudus kontaktas. S’.o 
pasėkoje apsukresnieji buvo aprū
pinami ir iš vienos ir iš kitos įstai
gos, kai tuo tarpu mažau landus, 
kuklesnieji tenkinosi likučiais arba 
pažadais. Tiksliau būtų, kad R. 
Kryžiaus skyriai vestų, ka'p ir sto
vykla, gyventoju kartoteką, kurioje 
būtų įrašomi išduodamieji daiktai 
ir tuoj apie tai būtų pranešama sto
vyklos atitinkamai Įstaigai. Skiriant 
aprangą, reikalinga būtų atsižvelgti, 
ką ir kada prašytojas yra gavęs iš 
Vienos ir kitos įstaigos Tik šioms 
abiems įstaigoms glaudžiai bendra
darbiaujant, galima būtų bent iš da
lies įgyvendinti socialinio teisin
gumo principą.

Ncpaslaptis, kad dalis tautiečiu 
turi savo artimuosius užjūryje, iš 
kurtų, jei ne kas mėnuo, tai klek 
rečiau, gauna siuntinėlius su maistu 
ar apranga. Šie laimingieji neturėtų 
pretenduoti į lygų gaunamomis gė
rybėmis aprūpin'mą (bent jau iš 
šalpos organizacijų gaunamu aukų) 
su tais, kurie tokių siuntinė'ių ne- ' 
gauna. Apie tokius, tiek stovyklos, 
tiek R. K. atitinkamiems pareigū
nam turėtų būti žinoma, o sk'rstant 
gėrybes — turėtu būti į tai atsi
žvelgta. Be to. didesnėse stovyklose 
racionalu būtų sudaryti tam reikalu! 
specialias komisijas, i kurias įeitų 
pačių gyventojų rinktieji atstovai, 
pvz. nuo k’ekvleno ICO—?00 gyven
tojų po 1 ar daugiau Tokios komi
sijos, geriau pažindamos savo tau
tiečių materialę būklę galėtų beša- 
Ušklau spręsti ir mažiau būtų vietos 
įvairiomis protekcijoms.

Yra konstatuota faktų, kad tie, 
kurie daugiau ko turi, yra p'rmeji 
kandidatai dalinamoms gėrybėms 
gauti. Kodėl jis negal’s gauti lygiai 
su kitais, jei jis to daikto nėra ga
vęs? Tokia logika nėra pateisinama. 
Toks asmuo, gaudamas jam nebūti
nai re'kalingą daiktą, jį paleis mai
nais, o to daikto būtinai reikalingas 
— jo visiškai negaus ir turės savo 
bendruomenės narių tarpe vaikščioti 
apiplyšęs. Juk ir dabar kai kurie 
tautiečiai net ir sekm-dienials ne
turi kuo geriau užsivilkti, kai tuo 
tarpu kiti perdaug puošniai apsi
taisę.

Kodėl toks skirtumas? Rodos visi 
tą'pat' ma'stą, aprangą ir anrūnl- 
nimą gauname. Tai rodo, kad mūsų

KOMUNISTŲ PRALAIMĖJIMAS. — DRAMATIŠKI PASKUTINIEJI POSEDZlAL — KAS TOLIAU?
Londono konferencija praėjus; 

penmaa.enį vėl užsik-rto po aštrios 
Mo.o.ovo kalbos reparacijų reikalu 
Šioje kalboje , Molotovas apkaltino 
anglus ir amer.kiečus Vokietijos 
apgrobimu. Jis nurodė, jog JAV at- 
xu-.anu savo zonoje sunj.Kju.us ir 
buvę vokiečių rankose fabrikai pa- 
lalpsųlui pere.ną i amerikiečių fi
nansininkų rankas. Anglai gi iš sa
vo zonos -gabeną į Angliją Vokieti
jos mišką. Molotovas pareiškė, kad 
niekas Vokietijos neatsiklausė, ar ji 
norinti priimti tas išlaidas, kurias 
daro anglai ir amerikiečiai savo zo
nose. Toliau Molotovas nurodė, kad 
sovietų zonoje jie imą 10% Vokie
tijos bėgamosios produkcijos sąskai
tom kadangi ten pramonės po’en- 
cialas esąs daug aukštesnis, todėl 
tai neatsdleplą sovietų zonos atsta
tymo reikalams.

I šį Įžūlų anglosaksų apkaltinimą 
atsakė visi trys m n'steriai: Mar- 
shallis, Bevinas ir Bidault. Bevinas 
atsakė trumpai. Jo turimomis ne
oficialiomis žln'omis, sovietai nuo 
karo paba'gos iš savo zonos repara
cijų sąskaiton jau yra Išgabenę 
Įva rių vertybių už 7 milijardus do
lerių. Tol’au Bevinas paprašė Mo
lotovą pristatyti dokumentus, kiek 
Sov. S-ga iš savo zonos išmontave 
fabrikų ir kuriai sumai išvežė kito
kių' vertybių.

Užs. re'k. m'n. Bidault pareiškė, 
kad jis Molotovo įrodinėjimams ne
tikįs, nes tai, ką Molotovas Išdėstė, 
esanti nefesa.

Marshallis į Molotovo kalbą atsakė 
įvykusiame anglų - amerikiečių su- 
slvien'i’mo draugijos pokyly. Savo 
išsamioje kalboje, pasakytoje pirmą 
kartą Londone, jis pabrėžė anglų ir 
amerikiečių draugystę, nurcayda- 
mas, kad šios tautos dirba dldel' 
darbą, nes jos vadovaujasi laisvės 
šūkiu: Toliau Marshallis pareiškė, 
kad visas pasaulis yra išvargęs, pa
siilgęs taikos ir jos laukia ka'p iš
ganymo. Baigdamas jis nurodė, kad 
jis atvykęs į Londoną dar kartą pa
mėginti susitar’ma's stabil’zuoti pa
dėtį Europoje, kartu mėg’ntl įgyven
dinti tuos principus, kurių siekią* 
visa JAV tauta.

Vienas Londono komentatorius 
peržvelgdamas paskutiniuosius įvy
kius, daro labai įdomius vertinimus 
tiek dėl Londono konferencijos, tiek 
dėl Prancūzijoje pasibaigusio streiko. 
Slo komentatoriaus nuomone, dabar 
Prancūzijoje komunistai pergrupuo
ja savo jėgas, ruošdamiesi ate'č'.al. 
Jų uždavinys Ir toliau lieka tas pats

įvykiais, rodo gausybės notų, kurio
mis dabar užpūta Prancūcljos vy
riausybė. Kartu visiškai aišku jog 
jan.yx.ai tarp Prancūzijos ir bov. 
S-gos po nepavykusio streiko laba 
pablogėjo ir rodo tendencijos dat 
blogėto Tuo pačiu momentu, kade 
prekybos derybos su Prancūzija bu
vo nutrauktos, Sov. S-ga susitarė su 
Anglija. Iš .paviršiaus žiūrint, atro
dytų, jog sovietai siekia su vadina
muoju kapitalistiniu pasauliu eko
nomiškai bendradarbiauti. Šita prie
laida gal ir yra teisinga. Mat, pagal 
Len'no principus komunistai gali 
bendradarb'auti ir su kapitalistiniu 
pasauliu, jeigu jie yra s’l—' šiuo 
"bendradarbiavimu 
gali sustiprėti, kad zr" 
vėliau tą kapita r y.
istinį pasaulį ga- 4 W
tutinai sužlugdy- J   ĮĮ
ų. Vienas komen Cy O
tatorlus nurodo y n
jog čia gaunasi Į Į
paradoksas, nes t į • 1 
mglai patys sau Kę—< f
kasą duobę. Bet 
kartu jis stavo ■
klausimą, ar tas bendradu, z—. .nas 
Ilgai truks, ir ar jis yra nuoširdus. Tuo 
tarpu Londono konferencijoje Moloto
vo laikysena rodo visai ką kitą. Iš Sov. 
S-gos laikysenos yra labai maža vil- 
t'es su-’tarimu'. jaes nri’š ak's V- 
siems stovi didelė mįslė, ar Sov. 
S-ga, išeidama iš savo doktr.nos. 
laiko pasaulį padalintą į dvi dalis: 
kapitalistinį ir komunistinį, ar ne? 
Jeigu Sov. S-ga laiko pasaulį pada
lintą į du nesuderinamus pol'us. ta" 
tada joks susltar mas yra nežino
mas. Antruoju atveju, yra vilties, 
kad Londono komerencija gali nuo. 
ir te'glamų vaisių.

Jeigu prileisti, jog šio komentato
riaus numatymai yra teis'ngl, ta" 
reikėtų pasakyti, kad Sov. S-ga lai
ko pasaulį padalintą į du prieš'ngu: 
ir nesuderinamus blokus, nes Lon 
dono konferencija iširo. JI buvo nu
traukta, net nenurodant datos se 
kančlam susitikimui.

Pirmadienį Molotovo ia'kysenr 
buvo nemažiau agresyvi, negu penk
tadienio posėdyje. Pakartotini an"lv 
Ir amerik'eč’ų puol’mai iššaukė 
reakciją. JAV užs. reik.. min. Mar

shallis pareiškė, kad jau dveji metai, i 
.tai Molotovas kartoja tuos pačius 
juieismgus argumen.us prieš JAV 
jr Angliją. JAV, pareiškė Marshalls, | 
nesutiko ir nesutiks su Molotovo 
ceikaiav,mais mokėti reparacijas iš 
■segamosios Vokietijos produkcijos." 
olos reparacijos, yra ne kas kita, 
.taip Vo.tietijos, o kartu su ja ir vi
sos Europos, pavergimas. JAV siekė 
ir sieks savo užsibrėžtų tikslų — 
taikos Europai ir pasauliui. Baigda
mas Marshallis pareiškė, jog 3 sa
vaites trukusi Londono konferencija 
parodė, kad susitarimas ir realus 
darbas yra neįmanomas, ir paprašė 
konferenciją atidėti neribotam lai
kui. Sį Marshallio pasiūlymą parėmė 
Bevinas ir Bidault.

Bevinas savo kalboje atmetė visus 
Molotovo kaltinimus, pareikšdamas, 
.tad Anglija nori matyti tikrai demo
kratinę Vokietiją, bet ne totalitarinę, 
želių tironų valdomą. Anglija pa
darė visa susitarimui pasiekti, ir 
istorija ją pateisins.

Po šio dramatiško posėdžio Lon
dono konferencija nutrūko, padariu
si dar didesnį plyšį tarp Rytų ir 
Vakarų.

Konferencijos iširimas sukėlė di
delę nusivylimo bangą visoje Vokie
tijoje. E lė Vokietijos veikėjų laba: 
peslmlstitiškai pasisakė Vokietijos 
ateities reikalu. Socialdemokratų 
veikėjas F. Neumann pareiškė: „Ta 
yra blogiausia Kalėdų dovana vo
kiečių tautai.“ Dr. Schumacheris sa
lo: „Nė viena .vokiečių politinė par
tija su niekuo nesitarė dėl Vakarų 
Vokietijos valstybės sukūrimo. Ini
ciatyva šiam planui įgyvendinit: 
yra tok’a pat irraclonali, kaip ir vo- 
:lečių įtaka Londono konferencijai.“ 
JDU pirm. B. Dorpinghaus pareiškė: 
.Vokietijos likimas priklausė nuo 
Maskvos, bet jis nebuvo sprendžia
mas taisingump, susipratimo ir lais- 
zės dvasioje.“

Radijo komentatorius Mūiler nu
bodo, kad liūdniausias reikalas yra 
as, kad jokios naujos datos kon- 
ierencijai nenustatyta. Bet kartu Vo- 
•ie*ii"s problema nas'darė tar-dau- 

tinė. Sla prasme ateityje ji turi būti 
r sprendžiama. Dabart'nių Vokle- 
Vjos s'enų mas pripažint negalime. 
Ir ateitis parodys, ar mūsų tautos li

kimas bus pallkas nuošaliai. Reikia 
..„cm, jog tat uuvo ne' pas^uums 

įžodis.“
Londono spauda, išskyrus komu

nistų „Daily Worker", labai aštriais 
žodžiais puola Sov. S-gą už konfe- 
xencjjos suardymą. „lu. Guazman“ 
nuroao, kad su lioeraune demokra
tija sovietams yra nepakeliui.. Patys 
oudami imperialistai, jie kaitina tuo 
kitus. Baigdamas laikraštis nurodo, 
kad pasaulis ilgai negalės pakęsti 
cotalizmo diktato.

„Times“ nusiteikęs labai pesimis
tiškai. Jis nurodo, jog susitarimui 
nebėra jokios vilties, ir reikia skai
tytis su separatizmo galimybėmis 
Vokietijoje;

Tuo tarpu „N. Y. Times“ duoda 
prognozų ateičiai. Jis nurodo, kad 
dabar, nieko nelaukiant reikia su
šaukti taikos konferenciją, kurioje 
dalyvautų visos valstybės, dalyva
vusios kare prieš Vokietiją, o drau
ge ir tos, kurios karą buvo tik pa
skelbusios.

Staigus konferencijos nutrūkimas 
sukėlė nerimastį visame pasaulyje. 
Visi stato klausimą, kas bus toliau? 
Kaip vystysis santykiai tarp Rytų ir 
Vakarų? Komentatoriai nurodo, kad 
viena išvada yra aiški: JAV, Ang
lijos ir Prancūzijos bendradarb'avl- 
mas msidary’ dar elaude'n's. Ta'p 
pat Vakarų Vokietijos zonose tel
žia laukti didelių reformų, ypač 
ekonominėje srityje. Šių reformų 
reikia laukti labai artimoje ateityje. 
Prancūzijos politiniuose sluoksniuose 
nurodoma, kad Londono konferenci
jos fiasko yra lem'antis posūkis 
Rytų ir Vakarų santykiuose.

Banionis

Washington. (Dena-Reuter). — 
3uv. Lenkijos ūkininkų partijoj ly
deris Stanislaw Mlkolajczyk, kuris 
lapkričio mėn. pabėgo Iš Lenkijos 
ir per Angliją atvyko. Amerikon, 
praeitą savaitę kalbėjosi su JAV 
užsienių reik, ministerijos sekreto
riumi Norman Armour, jam papasa
kodamas savo pergyvenimus Lenki
joje. Mlkolajczyk pareiškė, kad 
šiuo metu jis rašąs knygą, kurioje 
bus pavaizduota padėt's Lenkijoje. 
Amerikoje jis tol pasiliksiąs, kol 
baigsiąs knyga. . .

Kctp suprasti šiuos laikai

būtent, bet kuria ka na su"riautl 
Marshallio planą. Šiuo metu komu
nistų padėhs yra žymai sunkesnė 
negu prieš buvusius įvykius Pran
cūzijoje. Svarbiausia, kad darbinin
kai komun'stų nepaklausė ir, prie 
generaln'o visos Prancūzijos streiko 
neprisidėjo.

Tai parodė, jog komunistai per
vertino savo jėgas. Antra, komunis
tų mėginimai streiką paversti p’Ite- 
tinlu karu, privedė prie galutinio 
streiko bankroto, nes Prancūzijos 
darbln'nkas suprato, kuria kryptim 
visa tai veda. Cla ka'p tik ir atsisto
jo Marshallio planas skersai kelio 
Sov. S-gos užmačioms Prancūzijoje.

K ekvi-nam Prancūzuos darh'n'n- 
kui kyla klausimas: ar Jam užtikrina 
duoną ir darbą tas chaosas ir ne
žinia, kurią s'ūlo Torezas.

Si kartą laimėjo Prancūzijos tau
ta. Tol'mesnė padėtis priklausys nuo 
vyriausybės sumanumo nugalėti eko- 
nom'nius sunkumus ir Prancūzja! 
greslanč'ą finansinę krizę. Kad Sov. 
S-ga buvo užinteresuota Prancūzijos

bendruomenėje nėra, kiek tik įma
noma išspręstas socialinio aprūpi
nimo reikalas Kas daugiau turi, ar 
sugebėjo daugiau įsigyti, privalo ati
tinkamą įnašą, vienok'a ar kltok'a 
forma duoti ir tiems kurie vargsta. 
Neturimi čia galvoje tie, kurie gir
tavimu ar kortomis visa, ką turi, 
vėjais paleidžia. Tokių stovyklose 
yra maža ir jie nesudaro problemos.

Tačiau relk a suprasti ir įsisąmo
ninti, kad esame visi vienodo likimo 
paliesti ir vienas kitam privalome 
padėti, kur tik galime, kad ta trem- 
t'es našta, išdėstyta ant v’sų trem
tinių pečių, būtų lengviau panešama.

Dalis tautiečių po patikrinimų bu
vo išskirti iš stovyklų, ir jų aprū
pinimas, Rungus juos į vokieč'ų ūk’, 
yra apverktinoje būklėje. Artėja an
trasis patikrin mas. Gal taip pat 
nemaža tautiečiu dalis atsidurs už 
stovyklos sienų. Stovyklose gyve
nantieji butą, kurą, šviesą, ir ma'stą 
"auna veltui, o išskirtieji už visą 
turi mokėti Visur reikalingas pini
gas, o pas vokieč'us ne kaž'n kokias 
sumu galima uždirbti. Todėl R. K., 
o taip pat ir stovyklose gyvenantieji, 
neturėtų užm'ršti savo tautiečių, 
gyvenančių ir už stovyklų ribų, Ir 
reguliariai telkti jiems efektyvią 
paramą. S. Jokša

& Moralinio įstatymo veikimas
Ketvirtasis ir paskutinysis punk

tas, kaip suprasti dabartinius laikus, 
sunkiau išreiškiamas, nors jis yra 
pats svarbiausias. C"a tenka susidurti 
su filosofija, arba mūsų pačiais gal
vosenos metodais.

Žmogaus m'ntys paprasta! seka 
dviem krypt'm. Iš vienos pusės žmo
gus į dalykus žiūri iš materialistinės 
arba mechanistinės pusės. Ta yra po
puliarioji šių dienų filosofija. Gyve
nimas, anot jų, yra materialistinių 
,'ėgų kombinacija, ir visa, kas įvyks
ta, yra tų jėgų tarpusavio veikimo 
pasekmė Fizinė jėga yra visų feno
menų (reiškinių) paslaptis. Norint 
ko nors pas'ekti, reikia panaudoti 
vas fizines jėgas. Fizinė jėga srovena 
Įvairiomis formomis, nuo negyvų 
daiktų ik! grynai socialinių ir eko- 
nom'nlų veiksn’ų, kurie dom'nuoja 
žmogaus gyvenimą. Bet pagrinde 
yra vis tas pats, — visa kita yra tik 
įvairūs aspektai vienos fiz'nės ener
gijos, kuri yra vienintelė realybės 
esencija.

Tai mes vadiname material'zmu 
Klek čia tiesos, aš nežinau, tik tiek 
aš žinau, kad materializmo toli gražu 
nepakanka, norint išaiškinti įvykius 
mūsų pasaulyje. Štai Hitleris Vokie
tijoje. Sis vyras prasimušė į galtn- 
glaus'.os Europoje tautos viršūnes. 
Jis valda tokią karinę galybę, kokios 
pasaulis dar nebuvo matęs. Kai jis 
pajudino savo karo mašiną 1939 me
tais. tai lyg graustln’o žaibas daužė 
v's’’a. kas nakl'uvo. Tač'au Hitleris 
neišliko, galų galo jis pats buvo su
naikintas. Žinoma, k'ekvenas pasa
kys, Hitleris buvo suna'kntas. ka
dangi prieš jį jo priešai pastalė daug 
didesnę fizinę jė’ą. Ca laimėjo di
desnioji fiz!nė jėga. Bet č"a kyla 
klausimas, kodėl dldž'aus'oji jėga 
n'ekuomet netveria ilgesnį laiką. 
Mes laimė;ome šį karą, bet mes jau
čiame dldž’ulę ba’mę krūt'nėse, kad 
tatai dar nėra galut’na, ką esame 
aas'ekę. ir kad š's karas, kaip ir 
pirmasis, gali atvesti prie dar kito 
karo. Tai ir yra tas kelias, kuriuo 
veda jėgos biznis. Tai yra amž'na 
nes'ba'g'anti kova, kur pergale 
anksč'au ar vėl'au seka praia'mėj'- 
mas. Clvil'zac'tos kyla, kad vėl žlug
tų. tautos užkar'auia. kad vėliau pa
lios būtu užkariautos; žmonės iškyla 
"k! padangių aukštyb'u garbe ar gar
su, kad vėliau-ar anksčiaunugrimstų

Dr. JOHN HAYNES HOLMES

į tamsos ir desperacijos gelmes. Hit- 
ter.s gyrėsi pastatysiąs imperiją, kuri 
tvers.anti tūkstantį metų. Bet impe
rijos netvaria tiek ilgai. Roma išsi
laikė tik kelis" šimtmečius. Galutinis 
rekordas yra gr.uvės.ai.

Taigi materializmas netinka mūsų 
pasaui.ui išaJk.nti. Jėga nėra galu
tinis dalykas. Čia veikia didesnė jė
ga. Ta yra moralinė arba dvasinė, 
jis pasaulis nėra mechaninė me
džiagos ir jėgos kombinacija, arba, 
kalbant modemlškesniais terminais, 
jis nėra vien begalinis fizinės ener
gijos rezervuaras. Sis pasaulis yra 
pastatas dvasiai, kuri įgyja sąmonę 
per žmonių protą ir širdį. Kas yra 
■a dvasia, mes nežinome. Tačiau jos 
astmas yra tiek pat realus, kaip sau
lės šviesa ir jos jėga tiek gal'nga 
kaip patį gravitacija. Mes ją paste
bime geriausiai veikiant moraliniame 
įstatyme, kurs yra galingiausioji 
jėga "žmogaus vidiniame gyvenime 
gero ir pikto prasme. Toji jėga tik 
nėra fizinė, o yra dvasinė. Ji yra 
nematoma, neapčiuopiama, nepas
veriama ir neišmatuojama, bet tuo 
nemažiau galinga. A'škiausia išreik- 
šime, sakydami, kad savo esme ir 
veikimu ji yra asmeninė. Tai yra 
,ėga kaip ir mes patys, tik neapsa- 
xomai didesnė negu mes patys — 
yra val'a aukščau mū‘ų valios ir j! 
mus verčia paklusti. Tą valią mes 
.š paž ų praūžtų vad nome D.cvu — 
Ir savo klusnumą Jai, vadindavome 
teisingumo keliu.

C'a yra raktas iša'šktnti mūsų pa- 
saul’ui, kurs yra pastovus. Ar norite 
žinoti, kaip suprasti mūsų laikus, 
kas vyksta šiandien? Vyksta tie pa
tys dalykai, kurie vyko nuo tų laikų, 
kai žmogus pasidarė politinis ir so
cialinis padaras. Tai yra nepai’au- 
jamas moralinio įstatymo ve'k'mas. 
Amžiai po amž’ų žmogus ieškojo ne
dorų t'kslų geiduliuose ir godume. 
Jis vėl ir vėl grįžo atgal, lyg žvėris 
i girią, prie džiunglių ginklo „dantys 
"r nagai“ ir bandė pavergti pasauli 
savo plėšriai didybei. Niekas kitas* 
negalėjo jo patenkinti tik jėga, nie
kas pasot’nti jo alkį, tik smurtas ir 
kraujo Fermas. Tad jis nuolat stūmė 
pasaulį į karą, s'ekdamas statyti Ir 
plėsti savo imperijas. Tačiau Dievas 
to nenori. Jo neapgausi. Te's'ngu-i-o 
principas atsisako palaikyt tautą, iš

kilusią paminant moralinį įstatymą, 
lygiai kaip gravitacija atsisako pa
laikyti pastatą, išaugusį priešingai 
fiziniam įstatymui. Jei mes gyve* 
name savanaudiškume Ir nusikal
time, mes turima žūti nelaimėje Ir 
neapykantoje. Jei mes iškylame di
dybėje ir puikybėje kitų sąskaita, 
tat atitinkamu laiku mes būtinai 
nusmuksime gėdoje ir susmukime. 
Moralinis įstatymas yra neišvengia
mas ir visagallngas. Kaip mes sė
jame, taip dagojama.

Tai Ir yra, kas dabar vyksta su 
mūsų pasauliu. Mes randamės replė
se ne ekonom'nio, bet moralinio įsta
tymo. Kiekvieno amžiaus išaiškinimas 
j ra uicvas! Istor.ja yra jo valia ak
cijoje. Senovės amžiais ar moder
niaisiais laikais, Perlklo ar Roose- 
veito gadynėje, per Peloponeso karą 
ar per šį Pasaulinį karą, mes ma
tome be galo besikartojant vis tą 
patį balsų spektaklį, kurį vienas 
poetas išreiškė amžių vizijoje:

Jis sutrempė rūsius, kur nelabojo 
vynas sukrautas, 

ir jis smogė'savo ba'saus kardo 
ištik imi žaibu, 

Jo tiesa žygiuoja pirmyn.
Tik meilė gali žmonilą iš’elbėti. 

Per smurtą ir neapykantą ji žiu.
Gal būt dabar mums pradeda a'š- 

'rėti, ką visa tai re'š’r'a. Žmogus yra 
pašauktas ištobulinti šioje planetoje 
moralinę lemtį. Iki šiol jam ka.al ne
pasisekė. Bet ne amžinai lemta jam 
nesisekti.

Pris'm’nk'me dldž'ąlą L'llth kalbą 
Bernardo Shaw veikalo „Atgal prie 
Metuzalio“ paskutiniame akte:

„Aš stengiausi būti pakantus (su 
žmonėm’s) daugelį amžų; jie 
mane bandė labai skausmingai. 
Jie darė balsius dalykus ... Aš 
žiūrėjau nustebęs į piktybę ir pa
linkimą griauti to padaro,- įjūrį aš 
sutvėriau: • Mrrsas paraudo paž
velgęs žemyn į savo sesers plane
tos gėdą.
. . . (Bet) aš gal'u laukti; lau
kimas' I- '-antrybė nieko nereiš
kia a.už'najam ... Aš Vis tebe
turiu kantrybes . . . Tik gyvybei 
n'ekuomet nėra galo . . . mano 
sėkla vieną dieną pripildys ją ir 
sutvarkys jos reikalus Iki kraš
tutinių ribų“, J- Pr-
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Vienintelis lietuvių tautos tikslas
Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė

Artėjant Lietuvds 'Nepriklausomy
bės paskelbimo 30 metų sukakčiai, 
yra itin malonu pagvildenti dabarti
nes svarbesniąsias lietuvių tautos 
problemas su vyrais, anuo metu 
pasirašiusiais Vasario 16-sios Aktą. 
Šiuo kartu mūsų bendradarbis krei
pėsi į žinomą visuomenės ir spaudos 
darbuotoją bei ilgametį Lietuvos 
Atstovą bei įgaliotą Ministerj užsie
niuose Dr. Jurgį Šaulį.

—Kurie dabar Jūsų, Pone Minis
ter!, nuomone aktualiausi lietuvių 
tautai siekimai ii tikslai?

— Lietuvių tauta, susidariusiomis 
-tarptautinės politinės konjunktūros 
sąlygomis ir ilgo pasaulinio karo 
pasėkoje, yra tuo tarnu nustojusi 
valstybinės savo nepriklausomybės. 
Ka tautai reiškia valstybinė nepri
klausomybė, geriausiai pajutome, 
tos nepriklausomybės netekę, kuo
met kraštas pateko svetiman jun- 
gan, kuomet ir vieni ir antri oku
pantai ėmė grobti krašto turtą, nai
kinti ūkį, žmonės terorizuoti ir žu
dyti, juos deportuoti ir statyti ver
gais prie nežmoniškų sąlygų sun
kiems darbams dirbti, kur jie toli
moje šiaurėje iš bado, šalčio, be 
mediciniškos pagalbos ir moralinės 
globos, miršta kaip musės. Kita 
mūsų piliečių dalis, didele dalimi 
susidedanti iš'mūsų inteligentų, su
skubusi pasitraukti arba deportuota 
užsienin prieš antrąją sovietų inva
ziją-, yra bent išlikusi gyva ir laisva 
nuo sovietų teroro ir žudynių. Ta
čiau, jau dveji metai, kai mūsų žmo
nės, • patekę tremtim vargsta didelį 
vargą, bastydamiesi po pasauli, ne- 

• turėdami aiškaus rytojaus, dažnai 
nežinodami, kur galvą priglausti, 
visur ujami ir skriaudžiami....

Aišku, šitokiai padėčiai susi- 
"• darius, nėra ir negali būti kito 

tikslo tautai, kaip atgauti laisve ir 
valstybinę savo nepriklausomybę. 
Visos mūsų mintys, visi darbai ir 
visos pastangos bei siek’mai turi 
būti nukreipti šita kryptimi.
— IJas šiuo metu darytina, kad 

minėtus tikslus sėkmingai ir gali
mai greičiau būtų galima įvykdyti?

— Atgauti tautai išplėštąją nepri
klausomybę yra didelis ir nelengvas 
darbas.

Kitos sąlygos buvo po 1914—1918 
metų karo, kada abu mūsų didžiuoju 
kaimynu buvo sumuštu, nusilpusiu 
ir išėiusiu iš kovos fronto.

Didžiausias mums sunkumas tuo
met buvo, kad pasaulinėje arenoje, 
po 120 metų trukusio politinio jungo, 
kurin buvo patekęs mūsų kraštas, 
mūsų tauta buvo nustojusi, galima 
sakyti, savo vardo. Mus maišė su 
lenkais, kurie dėjo didžiausių pa
stangų mus pasisavinti. Antras var
gas buvo, kad mums labai stigo 
Savų inteligentu, kuriems formuotis 
rusų junge, uždraudus mums spau
dą, stigo reikiamų tam sąlygų. Iš
tisus 40 metų, pasiliuosavę iš bau
džiavos, turėjome juk atkakliai ko
voti su rusais už spaudą (kiek tatai 
sukliudė ir pavėlino kultūrinę mūsų 
plėtotę) ir prieš visokiais būdais 
vedamą mūsų rusinimą. Viskas kraš
te buvo rusų rankose. Likti ir 
dirbti Lietuvoje galėjo tik kunigai, 
gydytojai, advokatai, iš dalies, vais- 
tin’nkai ir gal dar vienas kitas in
žinierius, visi kiti mūsų inteligen
tai turėjo arba ieškotis darbo Rusi
joj arba emigruoti užsienin. Tik 

\ spaudą grąžinus, ištikus karui su 
japonais, ir praėjus 19Ū5/6 metų re
voliucijai, kiek palengvėjo gyvenimo 
sąlygos krašte. Bet tas krašto gyve
nimo palengvėjimas tęsėsi ligi 
1914 m. karo — vos dešimtį metų.

Tačiau, dirbant jungtinėmis pajė
gomis, Amerikos lietuvių pagalbos 
ir krašto pasiaukojimo dėka savo ■ 
tikslo, Lietuvos nepriklausomybės . 
atstatymo, sekėsi mums pasiekti.

Dabar, teisybė, nepriklausomo 
valstybinio gyvenimo sąlygų, užsitę- , 
susiu vos -per 20 metų, dėka ir in- | 
teligentų mums nebestinga, ir mūsų , 
tautos bei valstybės garsas yra pa
plitęs po pasaulį, bet, deja, mūsų 
kaimynas iš rytų pusės, su kuriuo 1 
palaikėme gana draugingus, rodos, ' 
santykius, pasirodė turis, nežiūrint 1 
vardo ir režimo pakeitimo, neblogės- ' 
nius imperialistinius užsimojimus, ' 
kaip ir caristinė Rusija. Jis užsi- 1 
geidė, pasinaudodamas gera pasitai- 1 
kiusia proga, vėl pagrobti silpnės- 1 
nius savo kaimyninius kraštus savo 
nagan, laužydamas padarytąsias su 1 
jais taikos sutartis, draugiškumo ir 1 
nenuolimo paktus ir 1.1.

Tas mūsų rytų kaimynas, išėjęs 
iš karo su naujais teritoriniais gro- ; 
b’ais ir sustinrėięs militarinėmis 
pajėgomis, pasidarė sunkiai besukal- 
bamas: įgijo didybės maniją. Kaip 
Hitleris, išaugęs į spėkas. Vakarų 
demokratiiu nuolaidomis penimas, 
taip ir Sfalmas, anglosaksų paiki
namas, ėmė jaustis kas kartą galin
gesnis. Jam nė nebeužtenka vieš
patavimo savo krašte, o deda visas 
pastangas išplėsti « ir i kitus kraš
tus. Savo impe Ostinei polr,ikai 
ir diktatūrinėms užgaidoms pa-

IŠ PASIKALBĖJIMO SU DR. JURGIU ŠAULIU
remti jis 
loginiais, 
ir dumia 
savo agentų apkvailintų naivėlių, 
kurdamas iš jų, kur galėdamas, vad. 
penktosios kolonos kadrus.

Kaip gi tad, esant šitokiai padė
čiai,/ mums elgtis ir k'is mums 
daryti?

Pirmiausia reikia mesti pesimiz
mą į šalį. Kaip iš smėlio niekas 
dar nėra nuvijęs botago, taip ir 
pesimizmu pašautas niekas dar 
nėra nieko doro nuveikęs. Juo 
daugiau kliuvinių ir sunkumų ran
dame pakeliui į savo tikslą, juo 
labiau turime suglausti visas savo 
jėgas, juo didesnę išvystyti ener
giją, eidami savo kovos keliu. 
Turime veikti organizuotai, ne 
pavieniui. Tik vieningai ir disci
plinuotai dirbdami, galime tikėtis 
pasiekti savo tikslo. Atsiminkime, 
kad tai nevienos dienos darbas. 
Todėl tam darbui reikalingas yra 
didelis pakantrumas, pasiryžimas, 
užsispyrimas. Reikia stiprios va
lios dirbantiems tą darbą. Toks 
darbas negali apsieiti be laikinų 
nepasisekimų. Nepasisekimų prie
žastis ištyrę, turime toliau tęsti tą 
darbą, taisydami pastebėtas spra
gas su dar didesniu pasiryžimu. 
Jei ko tauta nuosekliai ir be at
vangos siekia, ji turi ankščiau ar

• vėliau savo pasiekti.
— Kaip Jūs, Pone Minister!, ver

tinate ikšiolinę VLIKo, Lietuvos 
Pasiuntinių ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbus ir žygius Lietuvos 
išlaisvinimo kovoje?

— Visų Tamstos paminėtų veiks
nių darbuotę, kurią aš seku atsidė
jęs ir kur pats, kiek galėdamas, ak
tyviai dalyvauju, įvertinu aš visai 
teigiamai. Su didele simpatija seku 
taip pat mūsų krašto rezistencijos 
veiklą, juo labiau, kad ten tenka jai 
dirbti visai nežmoniškose sąlygose, 
kiekvienu momentu su gyvybės pa
vojum. Ten daugiausia krinta mūsų 
kovotojų galvų. ..

Manau, kad visi tie veiksniai, 
dirbdami labai sunkiomis sąlygo
mis, yra padarę ir daro 
Tikrai jų darbus įvertinti 
bešališkoji istorija.

Žinau, kad visi jie yra 
suglausti dar labiau savo 
dirbti toliau neatlyždami, 
sieks savo tikslo. Nepamirškime tas 
sunkias sąlygas, kuriomis jiems vi
siems tenka veikti. Ne be to, kad 
bedirbant tokiomis sąlygomis taip 
materialiniu, taip susisiekimo atžvil
giu, nepasitaikytų klaidų: tas tik 
neklysta, kas nieko neveikia. Klysti 
yra žmogiška, tik reikia pastebėjus 
klaidą, tuoj imtis priemonių, kad 
ji nebesikartotų

— Kaip vertina lietuvių tautos 
nastangas būti, laisva demokratinė 
Šveicarijos visuomenė, kuri praei
tyje Lietuvai 
simpatijų?

naudojasi tariamai ideo- 
komunistiniais, šūkiais 

akis visur, kur tik randa

nemaža, 
galės tik

pasiryžę 
eiles ir 
kol pa-

rodydavo tiek daug

— Šveicarija yra mažas demokra
tinis kraštas, todėl j mažų tautų 
ir valstybių likimą žiūri ji, be abe
jo, su simpatija. Bet Šveicarija yra 
kartu ir griežtai neutralus kraštas, 
todėl nereikia stebėtis jos rezervuo
tumu politikos klausimais, išeinan
čiais iš jos 
liečiančiais

— Kaip 
carijoje?

— Šveicariją, karui baigiantis, už
plūdo iš visų pusių pabėgėlių masės, 
ieškodamos užuovėjos nuo gręsiančių 
pavojų. Tokiam užplūdimui ji nebu
vo pasirengusi todėl, kol ji tokioms 
masėms priimti susiorganizavo ir kol 
tuos pabėgėlius pravedė ji pro ka
rantinus, teko pabėgėliams kiek pa
vargti. Praėjus betgi karantinų lai
kui, pabėgėliai buvo gana žmoniškai 
apgyvendinti ir sutvarkyti. Daugu
mas tų pabėgėlių grįžo netrukus į 
savo gimtuosius kraštus. Tie betgi pa
bėgėliai (tarp jų ir lietuviai), kuriems 
sąlvgos dėl politiniu motyvų neleido 
grįžti Į savo gimtines, prievarta ne
buvo išsiuntinėjami: kas galėjo, įsi
jungė laikinai į darbą, tiems gi, ypa
tingai inteligentams, kurie negalėjo 
pritaikinti savo profesijos žinių Švei
carijos praktikos gyvenime, buvo 
Šveicarijos įstaigų suorganizuoti pro
fesinio persiorientavimo kursai.

Nemaža mūsų pabėgėliu yra jau 
apleidę Šveicariją, išvažinėdami tai i 
Siaurės tai į Pietų Ameriką, kai kas 
dar laukia vizų. Likę yra dar moks
leiviai. lanką Šveicarijos mokslo įstai
gas, BALFo šelpiami, arba tie, kurie 
neturi kur išvykti.

— Kuri rolė tremtinių šviesuome
nės ir pasaulio lietuvių Lietuvos iš
laisvinimo kovoje ir kas jiems daryti 
šiai veiklai pagerinti?

— Man rodosi, kad mūsų tremti
niai, neskaitant gal Šveicarijos (jų 
čia nebėra daug ir jie yra perdaug 
po visą kraštą išsimėtę, todėl, be kita 
ko, negalėjo ne vienos kurios bend
ros tremtinių organizacijos sukurti), 
turi susidarę vietines ir centrales sa
vo šiokius ar tokius reikalus ir per 
kurias jie taip pat. kiek galėdami, 
dalyvauja ir bendroje veikloje.

Pasaulio lietuviai, išsiblaškę po 
įvairiną kraštus, ypač ten kur yra 
susikūrusios didesnės mūsų koloni
jos, yra jau, man rodosi, įsijungę 
per tam tikras savo centrines orga
nizacijas į bendrą lietuvių akciją, 
siekiančią atgaivinti valstybinę ne
priklausomybę

Ar kas taip tremtinių, taip pasau
lio lietuvių veikloje būtų taisytina, 
sunku jnan būtų iš tolo iš mano gy
venamojo paežerio, ir perpretenzio- 
nalu spręsti Tiek galėčiau tik bend
rai pasakyti:

pageidaujamas yra visur šiuo me
tu kiek galima didesnis vieningu
mas, metus i šalį partinius ginčus, 
kurie gali tik vieningam darbui 
kenkti. Kuomet priešas krašte, 
reikia mesti visas nesantarvės į 

šalį.

pačios interesų sferos ir 
svetimus reikalus.
gyvena tremtiniai Švei-

— Kuomet gali realizuotis lietuvių 
pagrindiniai siekimai-atkurti laisvą, 
demokratinę ir nepriklausomą Lietu
vos Respubliką?

— Bendrai pasakius: kuomet prie
šas apleis kraštą,, kuomet galėsime 
laisvai grįžti Lietuvon ir kartu su 
likusiais ten mūsų bendrataučiais 
pradėti tvarkyti dezorganizuotą kraš
to ūkį ir imti gydyti priešų padary
tas jam žaizdas tverti sąlygas geres
nei krašto ateičiai. Kada gi tai galės 
įvykti, vienas Dievas težino. Mūsų 
visos veiklos tikslas ir yra kiek ga
lima greičiau priartinti tą visų mūsų 
pageidaujamą momentą.

— Kas darytina pagelbėti taip ken
čiantiems lietuviams Tėvynėje ir ypač 
Rusijos gilumoje ir baisiajame Si
bire?

— Dabartinėmis sąlygomis, kuomet 
okupuotasis kraštas yra atskirtas nuo 
likusio pasaulio vad. gelžine užuo- 
danga, atvirai daryti tai yra labai 
sunku. Net siunčiami iš Amerikos 
Lietuvon siuntiniai nuklysta dažnai 
į komunistų rankas. Laiškai, kad ir 
nekalčiausi, siunčiami Lietuvon, yra 
sekami, ir jų gavėjai dažnai dėl to 
nūkenč’a. Todėl aš bent nemokėč’au 
čia nieko doro patarti. Gal turėtų 
tuo tikslu susidaryti tam tikra spe
ciali organizac’ją, kuri tirtų būdus, 
kaip, nepakenkiant žmonėms Lietu
voje ar deportuotiesiems Rusijoj, ga
lima būtų suteikti pagalbą, reikalin
gą mūsų vargan patekusiums žmo
nėms.

— Kuriuo būdu tremtiniai geriau
siai galėtų išsilaikyti fiziniai, tauti
niai, moraliniai ir kultūriniai?

— Vienatinis tam būdas būtų, man 
rodosi, išsikelti tremtiniams į tokius 
kraštus, kur jie galėtų rasti tinka
mesnį uždarbį ir pragyvenimą pra
laukti laikui, kol galės jie grįžti vėl 
Lietuvon.. Bet čia lengviau kas pa
tarti, negu patarimas įgyvendinti, tu
rint omenyje tas sunkias įvažiavimo 
sąlygas, susidariusias po šio karo, 
kuomet tfek daug yra likimo išblokš
tų žmonių iš savo gimtinių kraštų, 
okupantų užimtų ir terorizuojamų.

Regis, Amerikos lietuviai yra labai 
susirūpinę tuo klausimu ir rengiasi 
sukurti net organizaciją padėti mūsų 
tremtiniam išsikraustyti iš dabarties 
jų gyvenamų nesvetingų vietų. Ga
lima tik palinkėti, kad . skubiau tatai 
būt įvykinta ir kad tos pastangos 
duotų kiek galima greičiau labiau 
apčiuopiamų rezultatų.

— Kuriuose kraštuose geriausiai 
tremtiniams būtų laikinai, iki grįži
mo laisvon Lietuvon,^apsigyventi?

— Man rodos, mums labiau tinka
mi kraštai būtų Jungtinės S. Ameri
kos Valstybės ir Kanada, kur jau yra 
didžiausios mūsų kolonijps. Mažiau 
man atrodo pageidaujami p. Ameri
kos kraštai. Bet yra ir ten jau lietu
vių kolonijų. Ir ten yra jau nukelia
vusių po šio karo nemaža mūsų trem
tinių. Jei kas turi ten giminių, tai 
klausimas savaime lengviau išriša- 
mas-baigė malonų 
Lietuvos Atstovas Dr.

Dr. J. Šaulys
Gimė 1879 m gegužės mėn. 5. d. 

1911 m. baigė Berno universitetą 
filosofijos daktaro laipsniu.

Publicistikoj plačiau pradėjo da
lyvauti 1900 metais. Pirmoji kore
spondencija tilpc „Vienybėj Lie
tuvininkų“ 1895 metais. Rašinėjo 
įvairiais pseudonimais: J. Maria- 
geta, J. Bekampis L. Raudonis, J. 
S-klys ir kt „Tėvynės Sarge“, „Ži
nyne1, „Varpe“, „Ūkininke“, „Nau
jienose“, „Vilniaus Žiniose", „Lie
tuvių Laikraštyje" (Petrapilyje), 
„Lietuvos Žiniose“ ir lenkų laikraš
čiuose: M. Remerio „Gazeta Wi- 
lenską“, „Kurjer Krajowy“ ir k.

Redagavo 1903 i —04 metais „Var
pą“, „Ūkininką“ ir „Naujienas“. 
;914 m., karui prasidėjus ligi Vokie-

pasikalbėjimą
Jurgis Šaulys.

Jurgis Kilna

Ką vokiečiai galvoja?
informuotas vokietis.Vienas gerai

Hans Jaeger, parašė Londono „Time 
and Tide“ savaitraščiui tokį straipsnį:

Bendrai yra manoma, kad vokie
čiai vakarinėse zonose galvoja vaka
rietiškai. Tai yra vokiečių istorijos 
ir tradicijų nepažinimo mišinys su 
tuo, kaip norėtųsi manyti, ir tikėji
mas paviršutiniais įrodymais. Tačiau 
turime pranešimus svečių, kurie ne 
f ik turi galvoje esamą padėtį, bet ir 
stebi, kas vyksta giliau ir ko galima 
laukti ateičiai. Gali atrodyti, kad tai, 
ką jie sako, yra iš pirmo pamatymo 
priešinga visiems argumentams, 
kių mes esame pratę klausytis, 
dėl to verta pastebėti štai kas:

1) Tiesa, kad vokietis gatvėje 
ko: „Amerikiečiai turi mums padėti 
atstatyti mūsų ūkį, dėl to, kad jiems 
bus reikalinga mūsų pagalba atei
tyje“. Čia jūs turite noro pasipelnyti 
iš pasaulio sąmyšio ir tipingą egoiz
mą — tartum Vokietija būtų viso 
pasaulio centras. Vis dėlto, optimis
tai gali atsakyti, jog nežiūrint moty
vų, optacija už Vakarus yra už
tikrinta. Tikrumoje gi, toks atsaky
mas gali būti dirbtinas. Vokiečių va
karietiškasis nusistatymas yra susie
tas su perdėtomis viltimis ir lauki
mais, kurių neišvengiamas nepasise
kimas beveik tikriausiai pasuks juos 
į priešingą pusę. Nežiūrint, kokias 
dideles pastangas gali Vakarų są
jungininkai padaryti, pasekmės vi
suomet bus mažesnės už vokiečių 
norus, kadangi daugumas vokiečių 
vis dar negali galvoti realiai ir dėlto 
nusivylimas turės įvykti, staiga 
pakreipiant bendrąją tendenciją, ne
svarbu. kas ir kaip kalbama šian
dien. Šitą rimtą pavojų reikia pa* 
si tikti iš anksto,

ko-
Vis

sa-

2) Vakarų zonose vyksta šniebždė- 
jimas, kad esą jei dabartinė Lon
dono konferencija nepasiseks, tai 
bus įsteigta Rytų Vokietijos valstybė, 
su centralizuota vyriausybe, kuri, iki 
tam tikro laipsnio, gaus pilną galią ir 
— propagandos sumetimais — kai 
kurių nuolaidų. Nėra abejonės, kad 
Vakarų vokiečiai pasakys, jog vie
nybė galima pasiekti tik susijungiant 
su Rytų Vokietijos valstybe. Vokie
čiai tiki, kad rusai yra labiau dina
miški ir labiau ryžtingi. Dėlto jie nė 
nemano, kad rusai kada nors atsisa
kytų to, ką jie yra laimėję. Tačiau 
jie nėra taip pat tikri dėl kitų vals
tybių. Vokiečiai, vis dar nedaug te- 
nusivokdami apie demokratijos su
dėtingumą, yra linkę perdėti jos pri
puolamus požymius. Užteko tik vie
nam parlamento atstovui pasakyti, 
kad norint taupyti pinigus ir darbo 
jėgą, britai turi apleisti Vokietiją, 
tatai tuojau buvo priimta už rimtą 
tikrųjų britų intencijų nusakymą.

3) Vokiečiai pradėjo abejoti, ar juos 
apgins, jei jie stversis per griežtos 
linijos prieš 
gas paprotys 
giosios pusės 
efektų. Kas 
amerikiečiai 
klausimas, kurį jie jau stato. Kažkas 
ciniškai pareiškė: „Gal būt mes vėl 
pasirinksim klaidingąją pusę. Jei 
mes nusistatysime prieš rusus ir pa
darysime klaidą, tuomet jų kerštas 
bus baisus. Tačiau jei mes nusista
tysime prieš Vakarus ir padarysime 
klaidą, tuomet mums nieko neatsi
tiks“. Yra tragiška, kad Vakarų 
valstybių humaniškumas turėtų galu 
gale būti paverstas argumentu prieš 
pačius Vakarus. Tačiau tai yra vo-

komunizmą. Jų tipin- 
stengtis laikytis sau- 
jau turėjo kai kurių 
atsitiks, jei britai ir 
pasitrauks? Tai yra

kiečių galvojimo būdas nuo nacių 
laikų ir sena 'policinės valstybės tra
dicija, įskiepijusi tokį mentalitetą.

4) Pagaliau, rusai rimtai planuoja 
įsteigti Rytų zonoje konservatyvę de
šiniųjų pro-rusišką partiją, kuri būtų 
antrasis ramstis greta Socialistinės 
Vienybės Partijos (SĖD). Priežastis 
yra ta, kad rusai gerai žino, jog jie 
negali pasiekti jiems pageidaujamo 
efekto vien su SĖD partija, ir dabar 
jie yra daug elastiškesni, negu buvo 
seniau, kai rėmėsi vien tik komunis
tais. Ta naujoji partija turi sutraukti 
į save visas tas jėgas, kurių negali 
absorbuoti komunistai, taip kad bu
vusieji naciai turėtų lengvesnį sau 
pasirinkimą.

Ši naujoji partija, kuri bus, beabe- 
jo, kraštutiniai nacionalistinė, apims 
savyje senąsias pro-rusiškąsias tra
dicijas iš buv. vokiečių konservatyvų 
ir naująsias tendencijas link nacio-

čiams ateinant, redagavo „Lietuvos 
Žinias“, gi karui baigiantis, įsikūrus 
Vilniuje „Lietuvos Aidui“, artimai' 
bendradarbiavo šito laikraščio re
dakcijoje.

1923 m., laikinai pasitraukęs iš 
diplomatinės tarnybos, grįžo iš Ro
mos, organizavo Klaipėdoje ir reda
gavo ligi 1925 m. vasario galo šiuos 
laikraščius: „Memeler Zeitung“,
„Klaipėdos Žinias“ ir „Lietuvos Ke
leivį''. Rašinėjo laikraščiams, eida
mas ir diplomatinę tarnybą.

Dalyvavo kartu su kitais visame 
kuriamajame Lietuvos valstybės 
darbe, pradedant 1916 metais..

Valstybės Tarybai įsikūrus Vil
niuje, buvo iš pradžių jos generali
niu sekretorium, vėliau nuo 1918 m. 
vasario 16 d. ligi tų pat metų lapkri
čių mėn.-pirmuoju vice-pirmininku. 
Nuo 1918 m. lapkričio ligi 1919 m., 
birželio mėn. buvo Lietuvos pasiun
tiniu Berlyne, kur suorganizavo pir
mą Lietuvos pasiuntinybę užsienyje. 
1919 m. pavasarį važinėjo su ypa
tinga diplomatine misija Varšuvon. 
Nuo 1919 m. rugsėjo mėn. ligi tų 
pat metų gruodžio mėn. buvo Lie
tuvos misijos šefu Šveicarijoje. 1920 
m. vasarą buvo Lietuvos delegacijos 
pirmininku Pabaltijo konferencijoje 
Bulduruose prie Rygos. 1921—1923 
m. buvo Lietuvos atstovu Romoje 
prie Kvirinalo. 1925 m. važinėjo su 
misija Helsinkin. 1925 m. kovo mėn. 
grįžo Užs. Reik. M-jon ir nuo lap
kričio mėn. buvo Teisių-administrą- 
cijos departamento direktorium. 1927. 
2. 10 d —1927. 5. 5. d. ėjo Klapėdos 
Krašto Gubernatoriaus pareigas. 
1927. 5. 5. d —1931. 10. 1 d. buvo Lie
tuvos pasiuntiniu prie Šv Sosto. Gi 
nuo 1931. 10. 1 d. iki 1938 m. 12. 15 
d. buvo Lietuvos atstovu Berlyne. 
1938. 12. 15 d. buvo paskirtas Lie
tuvos pasiuntiniu Varšuvon. Būda
mas Berlyne ir Varšuvoje, ėjo kartu 
pasiuntinio pareigas Vienoje ir Bu
dapešte, o nuo 1934. XI. 19 d. skai
tėsi pasiuntiniu ligi paskutinių laikų 
ir Šveicarijoje, kur 1939 m. gale, 
Vokiečiams okupavus Lenkiją, per
sikėlė ir gyventi

nalbolševizmo. Ši naujoji partija, 
kurios {steigimo buvo laukiama kai 
tik von- Einsiedelis (buvęs Freies 
Deutschland atstovas Maskvoje) pra
dėjo derybas su vokiečių politikais, 
gali pasukti bendrąją tendenciją 
Rytams palankia prasme. Be to už
nugaryje visą laiką tebėra iš buv. 
karo belaisvių sudarytoji Seydlitzo 
armija.

Visa tai turint galvoje pesimistine 
pažiūra yra labiau suprantama, negu 
tatai atrodytų iš paviršutinių įro
dymų.

Gen. L. D. Clay atsakymas į Lietuvos 
Antinacinės Rezistencijos buv. polit. 

kaliniu sveikinimą
Mūnchen. — Lietuvos Antinacinės 

Rezistencijos buv. politinių Kalinių 
S-ga metinio suvažiavimo proga gen. 
Lucijui D. Clay buvo pasiuntusi svei
kinimo rezoluciją. Lapkričio 25 d. 
gautas šio turinio atsakymas:

„Dėkoja Tamstoms už 1947 m. 
rugsėjo 15 dienos laišką. Tamstų su
sidomėjimą Karinės Valdžios politi
kos pravedimu ir Tamstų linkėjimų

pareiškimą mes įvertiname.
Aš esą tikras, jog Tamsių organi

zacija padarė didelį įnašą, kad įam
žintų J. A. V-bių ir visų laisvę my
linčių žmonių idealus ir principus, ir 
kad ateity to pat sieks.

Jūsų — LUCIUS D. CLAY 
J. V. Armijos Generolas 

Karo Gubernatorius.“
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4 psfl. tfiVlSKfiS GARSAS mi. nIš
Ar pažįstate U stiliaus?

„Šliaužia debesy* pilki, renkas bū- 
Tla.s „aveiių“ ir tartas; ar jiem* žūti 
ar būti ir audrą sukelti?“

„Ak, tu pilkas gareli, kam tau bu
vo į orą pakilti, kad ten erdvė be
kraštė? Išsigąsti platybės, šiurpas 
balina veidą ir — nyksti, prasiskie- 
dęs. Jau nebėr' ten tavęs, tai tas 
randa, kas moka, kur tau buvo pa
akina vietelė pasauly; kur tos žy
mės, kad tu čia buvai."

„Citit, citit vyreliai! Garas skie- 
džas, kai nėra kas suvaržo, kai 
erdvė ji praryja. Gi kai puolam i 
krūvą, kai kabinamės rankom, su- 
tirštėjam, kaip.šarmas, — ir atsispi
rtam vėjui lakūnui. JI* supyks, mus 
pagaus stumt šalin Iš padangės. K’lls 
kova, ir mes (gal būt) pralaimėsim 
Vis dėlto džiaugsmo paliks, kad ne 
veltui pakilom, kad dėl mūsų — 
audra tenai buvo Gi ir pilkas ga
relis nors aki pa-uodž'a: norsg1 vie
ną pasiilgusią akt Nors gi vienas 
pasa to, „avys“ taisos būriais — gal 
prieš audrą Ir lauk'a. Štai ir tiks
las gareliui — duot vilties.“

„Jei rimtis — pasilsėjimas, tat man 
jo nereikia. Kol aš gyvas, aš veikti 
tenoriu. Tik ne veikti skyrium, — 
tik kad veiksmas atrastų veikėjų 
Mano veiksmas — audra; ženklas 
gyvybės.“

Taip, tai Šviesusis Vaižgantas. 
Kuria proga mes jį prisimename? 
Ak, ar būtinai reikia, ir dar ypa
tingų, progų prisiminti. B. Sruogos 
žodžiais, Vaižgantas — tautos sąž nė. 
ir nenuostabu, kad Sąžinė į mus by
loja kiekvieną gando ir negando va
landą Gimė jis 1389. IX. 20 d., mirė 
1933. IV. 29 d. Mirė kūnas, kaip ir 
kiekviena kintamoji medžiaga, bet 
tebėra ir palik* kartų kartoms jo 
kūryba. Šiuokart mums rūpi Vaiž
ganto publicistika, kuri. Andrė Gide 
teigimu, tautai yra tas. kas gamtoje 
rytmečio žara. Per platu būtų č'a 
analizuoti valžgantiskoji publicis
tika. atsitiktinai teko pavartyti pora 
Vaižganto tomelių ir. manau, nenu
sikalstu. jei šiuo tuo su Gerb. Skai
tytojais pasidalinsiu. Juo labiau 
kad lietuviškoji žurnalistika šįmet 
m'n! savo organizuotos veiklos sida
brinę sukaktį, ir Vaižgantas kaip tik 
buvo taš verpetas, kuris palaidus 
ano meto plunksnos darbuotojus su
traukė l draugę, atseit -y Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungom ■..&

Vaižgantas redagavo „Tėvynės 
Sargą“, „Zlnyčlą“, „Vilniaus Žinias“, 
„Viltį“, „Rygos Garsą“, „Mūsų Seno
vę“ ir daug kitų periodinių ir ne- 
per'odinių spaudinių. Čia Jūsų skai
tysimos citatos yra paimtos iš Vaiž
ganto publicistikos, kurto* Lietuvos 
Valstybei beatsistatant

Publicistika — šitai sargybinio 
raportas

, —, yra pasakęs prancūzas Jaures. 
Ir iš tikrųjų, pas Vaižgantą viskas 
nugirstama, viskas užregima, pra- 
matoma, sijojami grūdai nuo pelų 
slelojamasi žmogaus ir žemelės, to
sios gimtosios, buitimi ir ateitimi, ir

didžiojo publicisto minčių
• - - W • - - - ; •• ' •

viskas vardan tos Lietuvos, kuri 
kiekvieno tauraus ir sąžiningo lie
tuvio darbų ir ilgimos! įkvėpėjas ir 
teisėjas.

Kaip savo, kaip žurnalisto, darbą 
suprato pats Vaižgantas, galime ma
tyti iš šitų jo žodžių:

„ . . . mus (žurnalistus) ima ne
rimas dėl ateities, dėl mūsų laisvės 
nepriklausomybės, dėl mūsų pažan
gos ir garbės. Jei nėra užslgeidlmų 
nebus ir siekimų. Štai kodėl ir lai
kraštininkas . . . privalo (visus) ža
dinti, net brutališka: kumšėti į pa
šonę. kad judėtų, kad norėtų, 
nerimtų, pasikliaudami rimties 
landėte".

„Spauda — didelė galybė: ji 
visuomenę pastūmėti šen ar ten“. 
„Publicistika yra tai vieša* darymas 
bet kokių paslaptinių darbų pro 
publico bono, visuomenės gerovei“.

Vaižganto teigimu, „sąlygos išdirba 
publicisto rūšį“. Pris'mlnkime „Pra
giedrulius". Ten yra toks Lietuvos 
(dar spaudos draudimo) būklės vaiz
das:

„Kas savo švieselės nelaiko puodu 
užvožęs, tik šviečia aplink, tas ir 
„nusldė.ėlls", gy vas Sibiro ledynuose 
palaidotas. Juos „zapadnikai“ (su
prask: rusai) pirmausią turi užge
sinti. Kitus teprigesma; sako, tam 
laikui; tik kas užtikrins, jog ryt po
ryt Ir visai neužgesins?“ Tad mes 
neprivalome laikytis nuošaliai: laba! 
tai man; tik telktis į gynimosi būrius 
ir ginti užpuolikus“. Kai Lietuva at
sistatė, Va žganta* metė šūkį „su- 
šaulinkime Lietuvą" (visokiems even
tualumams pasiruošiant) ir, imkime 
savo valstybę gražinti", gi nieko ne
pagražinsime, jeigu patys būsime „iš- 
tižel'ai. netapsime suorganizuoti vei
kėjai visuomenės Ir valstybės dar
bui. žus mūsų valstybė, žūsime ir 
mes patys. Nejaugi mūsų š'rd’s te- 
sugraudina savasis pelais, savoji 
naudelė?"

Nauji laikai, nauji uždaviniai. Ir 
„laikraštininkas turi eibes pareigų 
nuo kurių Ji tegali alelstl Tėvynė“. 
„Paslslėti atsikvėpti, — tikta! tuo
met, kai visi valstybės pasieniai bu: 
apsaugoti" ir vidui klestės gerbūvis 
ir rimtis. „Pasūsėjims — ar ne pats 
pareigos ištesėjimas?“ — teigia Va'ž- 
gantas ir rašo: „Kas neveikia, tas 
negyvas Ir neturi teisės imt! vietos 
pasaulyje, kur viskas juda kruta“.

„Laisvė tėra.'teisė Ir pareiga būt’, 
sau ir visiems naudingu“. ' '

kad 
va-

gal

Ui tyrą ir mokslią Lietuvą
Str. „Lietuvius prarijus, sunku jie 

virškinti" skaitome'.
Idėjiniams sukilinams lietuviai 

pritarė, pasyvūs niekados neliko ir 
kartais yra tiek laimėję, kiek būtų 
galingai Ir baugingai tautai gana 
buvę gerai garbei padaryti. Lietu
viai neūžaugos ėmėsi, sakysime, su 
Rusija milžinu; pavergtieji su pa
vergėjais. Lietuviai brendo savojoje, 
savotiškoje-politikoje Gindami savo 
tautybę, savo tautos kultūrą, tikybą 
šslsukinėdzml iš visokeriopų spau- 

d'mų ir persekiojimų, slapstydamies 
nuo visokių jiems neprietelingų vy-

J. GARŠVA
resnybių, raitydamies it kepami tarp 
maskolybė*. lenkybės ir l-etuvybės 
— lietuviai pramoko savo dalykus 
mylėti, kitų šalintis. Iri augo didėjo 
lietuvių apetitai vėl atsigriebti se- 
nov.nė nepriklausomybė, tautos lais
vė. Vėl lietuviuose ima rodytis pir
mykštė jų ekspansija, tik dabar de- 
makratybės varžoma, kad nebepe- 
reitų savųjų sienų."

Lietuva po 123 metus trukusio: 
rusų okupacijos ir po 1914—1918 m. 
karo kėlės! gyventi iš griuvėsių, kė 
lėsl ne iš savo kaltės su dideliais at
silikimais ir nepritekliais. Vaižgan
tas guodė:

„Lietuvoje dirva kultūrai pasitaiko 
jau ką gi: pati rinktinė! Geografinis 
padėjimas patogus, žemė ne bergž
džia. Laukų, miškų, vandenų kultū
rai — platu vietos. O dar plačiau 
plačiose lietuvių sielose. Jos ištroš- 
kuslos. pasiilgusios šviesos ir kultū
ros. Jos pačios seniai veržiasi puola 
į visa tai. kas pažangu, kas šviesu 
kas švaru Ir patogu. Tik nebuvo ka> 
pradeda. Reikėjo tik parodyti pa
vyzdys, kaip trobesia' statoma, kaip 
dirvos tręšiama, kaip javai dauge- 
laukėje ma'noma, nekalbant apie na- 
m'nę Ir viešąją buitį, - ir akyse 
viskas virsta naujoviškai. Lietu
viuose jau sukilę kultūros reikalai. 
Belieka tad. patiems sav'm pasikliau
ti. Tai ir natūralu. Jokio vaisiaus 
ūmai, dirbtinai nesub.’andįnsi: iš 
šalies nevieksl, kąi viduje užuomaz
gos nėra. Gi viduje kas užsimezga, 
tai tik padėk, saulute ir šilimėle: 
patsai išsivystys. Taigi mums ir be
lieka visomis galėmls patiems tiektis 
šios saulutės ir šilimėlės, jei norime 
sulaukti — grynosios kultūros.“

Reikia dirbti Iš sąžinė*
, •— teigiama Vaižganto straips

niuose.
„Įg'mta mylėti savo motutė, kuri 

tave išžindė išnešiojo. Nemylėk jos 

„Brolių beieškant“
KASSELTO STOVYKLOS LIETUVIU VAIKU TEATRO PREMJERA
KasseL — Gruodžio 7 ir 8 d. d. 

Kassello stov. Uet. valkų teatras 
„Pasaka? a davė, publikai naują :pre-: 
mjerą — 3 veiksmų pasaką „Brolių 
□„.e^-ant“. V.sa.s a.zyug.a.3_uaruas 
pavykęs; šį veikalą su tomis pačio
mis jėgomis ir net. kostiumais, ga
lima būtų statyti Kaune Ir Vilniuje, 
o ne vien Kassel-Mattenbergo sto
vykloje. Reikia; stebėtis, kad tokiose 
sunkiose stovyklinėse sąlygose p 
Saudargienė ir dali. Vyt. Adamskevl- 
čius pajėgė pagaminti tokias simpa
tiškas dekoracijas ir mažų aktorių 
kostiumus, ypač kiškių vaidmenims. 
Vyt. Adamkavičlaus dekoracijos vi
sai harmonlzuojasi su pasakos at
mosfera. V. Prancūzevičiaus vado
vaujamas moksleivių orkestras, jei 
nekalbėt apie smuikin nko silpnumą, 
valkų pasakos va'dinlmui visai tin- 
camas, o paukščių čiulbesio imita-

ir pamatysi, koks bus Iš po tavo do
ros, pagrindo akmuo išgriuvęs; kaip 
tu nebemokėsi ką daugiau bepamy- 
lėti. Įgimta mylėti gimtoji savo vie
tai. Kas gi pasakys, jog galima my
lėti plati savo tėvynė, nemylint' 
siaurutės savo giminėlės?“

Bet kur tik švieselė, ten, ir musė 
su šešėliu: ■

„Vieni skuba sau duonos kąsnelio. 
Kiti jaučia, kaip užkulu kvepia, ki
tus uždaro kruopa "vilioja, kaip pelę 
į. siųstus. Tai kas. kad prislėgs, bet' 
tik gaučiau pauostyt.' kaip kvepia 
paspirginta oda. Nei jiems vietos, 
nei tikslo pasauly. Ei, JŪS' gyvi dy- 
kažiedžlai!" ■ ;

Pirmuosius nepriklausomybės me
tus Va’žgantas gyveno ir dirbo 
lenkų okupuotame Vilniuje. Mūsų 
spaudą Vilniuje gniaužė kas kartas 
sunkesnė, cenzūra. Vaižgantas tada 
rašo;

„Kas belieka pašalintiesiems nuo 
politikos daryti? Dveja belieka:, arba 
eiti gulti, nieko nebedirbti, arba nu
sitverti kito darbo. Kai per darby
meti pradeda lyti, šeimyna po savo 
stogu prasimano kito darbo. Taip 
pasielgė ir „Nepriklausomoji Lie
tuva".

Neleidžiama ar bent nebeklausoma 
orle, gerai' mums gana darbo ir vi
duje apsitvarkyti. Žiūrėkite, kiek 
darbo nepadirbta,, kiek plyšių ne
užtaisyta. skylių neužlopyta, kiek 
šiukšlių nepašluota. kiek sąšlavų 
krūvų neišvežta. Ar vis tabebūsime 
belaukdami, kada gi koks rafadalla 
paba'gs ratus dirbti šiukšlėms ve
žioti? Praktika, mūsų dideliam 
dž'augsmui, parodė, kad mes esame 
gyvi, jautrūs, krutūs; atsiliepiame, 
kaip paliesta styga. Vadinasi, mes 
tokia pilna gaivumo dirvelė. • jog 
tikrai, verta ji pakna'sloti, „įgyven
ti“, kol .kas pasės i mus geros geros 
sėklos. Viskas rodo, jog gera sėkla 
1 priruoštą dirvą tekusi, duos, 
gerų vaisių.“

„Iš mūs reikalaus apyskaitos.

oi,

ne

cija buvo visai vykusi ir tiesiog žavi; 
pasakos atmosferą ji žymiai pabrėžė, 
duodama jai lietuviško miško niu
ansą. P. Saudargienė, jau žinoma 
Lietuvoje, mažus,.aktorius .gerai, pa
rengė ir vaidybai ir pla'stlmams, šo
kiams. Mažutė Onytė (Wijolė Sal- 
kauskaltė) savo dikcija ir visais vai
dybiniais gestais bei judesiais yra 
vaikiško vaidinimo aukštumoje; ji 
turi aiškius įgimtus gabumus vaidy
bai ir ateityje turi šansų tapti teatro, 
o gal ir kino „žvaigžde". Sis vaikas 
valdyb'nlu atžvilgiu yra tikras „Wun
derkind". Ir V. Prancūzevičiaus mu
zika, ir V. Adamkavičlaus dekoraci- 
los. ir kost'umal. ir plast'škl šokta! 
turi lietuviškos pasakos koloritą. Vi
sur jaučiasi llecuv škos s elos pa
sireiškimas, kuris yra ypač'ai mielas 
niūrioje tremties atmosferoje.

- J. Gbs.

kad šio ar to darbo nepadirbome, tffc 
iš viso ar nesugaišome“. -

Kovoj Ir per darbą tegausint 'tei
sių. Tai bendras gyvenimo dėsnis 
„Tai ir niekiuos nesukyu: »abai tai 
man, kur geran sau. ir visuomenei 
galite pakreipti dalykus".

Dirbti Ir tobulėti
„Protas inteligentin!» pasidaro 

per Ilgą jo lavinimą, o. priemonės: 
earn tiksiu! — knygos. Ir kaip gi ne-, 
girsi,. ir. kaip gi knygomis nėši-, 
džiaugsi, kad jos vis ko nors niauja, 
tau duoda, tave atgaivina, neleidžia; 
tavo jausmams pasenti, tik vis. jau
nam. tebereaguojančiam jaūstieš? 
Imi žmogus nauja leidinį frankas ir 
ilgai -vartai, - čiupinėji, pamažu 
pjaustai; „predvkušaja“ to skanumo' 
ir patenkinimo, kurio tau daugiau ar 
mažiau duos. Paskui skaitai, neatsl-j 
trauki, laiką gaišti, ir to laiko tau 
visai, negaili",

„Kai' perdaug kalbama anie kū
ninę pajėgą permažai belieka ape
tito ir . skon.es. sielos pajėgoms“. 
Vaižgantas apgailestavo, kad knygų 
spinta šitai maža tarp lietuvių 
paplitęs baidas. Jis metė šūkį:

„Pinigus verskįme 1 kultūrines 
gėrybes“. į _

„Grumtynėse dėl tikrų ir pas va-, 
jotųjų laisvių ir teisių, bijau, kad. 
mes netaptume — laukiniais. Ir kad' 
taip neatsitiktų, aš tematau vienin
telį. vaistą — mylėti. dailę. Piliečiai 
lietuvai! Pamikime dailę, neslšalln- 
kima jos: ji mums daugeriopai atsi
gerins. Dailininkai (rašytojai ir kt, 
menininkai —. visuomenės padargai 
kultūros pusiausvyrai. palaikyti. Tad 
gerbtini, mylimi ..." ....

Tiesos, kurios ir šiandie opios v
„Mūsų kalba —mūsų turtas; kas 

mums savo knygas skaityti nelei
džia, marintojas mūsų“. '

. . naikintini visokį pesimistai, 
nihilistai, iš gyvenimo pasidirbę 
kreivą veidrodį ir ■ patys savęs jame 
nebepažįstą. Salin abejojimus ir i 
kaltininkų ieškojimus, patiems nieko 
pozityviai nepadirbant“. .

„Per visus ilgus istorijos metašlm- 
čius Vilnius buvo visos Lietuvos 
širdis, pildė visus Jos veiksmus: — 
nėšė gyvybė* i. visą, valstybės kūną“. 
J Visi, kaip' pienas, lietuviai, '-kurie 
dar nėra pagedę'ar padėdinti; vie- 
nan balsan šaukia:. .....

— Vilnius vis tiek Lietuvos šir
dis, sveika ar ligūsta. Džiugina ar 
maudž'a tau, tu jos nelšimsi!“ ,

„Mes ten sukursime mokslo, dai
lės, literatūros židinius. Iš Vilniaus 
išeis tai, kas mus tiktai pastatys 
eilėje kultūringųjų nepriklausomų; 
Europos valstybių.“

„Lietuvių obalsis buvo, yra ir bus: 
nenorime nieko .verginti! nenor.me. 
ir patys būti vergais; nei rusų, nei. 
vokiečių, nei, pagaliau, lenkų. Už- 
nirškite mus mylimajame mūsų pa
jūryje. Leiskite mums būti — ne
priklausomais, laisvais. Daugiau mes 
nieko nenorime“.

ALBINAS MARIUS KATILIŠKIS

Šypsena pro miglas
mokau jausti, pirm to išgyvenęs jau
nystę, tuščią ir mažytę kaip riešuto 
kevalas-

Aš tapau vyru suž'nojęs, kad yra 
skausmas šimteriopai didesnis už 
mano patirtąjį, kad yra pasiaukoji
mas, kad yra meilė, visai nepanaši į 
manųjų svajonių meilę, ir sielvartas, 
skaldąs uolas, bet neįveik'ąs užkie
tėjusios širdies. Aš tai sužinojau ir 
pradėjau Jausti tada, kai ilsėjausi, 
tartum pakeleivis gimtųjų kalnų pa
pėdėje, užburtas reginio į namus, 
kurių siekiau visomis Išgalėm s Ir 
netekau vistiek, aną trumpą kaip 
atodūsis, vasarą

Jūs patirsite, kok'ai* keliai* esu 
keliavęs į čia. Ir kodėl. Jeigu kalbu 
apie ilgesį, reikia rasti jam vardą 
Visi, čia esą. buvome paliesti bendros 
nedalios, ir panaši ji k'ekv'enam iš 
mūsų, nes ji yra praradimas. Tik jos 
svyruojančio dydžio negal'ame su
dėstyti ant lentos ir pasverti. Mes 
turime laiką, gydantį, lyginantį, mi
trinantį aštrumus, užpildantį tuštu
mas kažkuo panaš u i m'glą kuri 
nėra tačiau tam tinkama medžiaga, 
o tik pakenč'ama iš'skaudaus rei
kalo, ka:p papratimas. Žaizda liko 
aptraukta, ir jos gėla virto mau
dimu.

Maž'ausia smulkmenėle yra vir
tusi kalbanč'u ir. judančiu daiktų. 
Prae'Ues dvasia juos papūtė ir įkvėnė 
gyvybės, ko nebūtu buvę e'nant iš
minta vaga, nužymėta kelrodžiais ir 
paa'škmta taisyklėm's — galbūt tik 
salstclėigs va'kys!ės va’dinys. Ant 
mūsų cr'uvo bėdos viena po kitos. Ir 
akmeninė š'mtm’ečlų ranka davė pa
justi savo svorį ir jaunas galvas pa-

Tų dienų saulė tebežėri mano aky
se. Ir kai užsimerkiu, ir, kai plačiai 
pravėręs akis, ieškau atramos kaž
kur prieš save. Ir balsu — Ji gal! 
dingti, tame tamsos mirksnyje: mano 
akyse, mano sieloje, mano krūtinėje, 
palaidota sunkių, pavargusių blaks
tienų. Taip pranyksta juk laimė, ar 
jūs nežinote? Ir nespėji apsidairyti 
ir nė sušukti. Ir lieka tėvo rankos 
tuščios Ir dar tuštesnė š'rdls. Nes 
matai tik šešeiį, kaip' nuskrendan
čio paukščio, kaip saulę prabėgančio 
debesėlio — greitai, greitai ir tolyn.

Neturiu Jokios teisės kalbėti apie 
dž'augsmą, nebent jį pastatyčiau 
savo siekimų viršūnėje ir eič'au įsi
žiūrėjęs jin, kaip tolimon švieselėn 
O negailu užmiršti, o ncužmlrš'u va
saros, paskutinės mano žemėje. Ji 
buvo trumputė, ir tokia kaitri saulė 
žioravo Jos padangėje, ant jos dirvų 
ir m'škų. ant pievų, ir baltos kebo 
dulkės blizgėjo, kaip išplautas pa
jūrio smėlis.

Jos dienos telpa mano pirštuose, ir 
Jas laikau sugniaužęs, kaip mylimo
sios dovaną, nepasitikėdamas niekuo 
ir nedrįsdamas niekam parodyti, lyg 
tai galėtų pakenti jos švelniam tra
pumui ir m'el'ems žodž'ams. kurtai: 
Ji buvo palydėta. Ji nušvietė juodą 
skFaųtą ir sudegė, nubrėžusi erakštu 
lanką. Ir pasiliko tos atspindž'ai. Ir 
jie .neblėsta ir Jie nesisklaido, nes 
yra’ įsisunkę, kaip gydančiųjų žolių 
sultys, į kraują.

Vėlo šn'okšt'mas medž'uose žnlė' 
Kūrenimas, vanduo, teškantis malūno 
tvenkinyje. O kas buvo anksč'au? 
Gal dėlto, kad tada subrendau ir iš

lenkė žemyn. Nuožmūs karo metai 
bloškė mus į bandymų ugnį ir, kad 
nesudegtume, apsitraukė ne k eta rū- 
d'.es žieve. Po ją. tebežėri anoji švie
sa — splndulinuojantis plienas. Aš 
tiktu — jis parves mane namo.

Paskutinė vasarą Ir joje tebuvau 
svečias, nespėjęs kaip reikiant apsi
dairyti, niekam įgrįsti, nespėjęs pa
justi nuobodulio, kurs yra vienodume 
ir kasdienybėje.

Nostalgiją aš patyriau anksčiau 
prieš atsirasdamas čia. Mano ištrė- 
nrmas dvilypis ir tarpe jų — širdis 
kaip brangus, kaip, rečiausias žiedas 
išsiskleidęs visame pilnume ir iš
statytas sudrumsto debesio grėsmei. 
Ko aš nežinojau.

Metus su viršum praleidau šiau- 
rin'ame fronte. Velniai ž'no. kas ten 
buvo. Tik galiu pasakyti, kaip atsi
dūriau vietoje, apie kurią težinojau 
Iš m'glotų Ir ištisai melagingų karo 
korespondentų aprašymų.

Po žinomu įvykių universitete, 
grįžau pas tėvus. Sptaut į viską, ir 
laikytis nuošalyje! Svarbu Išlikti — 
šit kas. Ir tais patarimais vertėjo do
mėtis. Aš buvau tokia ranka ūkyje 
'•ur'ą ’Slima pas'ųst! v’-ur ir v’sa-ia. 
Ir atėjo pavasaris tame nerūpestin
gume, savotiškai įdomiame, tarytum 
tai visa tik š'aip sau. ir netrukus su-1 
lauksime galo. Ir tokio, kokio mes 
norlmė. Mobtl’zacijų skelb’mal, sa
vanoriški kvietimai, pažadai ir grą- 
sinimai sukeldavo smagaus juoko 
Bent man. Aš n’ekuo nebetikėjau, ir 
ęiktt sau po perkūna's! Buvo ir pa
tyrimo iš bolševikmeč'b, kai buvome 
gaudomi ui rius'kaltimUs, mums vi
sai ne'u->-’nta—u’ Ir n-vcrt'r'au 
pagaliau t'kros padėties, kas man 
nep'gial kaštavo. Ir tada buvo po
sūkis mano buityje — iš mokyklos 
Į šiurkštų Ir k'etą eyvcn'mą. Jokio 
•'•relnam-'jo slenk'č'o.

Šauniai apsukome verbuotojus 

transporto tarnybon. Iš ūkininkų ėmė 
ar.u.us. Kom.s.ja, su-ioęaanci u po
ros repatrijantų ir dar kokių tai di
džiai blizgančių pareigūnų, miestelio 
turgavietėje rinkosi geriausius vals
čiaus gyvulius. Vienas — toksai 
mažutis, kreivomis kojomis, kurių 
kreivumą, be to, dar d'.d'no ilgi, la
kuoti auliniai batai, su antpečiais ir 
akselbantais — stovėjo viduryje, su 
mikliu kančiuku rankoje. Ar jis buvo 
vyriausias, kas ten žino, bet jo nu- 
triušę ūsapalalklal staiga pasišiauš
davo prlklla šeško šypsena, kai ūki
ninkas su .paimtu arkliu eidavo pro 
jį. Dviem vikriais Jttdėšlals jis rašė 
kreida kryž'ų ant ūk'n'nko nugaros 
o trečiuoju' — ličjo kančiuku per 
gaivą ar į pakinklius — kur pakliuvo.

Valsčius rėdė, kitus smulkesnius 
reikalus. Paimtiems arkliams lydėti- 
skyrė žmones.- Amž us nesvarbu.- Ga
lėjai ir išsipirkti už pora tūkstančių 
markių. Ir mano tėvulis laužė galvą 
ką čia prarasti tiems tūkstančiams. 
Jam reikėjo, mat, žmogų duoti! Ne. 
palaukite, o kam buvau aš? Aš sėdu 
ir važiuoju. Ką reiškia ta savaitė ar 
kita? Paįvairin'mui laiko kaip tiktai 
turėjo tikti tokia kel'onė, kad ir iki 
Mintaujos, kurią latviai vadina1 ki
taip, iš kur ketino paleisti.

Pirmas etapas — nieko. ■ Perdaug 
nespaudė, Ir nutariau pamatyti Rygą 
je’gu jau pasileista. Bet čia ir buvo 
mano neapska'č'av'mas. Kada nuta
riau, kad jau užtenka svečiuotis'pas 
kaimynus ir laikas atgal, pasijutau 
budraf saugomas ginkluotų vyrukų 
ir vežamas dar toliau šiaurę, paskui 
į rytus, . ■

Maždaug po mėnes'o tapau apvilk
tas un'forma. suplyšusią ir purvina 
kaip ir patsai .frontas.

Aš perėjau ko ne visus dalinius: 
art'lcr'ją — kur vož ėjau viet'nėm's 
vėžėč'om's šandmėn's žmogui ne
suprantamais keliais, ryšininkus — 

kur turėjau vilkti laidų rytės, plo- 
nlerlus — purėse it maras t:esuauias> 
medine* kūlgrindas, ir pagaliau pra
šals sutvisko švininė lygmė garsaus • 
flmenlo. C:a jau tapau tiesioginiu 
apkasų ir bunkerių pėstininku — su 
šautuvu, su- šovinių juostomis ir gra-» 
natomis, su alinanč omis alkio nak
timis ir. utėlėmis neaskirlamals ka-- 
reivio palydovais.

Minties pabėgti neatsižadėjau nle-:' 
kad. Bet čia jau pūtė kitokį vėjai, 
ir mano lemgvapėdlškumas kašiavo- 
brangiaL To balsaus pykčio savo; 
engėjams ir bejėgio draskymosi sa- ■ 
vyje negailu jokiu būdų pavaizduotL 
Esu tartum pavargęs ir persilpnas- ar 
nepasiruošęs tam. Pagaliau, Dieve- 
mano, ar yra nors vienas iš jūsų, 
kurs to nežinotų? Iš tarpo tų, č'a 
esančių- —- kaip gyvos ir rėk'anč'os 
raidės, 'mūsų kruvinos istorijos- la
puose? Kiekvieno jūsų prakaitas ir 
kraujas' laistė šiurpias šalį*,- nes 
esate čia, nes esate gelež'nės netei
sybės rankos išplėšti iš lopš'o glm-■ 
toje pirkioje ir mesti, kad 'žlūtumėte, 
kad žūtume mes visi.

O išlikti aš turėjau. Aš buvau 
atskirtas nuo gyvenimo — d'del'o, ' 
gražaus ir gęldž amo, kalp žva'gždė- 
tas dangus. Nieka'p negalėjau '.sup
rasti, kad mano svajonė — gllklnla' 
ir lengvas ir vaiskus ka'p voratinklio 
burtas, jau yra atsidaužusi ir miršta. 
Troškulys susigrąžinti prarastąjį' 
turtą neleido nė minutei įsikurti. 
manyje kitokiai minčiai. Buvo t'k ii-. 
gesys. Ir jis mane išlaikė gūdžiam 
apkasų skurde, Išmokė slėptis nuo 
sviedinių, pažinti visų ginklų ugnį, 
iškęsti šaltį, ištverti slopias naktis, 
□o moskitų tlnklel’a’s. -Buvau lengvai 
’užn'stas, eu'ė'au ligė','"ė'ę. rnr- • 
blokštas maliarijas, ir vėl »ugrąžln- 
!as i apkasus. Ne’šmatucjamos, ne- 
nere'namos pelkės, paruo'anč os lėta 
mirtimi, artilerijos išlaužyti miškai,
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' Šiemet gruodžio 23 dieną sukanka 
20 metų, , kai Lazdijuose mirė kun. 
Dr. Motiejus Gustaitis, poetas, lite
ratūros istorikas, pedagogas. Pats M. 
Gustatis savo eiliuotoje autobiogra
fijoje pirmuosiuose „Vainikuose", 
19j21 in. ražo, kad Jo proseniai-kilę Iš 
Baltosios Gudijos:

. Juk ties Berezina sriauna
' Senolių buvo 'gimtinė,'

, Kuriuos Gustov'ais praminė
- Gamta-gėrybių kupina.
: Nors jo pranokėjai buvę • žemdir

biai iri praeitim garsia nepasižymėję, 
thįiau jų žvaigždė rytuose švitėjus! 
gana tvaiskial. Kai ponų • baudžiava 
kritus,-sunkia.• našta- ant žemdirbių 
pečių, Motiejaus prosenis ' išsidangi
nęs į Lietuvą, j Nemuno pakrantes, 
čia vedė lietuvaitę ir suaugo su Lie
tuvos žeme-ir jos kultūra.
' Motiejus;Gustaitis gimė' 1870 m. 
vasario 27 d.- Rokų kaime, Aukšto
sios P.-vemunės valsčiuje Katino 
Apskrityje. Savo, autobiografijoje Jis 
rašo: ... t' - .... -.,

• --ą-Ei .Mūža;ką'sakyt turiu;:
??■' Ar k-ądįšaušo.man .diena .

. Pajėsyje ties Slapekšna .... 
< ?-»\.Septyniasdešimt. -7+. vasariu?, . 
iri.. Ar jogiai tėviškė Rokai,. ...
■ ■ ■ t -Kur tarpe "brolių seserų
: t’Globoj, gundytojų gerų '

Aš augau.... dingo visiškai?
Pasituri, tėvai Motiejų * leido i 

mokslus. Jis mokėsi Panemunės pra
džios riioKyklojė, ‘Marijampolės gim
nazijoje, .kur. baigė p’erikiaš klases, ir 
Seinų -kunigų . seminariioje, kurią 
baigė 1893 m.-..ir buvo-(šventintas i 
kunigus. Marijampolės . gimnazijoje 
it Seinų kunigų semlnąrijoje Motie
jus Gustaitis .susipažino su lietuvių 
tautinio bei' 'kultūrinio- atgijimo 
srove;., lenkų-vadinamąja .Utvoma- 
nija,’ -ir. jis Su ta. srove sutapo. Ke
letą. metų. išbuvęs vikaru .Mari jam- 
polėje, kun, Motiejus . Gustaitis . iš-, 
vyko 4 .Vakarų Europą- tęsti? savo 
Studijų. Bavarijoje, Regensburge stu- 
dijaVo bažnytinę muziką; Romoje, — 
bažnytinę teisę,' o Šveicarijoje, Frie- 
burge - literatūrą ir meno • istoriją. 
Už dizėrtaclją. apie ”Adomo; Mickėvi- 
čiaųs -Krymą.sonetus Frieburgo uni
versitete . - gavo... filosofijos. 1. daktaro 
laipsnį.. . ,..... ..... . .., ,. .........
. Vakaru Europa . Motiejui. Gustai
čiui davė ne tik plačią, erudiciją, bet 
ir poetinį įkvėpimą.

O grožio deivę pirmų kart 
" Išvydau Alpių dausose, ’

■ Kuriai simfonijos dvasia
: pamokė' ritmiškai pritart.

Ir nuo -to la'koidailėie ■ - ■ 
Tebeskendi sielą bei širdis....

■ ’—. Jinai darbų-tesie ašis,
Gyvenimo poezijos! - 
' ’ (Autobiografija,. Vainikai)

Motiejus ,- Gustaitis, dar spaudos 
draudimo.. metu. Balandžio slapivar- 
džiu pradėjo savo eilėraščįūs. spaus
dinti katalikiškoje spaudoje:, „Tėvy
nės- Sarge“, „Zinyčibje“, „Žvaigž
dėje“ letė. -Plačiau savo -. kūryba- jis 
pasireiškė 1907 n) Kaune kuo. 
Aleksandro . Dambrausko, pradėtame

Motiejus Gustaitis A. Merkelis
(1870.0.27 -

leisti „Draugijos" žurnale ir 1913 m. 
Vilniuje Rinkevičiaus „Vaivorykš
tės“ - literatūros žurnale, „Viltyje" 
etc. _• .- „ -

Pabaigęs.aukštuosius• mokslus kun. 
Dr. Motiejus Gustaitis 1904 m. buvo 
paskirtas Marijampolės gimnazijos 
kapelionu, o 1907 m Marijampolės 
mergaičių . „Žiburio“ progimnazijos 
direktoriumi. Didžiojo karo metė su 
gimnazija buvo iškeltas į Rusiją, į 
Jaroslėvlį, kur visą karo mėtą dirbo 
pedagogo-darbą-ir rūpinosi lietuviais 
tremtiniais,, -ypač, jaunuomenės švie
timu. Nepriklausomoje Lietuvoje 
kun. Or. Motiejus C ritattis visą lai
ką'buvo Seilių ‘ gimnazi fos direkto
riumi; Seinus ‘lenkams okupavus, su 
ginjnaziia išsikėlė į Lazdijus ir čia 
'šbūvo-ligi pat savo mirties 1927 m. 
gruodžio 23 dienąi.
. . Kun, Dr. Motiejus Gustaitis dau
giausia laiko1 ir energijos, skyrė. jau- 
nuomenėš auklėjimui bei švietimui 
ir tik laisvalaikį galėjo skirti poezi
jai Jr mokslui.- Vis dėlto, jis ir mūsų 
poezijai ir literatūros mokslui yra 
davęs nemažą lobį. Jis yra išleidęs 
š’UOš eilėraščių rinkinius: „Tėvynės 
ašaros“ (1914 m-), „Erškėčiu takų’* 
(1914 m),- „Sielos akordai' (1917 m.) 
ir. sonetų rinkinys „Varpeliai" 
(1928 m.) Be? Įo - poemą „Meilė" 
(1914 m.) ir- oratorija „Aureolė“ 
<1914 m.). Kun Dr? M. Gustaitis yra 
išvertęs Adomo Mickevičiaus Krymo 
sonetus ir jiios draug su originalu ir 
savo apie juos studiją išspausdinęs 
1909 m., išvertės „Vėlinių"-!! dali ir 
IH-šios dalies Ištraukas. J. Slo
vackio „Atffifijeii", A. Navrockio 
dramą. „Lietuvos krikštas“. Be to, 
yra vertęs ” į -lietuvių kalbą lotynų 
'-lasik'tri !r apieT.’etūvą lotyn'šk'ai ra
šiusio XVII amžiaus poėto Motiejaus 
Kazimierd S’arbfevsklo eilėraščius.

Kun.- Dr. -Motiejus Gustaitis . taip 
pat domėjošj ir lietuvių kultūros ir 
literatūros istorija, . Parašė išsamias 
monografijas apie žymiuosius Lietu
vės švietėjus'kun. Antaną Tątarą ir 
Petrą Krįaųčiūhą, ; studi’ėlę anie 
„Aušrą" ir - Joną-Basanavičių. Mo
kyklos ‘ reikalams išleido didoką sti
listikos vadovėli.‘Minėt’na ir lomo- 
nografijėlė Anie Amerikos mbkyklas.

Motiejus Gustaitis lietuvių poezi- 
ibie naujų keltų ieškotojas.*Savo pa
triotine poežija jis k'ek artimas Mai
roniui. Tik’jis kai kur už Maironį 
dinamiškesnis ir ■ ėkspresingesnis. 
Štai, kaip -■ jis pasitiko Lietuvos 
laisvą:- ,:. ’• ■ ' • -

" Džiaukis, tiuta, kelk, Lietuva!
Vareo pančiai krito, žuvo:

- Atsidarė veiksmui .plotas. .
'• Vilties spinduliais nuklotas.

Ūžkit, .vėjai, kuo 'smarkiausiai 
Nusibodo mums tyla,
Oškit, vilnys, kuo narsiausiai — 
Maloni gamtos byla! ", .

Patriotinių motyvų- M. Gustaičio 
poezijoje ne perdaugjausia-. Jis la
biau linkęs į filosofiją, į abstradją, 
į mistiką, į' kontempliaciją. Iš visų 
mūsų poetų Motiejus Gustaitis bene 
bus pats fiiosofiškiausias. Gal būt.
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dėl to jis, kaip poetas, buvo ir ne
populiarus. ■ , .

Motiejus Gustaitis į mūsų poeziją 
atėjo ne tik su nšujais motyvais, bet 
jis taip pat siekė ir ieškojo savo poe
zijai naujos formos. Šiuo atžvilgiu jis 
kai kur yra artimas ir mūsų poetams 
modernistams. Kai ' kuriuose savo 
eilėraščiuose jis yra grakštus, leng
vas, žaismingas, artimas liaudies 
poezijai. Vienas iš tokių eilėraščių 
yra jo žinomoji Rauda:
’■ -u ,■ Suskambėjo

< Ledo lyra - 
Ir paliejo 
Skardą tyra —.

. Gedulinga. 
?’.'. Oi ty, lyra,

• Nelaiminga1 —

Laiškai iš Paryžiaus (6)

’ „Knock“ teatre Athėnee
GARSIOJI JULĖS ROMAINS KOMEDIJA , — LOUIS JOUVET TEATRAS. - PIERRE RENOIR iŠ ARTI.

'-VILNIAUS AIDAI.?. ‘

- Paryžius,11947 m. gruodis.
—* KNOCK. Ar \jaų matei 

.Knock"? Jau ‘ 5000 ? .Knock" spek
taklių! Būtina: pamatykite „Knock“, 
tikriausiai nesigailėsite. Vakar tu
rėjau dvi gražias valandas - ma
čiau .Knock"..
- Ir taip visur. Ir laikraščiuose, ir 
pasikalbėjimuose, ir paskaitose Uni
versitete. Streiką, Londono konfe
rencija, ir. . .Knock".

Majoje ir siauroje gatvelėje prie 
Operos, tiesiog užk’ampėly surandi 
Louis Jouvet teatrą ATHENEĖ. Jei 
ne skambūs vardai, kaip Jules Ro
mains. Louis Jouvet ar Pierre Re
noir, tikriausiai . neužsuktum i šį 
paties miesto cęrįtrb užkampį. Bet 
dabar ilgai ieškot netenka. Išlipi 
iš metro, paklausi, pirmo praeivio, 
kur vaidinamas ,Knock", ir tuč 
tuojau gauni’ atsakymą Aiškų atsa
kymą palydės ir tam tikra šypsena 
ir išraiška, kurią turi žmonės, kai 
galvoja „Geri buvo laikai.'...
. Ir - taip pasuki , mažan teatrėlin, 
daug daug ma?ė5nin negu Vilniaus 
ar Kauno. Jei nė raudonu ir nudė
vėtu pliušu dengtos trys galerijos, 
minkštos t kėdės .ir kadaise buvęs 
puošnumas, imtum te pagalvotum, 
kad „Vajdilon“ ■ užsukai. Tiek čia 
jauku, artima ir net šeimyniška. Toli 
tas puošnumas , ir didingumas, kurį 
turi didieji Paryžiaus teatrai ar net 
kinai, o Athėnėe, tačiau, „neša" juos 
visus savo, garsu. ■“ ' - ’ •

Prancūzų teatras jau yra nuėjęs 
ilgą ir garbingą kelią. Moljeras-pa
de jo pamatus',Comėdie-Franęaise, ir 
jau nuo -Napoleoną laikų pati .pi\: ■ 
cūzų valdžia-, ' visais laikais palaik. 
garbingą teatro vardą. Alfred de 
Musset, Corneille. Moliėre, Racine, 
Victor Hugo — vardai, prtelausą: ne 
vien ■Comddię-Franęaise, bet ir vjso 
pasaulio teatro istorijai. Bet ir to

.Kam pravirkdei . 
-v . Ežerėlį...................

Ir žvaigždėtą • 
Dangužėlį?
Kam pravirkdė: ... .

... . Užkerėtą? ....
Vilnys plaukia

.., ■ ■ Nusiminę, 
Ir apšaukia 
Liūdną žinią.» . 4' .

Aplamai imant, Motiejaus Gustai
čio poezija gana miglota, forma sun
ki, jis.vartoja daug: naujadarų ir tar
miškumų. Motiejus Gustaitis yra .vie
nas iš pirmųjų ir drąsiųjų mūsų nau
josios, poezijos kelių ieškotojų. Jis į 
poeziją žiūrėjo nė visuomenininko 
patrolo, bet esteto filosofo akimis. Ir 
tuo atžvilgiu jis mūsų literatūrai, o 
ypač mūsų poezijai- yra ir daug 
naujo davęs, daug pasakęs to, kas 
dar kitų nebuvo pasakyta.

kią didelę praeitį turėdamas, 'pran
cūzų teatras šiandien yra atsidūręs 
„ieškojimuose“. Šiandien Paryžiuje 
nekalbama apie, prancūzų. teatrą 
apskritei. Sitai' priklauso teatro 
istorikams ir .teoretikams.. Bet, užtat 
daug kalbame apie Louis Jouvet 
teatrą, apie Kafkos „Procės", pasta
tytą Jėan-Louis Barrouk, apie Sa
rai Bernhardt teatrą etc. Paryžiu
je daugybė teatrų, daugelyje jų jau 
vaidina plačiai užsieniuose' ir krašte 
žinom: teatro -ir filmu aktoriai. Bet 
vieni,“ eina pataikaujančiu publikai 
keliu, kiti laikosi akadefnhūo štam
po kaip „pvz. Čomėdie-Franęaise, 
dar kiti bengiasi „ieškoti ir kurti“. 
Pastarieji yra susilaukę didžiausio 
teatralinės publikos dėmesio, sukėlę 
daugiausia kalbu ir ginčų salonuose 
ir spaudoje.

Šiuo metu bene didžiausių ambi
cijų turi Marigny teatras, kuriame 
Jean^fouis. Barrault pastatė Kafkos 
.Krocės". Daug triukšmo, ir, kalbų 
dirbtinai sukėlė iau' pats >. Marigny 
teatro kolektyvas. Ar tai dėl mados, 
ar tai. dėl paties veikalo aktualios 
temos, ypač • madingos pokarinėje 
Prancūzijoje, ■ stengiamasi viešai nei 
paties veikalo,- nei jo „apipavidali
nimo“ Marigny .teatre daug nepulti. 
Bendra' viešoji nuomonė' daugiau 
„entuziastiška",' o atviresni pasako, 
kad iš didelio „ieškojimo', išėjęs ne- 
susipra'timąš.' Publika girią deko
racijas, vieno, kito aktoriaus kūrybą, 
kitas, užkliūva už' vykusio .apšvieti
mo. —- bet apie pūtį reikalą stengia- 

Imasi nekalbėti. Ar tai-dėl baimės 
- pasirodyti neišmanančiu naujuose 
teatro keliuose, ar tai- dėl baimės 
būti .apšauktam . .. . Žodžiu, tikras 
ir. galutinis žodis, dėl „Procės“ dar 
nepasakytas , Užtat'užtikrintas žodis 
jau šeriai tartas dėl■ „Knock“.

Pats veikalas, ' klasiškai pavykusi

Lietuvos pašto 
ženklų katalogas
Lietuvių Filatelistų Draugija Ame

rikoje užsimojo atlikti didelį darbą 
— paruošti specializuotą Lietuvos 
pašto ženklų katalogą. Redakcinę 
komisiją sudaro šie žymūs filate
listai: K. Grinienė (pirmininkė), Ign. 
Sakalas (vlcepirm), Jonas Green 
(sekr.), Jonas Stewart (ižd.), W. Roz- 
min (bibliografas) ir dr. A Račkiu 
(istorikas). Jei šis darbas pavyks, 
Lietuva bus viena tarpe nedaugelio 
valstybių, kurios turi tokius katalo
gus. Liet Filatelistų Dr-ja ateinan
čių metų pradžioje Čikagoje ruošia 
antrąją Lietuvos pašto ženklų paro
dą. Tikimasi, kad šioje parodoje da
lyvaus visi Liet. Filatelistų Dr-jos 
nariai, kurių visoj Amerikoj priskai- 
toma jau iki 50. Nariais minėton 
draugijon priimami tiktai tie, kurie 
renka .Lietuvos. Klaipėdos krašto įr 

j vadinamos Centrinės Lietuvos (Vil- 
| niaus'krašto) pašto ženklus; '

Jules Romains komedija, pirmą kar
tą rampos šviesą išvydusi 1921 m. 
gruodžio- 15 dieną. Comėdie dės 
Champs-Elysees teatre. Anuometinę 
premjerą sukūrė tas pats Louis Jou
vet su savo trupe, ir nuo to laiko 
režisierius su veikalu niekada neper- 
siskyrė. Tiesa, per ilgą metų eilę 
įvyko aštuoni atnaujinimai Comėdie 
dės Camps-Elysėe, o 1935 m. gruo
džio 7 dieną „Knock" su Louis Jou
vet persikėlė į teatrą Athėnėe, te 
nuo to laiko komedija neišeina iš 
Paryžiaus kasdieninio repertuaro. 
Jau vien Paryžiuje „Knock" buvo 
vaidinamas arti 2000-tąjį kartą, o ir 
šiandien teatras nuolat perpildytas, 
ir bilietai iš anksto kelioms savai
tėms išpirkti. Tiesa, okupacijos metu 
šioje -nieko dėtoje komedijoje buvo 
įžiūrėtas pavojus Trečiajam Reichui, 
tad jos vaidinimas buvo uždraustas. 
Tada Louis Jouvet su trupe persikėr 
iė Šveicarijon, o iš ten į Pietų Ame
riką. kur „Knock" susilaukė didžiau
sio pasisekimo Brazilijoje. Argen
tinoje. Urugvajuje. Čilėje, Peru, Ko
lumbijoje, Venecueloje, Kūboje, 
Martinikoje, Gvadelupėje ir Meksi
koje. Paryžiuje, Prancūzijoje, visose 
kelionėse Louis Jouvet teatras davė 
jau per 5090 „Knock" spektaklių. SU 
tas milžiniškas pasisekimas privertė 
veikalu susidomėti daugeli kraštų 
teatrus, ir šiandien „Knock" Ame
rikoje. tiek pietuose tiek šiaurėje, 
nuolat vaidinamas, ir yra pagal vei
kalą pastatyta filmą. Komedija ne
nueina nuo scenos anglų teatre, vo
kiečiai senai jau yra išsivertę ir pa
statę. Net japonai, ir kiniečiai žino 
„Knock". Vakarų Europos universi
tetų. literatūrinių studijų programo
se . „Knock“ figūruoja, kaip modėr-' 
plos komedijos pavyzdys. Tiek „iš
viršinių“ žinių apie „Knock“.

(nukelta iš 6 psL)

neūžaugų medžių, tundros te tanky
nės. slepiančios laukines krašto 
slaptybes, ir eibes partizanų te plė
šikų., aikštės-aukštumėlėse; su išde
gintais kaimais ir jų gyventojų liku
čiais? niekuo .nepanašiais..! musų. pa
saulio, žmones. Aš pamačiau, kad į 
rytus nuo Breslaujos, ežerų,. toliau 
už Dauguvos — jau klaikus te baisas 
pasaulis,, skandinąs. neįžvelgiamoje 
tamsoje visa, kas yra pakliuvę — 
Šiuroi dykynė, kurią. pereiti, pažinti, 
suprasti neužtektų' keliu kėrtų darbo 
ir. metų. Ir ten mosavo kruvini vam
pyro sparnai. .Ir-iš-ten, siaubdamas 
kas kartas, vis didesnius- plotus, .ro
pojo, šliaužė, kirminas,. Spjaudydamas 
ugnimi iš raudonų nasrų, te. jo .kru
vinos letenos vėl sįekė mūsų šienais.

Aš bųvąu . atsigręžęs prieš žvėrį 
ginklu, bet tuo pačiu mačiau klaikią 
beprasmybę te taip pat žiaurią tiro- 
ii’jn mano kovos draugų; kurių- tar- 
pan patau atvestas šlykščios prievar
tos ir klastos. • : : ■ “ -

Minfis bėgti, neblįjo nė- akimirkai. 
Mes traukėmės. Per Voichovą, per 

Jodą ežero? ropojo tankų-baisybės, ir 
jkrido motorinės rogės. Juoda,, bes
niegė dykynė, išdeginta ir nušluota 
visiškai, miškų ir-nepaliestų brūzgy
nų “bekraštė, kur nebuvo kelių ir tiltų 
per vandeningas upes'— mūsų atsi
traukimo kelias. Kartais matydavome 
ir žmonių. Mes. negalėjome suprasti, 
kur jie gyveno; kuo jie,mito,, ir ne
žinojome,'ką .reiškė bespalvės .akys 
Ir veidai tarp, susivėlusių barzdų, ar 
Jie džiaugėsi, mus palydėdami, ar Jų 
abejingumas ženklino než'nlą ir ba'- 
mę keršto savųjų — tų, kurtė sekė, 
įkandin. , š. ,

Aušo pavasaris, ir atsivėrė liūnai 
balos te. purvynai.. Mes stovėjome 
kažkur Visai netoli Latvijos .— pa
sienyje į tikrą pasaulį,. jau . sunkiai 
beniivakiamą ir įsivaizduojamą. Rin

kosi išsklaidytieji, te ratsdllkusieji, at
sirasdavo'dingusieji. O kas galėjo — 
bėgo. Švelnučiai beržų lapeliai suk
vipo tarp apkasų ir iš austos žemes. 
Vakaro saulėlydyje mačiau tėviškės 
medžių siluetus, ir paskutiniai jų 
atspindžiai degė jos languose. Va
karų vėjas- nešė varpų gaudimą

Mano pabėgimą palengvino .sužei
dimas į koją. Rygos ligoninėje išgu
lėjau mėnesį ir važiavau ■ dviem sa
vaitėm namo. Dviem savaitėm! - Kad 
būtų galėję. skaitytį mano nuotartis 
tie, kur.ų rankose buvau mėtomas tą 
laiką!'.Metai su viršūm buvo'praėję, 
o' aš tūo netikėjau, kaip netikėjau 
gyvų žmonių kalba-ir-jų juoku.. Argi 
ne amžių srove perėjo per mano 
kūną ir per mano rankas dvokiantis 
purvas? Pečius svarino* našulys, ne- 
įspraudžiamas į metus. : '

Ir sveikino, mane pakelės medžiai, 
te nesenai peržydėjusiuose soduose 
čiauškėjo smagios raudongūžėlės. 
Aukštai člvireno vieversys. Ir ten 
linijose, virš suverstos žemės ,iškilr 
davo jis, te sidabrinė giesmė kartais 
būdavo girdima ugnies pertraukoje. 
Aš pavydėjau paukščiams jų laisvės 
te sparnų, bet jų tikrą dainą supra
tau tik namia.

Sveikata taisau Dviejų savaičių 
užteko vėl pasijusti savyje ir vėl būti 
tinkamu kariauti, ir žūti? Susirūpinę 
namiškių veidai manęs negraudeno. 
Kas bus, kai ims. ieškoti? Tokni at
sitikimų čia yra buvę. Ir tartum jų 
rūpesčiai plaukė iš gilaus nujautimo 
ir turėjo labai aiškų pagrindą Tru
putį sumišau miestelyje, sutikęs 
bankelio, vadinamosios šparkasės ve
dėją Gelažniką, kai jis prabilo ne
lauktais žodžiais: .

— O, sveikas, ktykolai! Tu dar čia?
o kur aš-turėčiau būti, tavo 

manymu? .

— Tavo atostogos, kiek girdėjau; 
jau yra pasibaigusios: Mačiau yra 
raštas punkte. -

Nekenčiau jo, . kaip pasiutusio 
šuns. — to pataikūno ir saldliežuvio 
šunuodegautojo? Kad jis orientuojasi 
mano reikaluose — tai kaip tik rodė, 
kokia politika jis užsiminėją.

— Atostogos duotos man. kitus ga
liu paprašyti nesirūpinti,, vis'tiek jo
mis nesinaudos. .

Obo, koksitų šarpus . . .
Mane; siutino ciniška laikysena to 

aptukusio, vyrioko, ir tuo labiau kad 
nesupratau, įur jis taiko. Nuėjau ne
atsisveikinęs, tardamas, kad turiu 
galvą ir metus patyrimo išvengti, 
kas man nepatinka- ..

Turėdamas Stoki toki vaizdą pas
kubomis paruošiau planą. Namiškiai 
karštai pritarė. Aiškiai mačiau, 
kaip jie baiminasi manęs netektį 
Tėvas dar nebuvo užsimršęs ir tar- 
tum jautėsi kaįtu dėl mano vargų, 
žinoma, juos perdėdamas ir savąip 
įsivaizduodamas. Toksai buvau ne
vienas, ir smarkiai ginkluoti žan
darai sukinosi po kaimus.

Tegul jie sau maišosi! Aš pasirin
kau, geriausią būdą — judrumą. Kol 
kas' nutariau pasiekt} Kauną ir 
aplankyti collėgas ir bendrai mėginti 
susirišti nutrūkusius saitus su .slap
tuoju gyvenimu. ' ■ .

1 Priešais artėjo, kaip masyvi' ko
lona,-nušviesta saulės, aukšta figūra 
mano gimnazijos mokytojo Mačiūno. 
Šviesūs, dailiai suklostyti plauką! 
krito ant kairio sm'lkinlo — nepakei
čiama žymė nuo pirmų pažinties 
metų. Jis nešėsi smagiu .žingsniu 
galvą, palenkęs ir susimąstęs te būtų 
pranėręs pro. šalį.

Vos: negriebiau jo už alkūnės. Su
šukdamas:

— Kur taip lekiate?

— Mikas? • Ims mape galas, — ne
bepažįstu prietelių. Betgi sveikas, 
mataių. išneša kudašių. Žiemą tėvu
kas graudenosi, kad jau . po tavęs. 
Laiškų mat negavo ir tarėsi nebeiš- 
vysią ant amžui. ■ .. .

— Šykštus krienas iš manęs, — 
mėginau juokauti.

— Palydėk, jei gali. Pasikalbėsime.
■Staiga pajutau tam žmogui meilę 

“r pasitikėjimą kurs tiesa jau buvo 
didelis te tada,- -kai Jis buvo atkeltas 
į mūsų; gimnaziją, mano paskutinėse 
klasėse. Mane palenkė ir tai. kad tą 
akimirką* jo vyresniškume, drąsoje ir 
sumanumą -Jo- mėlynų akių šaltame 
žibėjime, pasirodė išsprendimas sun
kios mislės, kuri vis dėlto mane 
slėgėu Taip ' žiūri į? vadą nepatyrę 
naujokai .
. Trumpai nupiešiau savo nuotykį 

jausdamas truputį pasigėrėjimo,, kad 
te aš jau matęs ir kentęs, kaip lygus.

— Gerai' Būsi labili reikalingas. 
Pasisaugoti, žinoma, reikią Dvesiąs 
gyvulys' s'tlpriai dar sugeba įspirti, 
ypač, jeigu pataiko jautrion vieton. 
Tai šit. ką siūlau, draugužį Vykstame 
pas marie. Aš, kaip matai, gyvenu 
Kaune,? bet. tik pusiau. Žmoną jau 
senai pasiunčiau ‘ ūkin, išvadavęs iš 
visų tarnybų. Dažnai parvažiuoju ir 
padedu jai tvarkytis. Tai geriausia 
kas yra likę. Ir maždaug panašiai 
verč'psl daugumas. Ir saug au, ir 
sveikiau. Nenuobodžiausį Žmona 
pasidarė tokia šeimininkė, kad tenka 
tik pečiais traukyti. Ji suras darbo 
Nors šiandien pat. Sutarta?

Nieko malonesnio nesitikėjau iš
girsti Umat šmėkštelėjo žavus po
nios Mačiūn'enės veidas, ir pajutau 
švelnų ; durstelėjimą krūtinėje Ir 
kodėl, nė .tada, nė šiandien gerai ne
žinau. Tą simpatingą moteriškę taip 
senai bebuvau matęs. Bet tai juk

buvo nujautimas. Jis visada eina 
dviem žingsniais pirmiau. Taip, ga
liu .prisiekti.

— Ačiū Džiaugiuosi be galo. Būtų 
nuodėmė nepasinaudoti Tikiuosi ne
būsiu-našta poniai . .

— Ką kalbi; jaunuoli! — karštai 
suniekino Mačiūnas. — Ji dž augsis, 
turėdama tave negausiame įvairu
mais kaimo gyvenime. Poryt ir aš 
parsirasiu. Gali .važiuoti tiesiog iš 
čią Nuo stoties šešetas kilometrų.

— Žinau maždaug, nujaučiu vietą. 
Bet šiandien manau grįžti namo. Ati
važiuosiu dviračiu. Būtinai

— Jeigu taip, tai duosiu parvežti 
jūsų kampu! šio to. Sugebėsi pa
skleisti. Reikalai rimtėja kasdien, 
brolau.

Aš gavau svarų pundelį, kuris vie
nok tilpo portfelyje,ir negaišdamas 
dūlinau stotin. Prieš saulės laidą 
pasiekiau savo kaimo laukus. Ato
kiai, galulaukėse, pamačiau seserį. 
Dar iš tolo darė kažkokius ženklas’ 
ir skubiai aiškino, kad ji laukianti 
manęs

— Buvo seniūnas ir du žandarai. 
Jie landžiojo po tvartus ir klėtį Ir 
paklausė, kur tu • esi. Tėtis tvirtino,, 
kad. tų jau senai išvykęs. Laimė dar, 
kad. uniforma ir šautuvas gerai pa
slėpti..

— Tą šlamštą reikės sudeginti —- 
šlykščius vokiškus skarmalus. O kur 
jie dabar? '.

Mergina truktelėjo pečiais:
— Rodos, J Skardupius išvažiavo. 

Tavęs jau senai laukiu. Pavojinga 
namie, broleli. Seniūnas išeidamas 
:ėvui pamerkė Tai aišku.

— Ryt važiuoja pas Mač'ūnus, jų 
ūkin. Aš tūriu dovanų iš Kauno. 
Gal tu galėsi paskleisti?

— Duok šen. Aš jau žinau, kas 
daryti, Mikuti (B. d.)

5
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„Būk tamsta malonus*
Ilgesniam pasilikimui užsieniuose besiruošiant. — Emigranto santykiai su Vokietija^ stovykla Ir parama.

Įteiktos Nobelio premijos

Kąs savaitę vis nauji lietuvių bū
riai išvyksta iš Vokietijos — ne lai
mės ir nuotykių, bet duonos kąsnio 
ieškoti. Į daugelį kraštų vykstama. 
Išsisklaidoma tarp svetimųjų.

„Kiekvienas lietuvis mums yra 
brangus', dažnai dabar girdimas šū
kis įvairiomis^ progomis Vis didė
jančio išsisklaidymo akivaizdoje, jau 
dabar laikas rimtai paplanuoti, kaip 
tą „brangų lietuvį“, atsidūrusį skur
dė Brazilijoje, Venecueloje, Peru ar 
kurioje kitoje pasaulio vietoje pa
remti. Skurdė paremtas tautietis 
atkustu, pajutęs užnugarinę paramą, 
sukrustų ir gal prasiveržtų pro visus 
sunkinančius varžtus, o vėliau ne 
tik pats nebūtų reikalingas paramos, 
bet ir pats jaustų moralinę pareigą 
kitus paremti.

Taigi, reikalinga tokia organi
zacija, kuri pajėgtų iš savo orbi
tos neišleisti nė vieno lietuvio.
Tokios organizacijos centras turė

tų būti krašte, teikiančiame indivi
dui ir organizacijoms kuo didžiau
sios laisvės. Toks kraštas būtų JAV.

Solidarumo mokestis, sėkmin
gai praktikuojamas Vokietijoje, 
turėtų būti išplėstas viso pasaulio 
lietuviams. Sis mokestis būtų pa
grindinės organizacijos lėšos. 
Dirbant atsirastų įvairių kitokių 

pajamų.
Išvykę ir svetimuose kraštuose 

beisikurią tremtiniai turi kuklius 
reikalavimus. Jie ne save, bet savo 
artimuosius stengiasi visų pirma, ap
rūpinti maisto produktais. Todėl vi
sai neteks stebėtis, jei ilgainiui, 
esant dabartinei padėčiai ilgesnį 
laiką, tik tremtiniai rūpinsis savo 
tautiečiais Vokietijoje. Jau girdisi 
minoriškų balsų, kad BALINO veikla 
Amerikos lietuviuose atsibosiantį ir 
todėl mažėjąs jų duosnumas- Kartu 
nepaprastai smunka maitinime ly
gis Vokietijos stovyklose. Atseit, tuo 
metu, kąi parama iš užsienių tu
rėtų stiprėti, ji silpnėja. Tik išvy- 
kėlįai, būdami tremtinių neatski
riama dalis, labai nuoširdžiai metasi 
i darbą. Pavyzdžiu galime paimti 
Kanadon nuvykusius lietuvius. Per 
trumpą laikelį jie išgraibstė jiems 
pateiktus 1000 CARE blankus... Jei 
prisiminsime, jog į Kanadą išvyko 
beveik vieni viengugiai, bus- labai 
aiškus tremtinių bendruomenę sie
jančių jausmų tvirtumas.

Anglija pati stokoja maįsto. Iš 
čia sunkiau ką išsiųsti, nes veikia 

... įvairūs suvaržymai. Bet esu tikras, 
"■ jog daug Įvairių pakietukų pasiekia 
°' adresatus Vokietijoje.

Todėl ir galima teigti, jog, įkū
rus atitinkamą organizaciją, joje 
susikaups pakankamai lėšų, kurios 
leis paremti kiekvieną tvarkingą 
lietuvi, patekusį skurdan.
Kol kas, deja, nesimato, pasaulinės 

lietuvių sąjungos organizavimo pra
dų. Pavieniai balsai ir palieka.

Neaštrinant pastarojo reikalo, vis 
dėlto reiktų atkreipti dėmesį į faktą, 
jog ir trumpas atitrūkimas nuo 
bendruomenės kamieno sudaro pa
kankamai geras sąlygas tam atitrū- 

. kimui stiprėti,'jei nebandoma su tuo 
kovoti. Pavyzdžių paimkime Angli- 
jon pukliuvusius tremtinius.

Tikslių duomenų nėra, bet į Angli
ją yra atvykę 5—6000 lietuvių, dau
giausia jaunimo. Anglijoje įsikūrusi 
D. B. Lietuvių sąjunga turi 46 sky
rius su apie 1.800 narių Dalis nariu 
yra sėnieji Britanijos lietuviai. Taigi, 
atvykėlių, įstojusių į s-gą nariais. 
Skaičius dar mažesnis. Vadinas, tik
imiiwiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira

(MŪSŲ KORESP. ANGLIJOJE)

apie ketvirtadalis naujai atvykusių
jų rado prasmę įstoti į D. B. L. S-gą 
nariais. Kur kiti?

Dalis dar be darbo. Gyvena perei
namose stovyklose. Kiti svyruoja. 
Išsiunčia kombinuotą pakietuką gi
minei ar draugui į Vokietiją it jau
čiasi pareigą atlikę. O tuo tarpu 
visi atvykusieji turėtų būti S-gos 
nariais. Dėl to tik Sąjunga sustip
rėtų, kartu ir jos balsas oficialiose 
įstaigose pasidarytų svaresnis, 
būtų kalbama ne 1.800 vardu, 
6.000. Arba dar daugiau.

Mano manymu, 
čia tetrūksta paraginimo iš trem
tiniams vadovaujančių organų. Jis 
galėtų būti įpareigojamojo pobū-

nes 
bet

džio kiekvienam išvykstančiam į žymiai sumažinta. 
Angliją.

Tai būtų, tarytum, užantspauduotas 
įsakymas: nuvykęs į Angliją, tuojau 
įstok į D. B. Lietuvių S-gos narių 
eiles. Toks paraginimas išjudintų 
daugelį iš abejojimų, o nusprendu
sius gyventi „neutraliai" — privers
tų abejoti. Tačiau visų svarbiausias 
veiksnys šiame momente būtų tas, 
jog

tremtinių bendruomenei vadovau
jančių Veiksnių direktyvos plaukia 
sykiu su tremtiniais, šakojasi ir 
pasiekia svetimus kraštus ir, it 
telefono centrinė apima visus ir 
visur, galėdama paliepti ir išgirsti. 
O tai ir būtų lyg ir pradžia pa
saulinės lietuvių organizacijos.
Kol kas Vokietiją apleidžia rau

menys. Jau gailėtas! dėl to viešai ir 
privačiuose pasikalbėjimuose. Bet 
čia ką nors padaryti, pakeisti — 
neįmanoma. Ir ligotas ir sveikas 
vienodai energingai grumiasi prie 
emigracinių komisijų durų, ir ne 
sveikojo kaltė, kad ligotas nepriima
mas. Taip pat ne iš džiaugsmo šim
tai vyrų paliko stovyklose badmi- 
riaųti savo šeimas, o patys Anghjon 
nukako. Ašaras liejo atsisveikin
dami, bet Savanoriškai važiavo. Va
žiavo dirbti, uždirbti ir paremti sa
vuosius.

Paramos reikalingumo jausmas 
Stiprus išvykusiuose, ir ji mielai 
būtų suteikta. Kur tai įmanoma 
laisvai (JAV, Kariada). gausiai gė
rybės siunčiamos, kur neįmanoma 
(Anglija) — pasitenkinama retesne 
„kombinacija“.

Jei kas įsteigtų Anglijoje bend
rovę ar bendrovės agentūrą, kuri 
priimtų pinigus ir persiųstų Vokie
tijon pakletus, iš Anglijos lietuvių 
ji sulauktų gausių užsakymų.

Likusieji Vokietijoje pajustų tikrai 
stiprią paramą. Tokia agentūra nėra 
negalima. Lenkai turi Pinigus jie 
priima Anglijoje,' o pakietus. išsiun
čia iš Australijos. Kodėl nebūtų ga
lima tokį pat ryšį užmegsti.su Ka
nada, kur yra stipri lietuvių ko
lonija?

Šitokį maisto transfūzijos lataką 
suorganizuoti be kapitalo ir garan
tijų neįmanoma. O šitai ir vėl gali 
atlikti tremtiniams .vadovaują or
ganai. Jie, tiesa, kapitalų neturi, bet 
jie turi pažįstamų žmonių JAV, Ka
nadoje ir Anglijoje. Jie (tie orga
nai) turėtų suįdominti 'atskirose 
valstybėse esančius žymesnius tau
tiečius, kurie jau po to patys pasis
tengtų paieškoti kelių, kad Angli
joje gyvenąs lietuvis galėtų maisto 
arba kitokį pakietą pasiųsti Vokie
tijon iš Kanados ar Amerikos.

Apskritai, eilinis DP (ąrbą jau 
emigrantas) visu nuoširdumu rems 
likusius ir kenčiančius Vokietijoje, 
tik jis turėtų jausti centro organų 
veikimą, rūpinimąsi juo, tėvišką 
Susidomėjimą. „

Jau gal pats laikas pagalvoti apie 
betarpį centrine organo ir eilinio 
tremtinio — emigranto santykį.

Neturėtų būti baiminamasi tam 
tikrais atvejais emigrantą painfor
muoti, pvz::

„Būk Tamsta malonus mums 
pranešti, ąr galėsi badaujančiam 
studentui t— ei, moteriškei, etc.) 
pasiųsti paramos maistu."

Nė vienas, manau, neatsisakys, ir 
bado grėsmė gal dar metus gyven
siantiems Vokietijos stovyklose tau
tiečiams bus pašalinta arba bent

J. Biržys

Stockholm. (Dena-Reuter). — 
Gruodžio 10 d. Švedijos karalius 
Gustavas įteikė šių metų laureatams 
Nobelio premijas. Anglas Sir Ed
ward Appleton gavo Nobelio pre
miją fizikos srityje už savo atmos
ferinius tyrinėjimus, o Sir Robert 
Robinson už bandymus augalų che
mijos srityje, atžymėtas Nobelio pre
miją už chemiją- Amerikiečių pora 
prof. Karl F. Gori ir Dr. Gerry T. 
Gori,- drauge su Argentinos prof. 
Bernardo A. Houssay, gavo medici
nos premiją. Prancūzų nbvelistas 
Andrė Gide dėl ligos iškilmėse da
lyvauti negalėjo.

Švedijos sostinė Nobelio laureatų 
garbei buvo pasipuošusi laureatų 
tautinėmis vėliavomis. Po premijų 
įteikimo tradicinių iškilmių Stock-

„Knock“ teatre Athėnėe
(ątkelta iš 5 psl.) *

Veikalas? Jau pats pavadinimas 
„Kiąock, arba medicinos triumfas“ 
sukelia klausimą.

Mažame provincijos miestelyje 
Saiųt-Maųrice gyvena senas gydyto
jas Parpalaid. Zmogųs teisingąs ir 
doras, į savo pareigas žiūri, kaip ano 
šimtmečio doras gydytojas, taigi, la
bai šventai, kaį ateina pacientas 
pas gydytoją Parpająįd. jis juo iįgai 
nesidomi, o įtikina, kad jis sveikas, 
ir „kvit". Ilgainiui apsiprato Saipt- 
Mąurįce gyventojai su Parpalaid, 
nustojo jį lankyti ir patys ėmė ti
kėti, kad jįe iš tiesų sveiki. Ramiai 
būtų tekėjęs ir toliau miestelio gy
venimas, ;ei nebūtų Parpalaid, jau 
pasenęs, gavęs naują pagelbininką, 
jauną gydytoją Knock. Veikalas ir 
prasideda tuomi, kad matome prįe 
stoties Pa-palaid su naivia provįn- 
cionališka žmona pasitikantį naująjį 
savo kolegą. Automobilis prieštvani
nis, šoferis apykvailis, na ir pats 
Parpalaid . . . Bet jis nuoširdus ir 
su džiaugsmu pasitinka Knock, tik 
čia pat rūpestingai pastebi, kad bū
sią mažai, oi labai mažai darbo: 
žmonės sveiki kaip ridikai, gydytojui 
nemėgstą mokėti . . . Vargu, ar iš
gyvens naujasis gydytojas? Toks pa
sikalbėjimas sukasi tarp abiejų ko
legų. bevykstąnt namo. Čia mašiną 
sugenda, šoferis kalvįo įpratimu ją 
kala, krapšto, Mme. Parpalaid stve
riasi mezginio, laukai pilki ir nuo
bodūs. Ar tam ilgus metus ruošėsi 
gydytojas Knock, kad vargšu badmi- 
riautų prieštvaninėje provincijoje?

Jis bandys pralaužti ledus. Knock 
įsikuria vargingame butelyje, pasi
kabina daug mediciniškų piešinių, 
suorganizuoja lempa ir i naują „ka
binetą pasikviečia miestelio būgni
ninką. Skelbk visiems, kad naujasis 
gydytojas Knock nemokamai teikia 
visiems sergantiems ir ligoniams pa
tarimus ir nemokamai apžiūri bei 
išrašo receptus , ,,

Vaistininkas visai neturi darbo, 
skursta jis. Naujasis gydytojas 
Knock pasikviečia jį. ’ilgai abu tyli, 
nepradedi, rankomis skeryčioja. Pa
galiau . . . pagaliau supranta Mr. 
Mousquet, neturtingas miestelio vais
tininkas: gydytojas nemokamai ap
žiūri ir rašo receptus, bet už vaistus 
mokėti reikės. Jei receptų neišrašys, 
tai . . . Na, tai pusę pajamų gydy
tojui. Ir tokiu būdu didžiausią kliūtį

naujasis gydytojas nuverčia. Belieka 
tik pacientai.

Ar bus jų? Kur tau ne! Minios 
pradeda plaukti pas Knock. „Ko jūs 
neinate pas gydytoją Parpalaid?“ — 
klausia savo pacientų Knock. „Kad 
jis nepriima nemokamai.“

Sveiki kaip ridikai bernai užsuka 
tąip pat pas Knock, kad pasijuoktų 
iš jo. Bet Knock — ne tam gimęs, 
kad iŠ jo bernai tyčiotųsi. Jis pa
griebia juos tikrinti, šviestų parodo 
paveikslą: „Čia normali širdis, o čia 
tavo!“ — sako, rodydamas į kažko
kius piešinius. Bernus kuo ne skaus
mai ima raižyti. Mokytojui, iki šiol 
sveikam, suranda nusilpimą, ir gy
vybės išlaikymo sumetimais, įsako 
susilaikyti nuo valgio, rūkymo ir 
net su žmona . . . Sveika boba, ilgai 
tikrinama, po vizito vos vos bepa
eina. Miestelio pbnia skundžiasi, kad 
jos gyventojai namuose gana stiprūs 
nedorėliai. Knock ir čia gelbsti. Jis 
moka su kiekvienu apsieiti, kiek
vieną įtikinti sergant, kiekvienas 
jau prašo pagelbėti ....

Minios nemokamai plaukia tikrinti 
sveikatą. Toks geras gydytojas ir dar 
nemokamai. O vėliau . . . gydytojas 
ir vaistininkas jau turtuoliai.

Po trijų mėnesių Parpalaid aplanko 
Knock: *,Pasakyk, mielas kolega, 
savo paslaptį?“ Parpalaid konstatuo
ja medicinos triumfą . . . Šarlataniz- 
tnas? Kaipgi? Knock patį Parpalaid 
įtikina sergant. Kur medicinos tium- 
fas?

Komedija prabėga . nepaprastai 
lengvai, ir tik vėliau vis daugiau Ir 
daugiau atsiranda naujų klausimų. 
Imi suprasti šios, taip paprastos, iš 
pirmo žvilgsnio, komedijos gilumą.

Louis Jouvet,'Pierre Renoir vai
dyba? Tai sukurtas spektaklis. Visas 
ansamblis — tarytum vi'ena styga. 
Pirmieji du — vieni iš mėgiamiausių 
prancūzų filmų aktorių, Louis Jou
vet — publikos apšauktas net pir
muoju. Ir neveltui! Iki smulkmenų 
jo viskas apgalvota. Net ir šarža- 
vime. Viskas įtikinama ir psicholo
giška. Trafaretas po tiekos daugelio 
spektaklių? Tai juo nuostabiau, kad 
eiliniame virš 5000-niame spektak
lyje tiek daug gyvybės ir tiesos, tiek 
šilimos ir nuotaikos. Gal ištiesų pel
nytai sakama: „Louis Jouvet tea
tras“ ...

Gal reiktų ir mūsų tremties teatrui 
susidomėti Jules Romains „Knocku“. 
Autorius, garbingas Acadėmie Fran- 

bolmo koncertų salėje miesto rotu
šėje įvyko pokylis, kuriame dalyva
vo Švedijos karaliaus rūmai ir 
Stockholm© įžymybės.

DP spsuda JAV zonoje
Frankfurt, XIĮ. 17. (Dena). — JAV 

okupaciniu pajėgų vyr. štabo pra
nešimu, amerikiečių zonoje gyve
nantiems DP šiuo metu leidžiama 
30 laikraščių ir 36 žurnalai. Laik
raščius redaguoja įr leidžia patys 
DP. Jų bendras tiražas siekia apie 
12.700 egz. Daugumas DP laikraščių 
yra spausdinami vokiečių spaustu
vėse ir pasirodo kartą į savaitę. 
EUCOMo pranešimu, amerikiečių 
zonoje DP laikraščiai išeina ėstų, 
gudų, hebrajų, jugoslavų, kalmukų, 
latvių, lenkų, lietuvių, rusų ir ukrai
niečių kalbomis.

caise narys, plataus mąsto poetas, 
romanistas, filosofas, psichologas, 
teatro teoretikas ir dramaturgas. 
Naujųjų laikų klasikas. Pats veikalas 
nesudėtingas ir tik 13-kos aktorių 
tereikalaująs. Dekoracijos taip pat 
labai paprastos. Athėnėe teatre' jos 
pieštos pagal paties Louis Jouvet 
eskyžus ir tiek jau paprastos ir.kuk
lios, kad net Ravensburgo mėgėjai 
Savo „pastatymų turtingumu“ toli 
pralenkia Jouvet teatrą---------

Vienoje Sorbonnos auditorijoje kas 
pirmadienį susirenka „teatrą“ mylin
tieji“ studentai, ir čia diskutuoja 
apie dabartinį Paryžiaus repertuarą. 
Diskusijose dalyvauja liečiamojo 
teatro (kas pirmadienį kitas) stip
riausios jėgos, o jei yra galima, ir 
veikalų autoriai, bei šiaip senai gir
dėti ir garsūs, vardai: teatralai, akto
riai, dramaturgai. Įprasta jau, kad 
po įžanginės paskaitos savo kritiką 
skaito koks nors studentas, o kas 
turi ūpo ir noro, gali kiekvienas čia 
pat „iš peties" pasireikštu Tokį vieną 
lapkričio pabaigos pirmadienį buvo 
dar kartą ant ugnies užkeltas ir 
„Knock“. Į vienos amerikietės stu
dentės puolimus gražiai atsakinėjo 
pats Jules Romains, prisimindamas 
ir' tas garsias anų dienų gydytojų 
reakcijas, kurie šioje komedijoje 
įžiūrėjo pasišaipymą iš medicinos jr 
gydytojo, pašaukimo.

Visa tai man priminė brangios ir 
šviesios atminties, profesorių Balį 
Sruogą ir. jo teatro seminarą; Kięk 
tenai buvo šilimos ir nuotaikos, kaip 
buvo laukiamas jo paties žodis. Tose 
šaltos ir kukliose auditorijose buvo 
tiek daug gyvybės ir paprastumo. Ir 
šiandien ... i

Nejučiomis prisimeni, anas dienas 
ir imi viską atsargiai ir pamažu 
sverti. Reikėjo skaudžios pamokos, 
kad praregėtumėm, kokias dideles ir 
brangias vertybes turėjome ir ne
mokėjome tinkamai vertinti. Pama
tai, koks_ brangus ir tikrai t didelis 
buvo mūsų teatras, mūsų opera. 
Žiūri „Knock“ ir nejučiomis vaizduo
jiesi čia Kačinską, Ša Rūką, čia Juk
nevičių, čia klausai Jakševičių ar 
Glinskį . . . Matėme vokišką filmą 
„Nora“, o kaip ten: pasigedome tik
rosios Mironaitės Noros . . . Neskai
tant pačių didžiųjų garsenybių, vel
tui ieškotum Kipro, Nauragio ar Ku
čingio. O juk visa tai turėjome savo 
namuose. Iš tiesų — kokie turtingi 
mes jau buvome. z. Ubr. •

MEDARDAS BAVARSKAS

Kale Jų vakaro legenda
L

Kalėdų vakarą prieš ilgą eilę metų 
Sėdėjom mes prie apšarmojusių langų- 
Dar buvo šviesios ir laimingos mano akys, 
O ir gyvenimas aplink šviesus.
Kai už šiltos trobelės sienų švilpė ir dejavo 

vėjas — 
Maniau traliuoja raganos vestuvines giesmes.. 
O motina, paglosčiusi mane, kalbėjo, 
Kad greit Kalėdų senis dovanų atneš.
Kaip nekantriai aš laukiau to Kalėdų senio 
Ir jo gražių, auksinių dovanų
Praslinko vakaras ir mūs trobelėje sutemo 
Ir neatėjo senis su maišu žaislų . . .
Mačiau pro langą tik begalinį sniegą, 
Prapūtęs stiklą kai žiurėjau į laukus. 
Man sakė motina, kad jis ateis bemiegant, 
Jei būsiu geras tik ir paklusnus.
Aš užmigau, bet nusiminęs ir nuliūdęs, 
Kad piktas senis aplenkė mane ... /
Vidurnaktį staiga pabudino
Pakilęs triukšmas tamsiame name.
Kalėdų senis prieš mane stovėjo 
Su apšarmojusia, ilga barzda 
Kartu atbėgęs šaltas ir pašiurpęs vėjas. 
Padaužęs langą, iššvilpė atgal.

Sž lango stūgavo dar vis beširdis vėjas ■ ■ . , 
senio akys švietė kaip žvaigždė.

Prabilo jis, o jo balta barzda drebėjo: 
„Tebūnie Dievui gimusiam garbė!
Užgimęs Kristus siuntė čia Kalėdų senį, 
Nuvest tave šią naktį dar pas Jį.
Visiems esu šiąnakt aš angelas-gyvenimas, 
Bet tau — laimingas tu — mirtis.
Todėl aš nieko nenešiau, nes visa rasi, 
Ko trokšta tavo nekalta širdis. 
Palaimintos tebūnie tavo akys. 
Kurios šią naktį Dievą gimusį matys.

Čia žemėj šalta ir nyku ir taip nuobodu, 
Gyvenimas čia kietas ir sunkus.
Čia žmonės duonos alkanam neduoda 
Ir atima tėvynę trinamus.
Eime iš čia, kad neregėtum 
Daugiau to purvo ir kančių. Eime- 
Ten visa bus, ko tik norėsi — 
Stebūklų rūmuos pas mane.“
Bet nenorėjau aš su juo tą naktį eiti, 
Nors ten ir rasčiau kalnus dovanų 
Man buvo žmonės ir geri iri meilūs
O ir gyvenimas man toks nepaprastas, gražu'
Nuliūdo senis ir graudžiai kalbėjo, —
O balsas buvo jo palaužtas, neramus: 
„Gailėsies gal, kad nenorėjai 
Šią naktį eiti su manim kartu" .
Bet tegul tau bus šiąnakt, kaip nori. 
Tebūnie tai Kalėdų dovana, 

Nes tu manai, kad žmonės — broliai, 
Ir kad gyvenimas gražus yra.
Gal kada nors po daugio metų
Žmogaus širdies bus tau gana, gana ...
Kai viską žemėj būsi jau pamatęs, 
Aš dar ateisiu pas tave.“

II. '
Dar kartą pas mane jisai atėjo, ■
Kai aš buvau praradęs žemę ir namus . . . 
Netekęs visko, nieko nebelaukiau, nenorėjau, 
Kai jis man nešė dovanų maišus.
O taip, jis buvo pažadėjęs man, Kalėdų senis, 
Užeit dar kartą pas mane su dovanom .— 
Bet ar galėjo jis pakeist gyvenimą?
Bet ar galėjo jis parvest namo?
Ir ką galėjau gero pasakyti jam tą naktį?
Visiems čia buvo šalta ir sunku.
Čia niekas neturėjo ko daugiau netekti — 
Šitoj skurdžioj buveinėje vargų
Tariau „Ateit dar man mažam žadėjai, 
Kai nebeliks daugiau jokios vilties. 
Žiūrėk: šiandien aš viską pralaimėjęs, 
Ir tu be reikalo ėjai. Sudiev ... „
Prisimeni, aš tau sakiau, kad žmonės
Yra geri. Gal žodžiai biaurūs, bet širdis . . . 
Sudiev. Tau prieš akis ilga kelionė, 
Keliai klaidingi ir tamsi naktis.
Ramybė žemėje, kai Kristus gimė, 
Tegul atranda žmonės pamestus namus. 
O ne visus vienodai pakerta likimas — 
Čia vienus gelbės, čia skandins kitu%
Gal mano varganos ir sunkios bus Kalėdos, 
Bet taip labai norėjau aš tada gyvent.

Žinau, apdengs ir mano kapą sniegas. 
Kaip apdengia vjsus kapus ir čia' ir ten,
Kur dar norėjau vieną kart pabūti, 
Giedot su motina kalėdines giesmes. 
Dar kartą vakare uždegt eglutę 
Ir mylimą priglaust dar prie širdies.“
„Eime“ man tarė vėl Kalėdų senis.
Šį kartą tyliai išėjau kartų *
Varpai apsnigusioj bažnyčioj vėl skardeno 
O širdyje man buvo liūdna ir kartu....
Tada priėjom ten mes prakartėlę, 
Aplenkę rūmus ir sugriuvusias pilis. 
Ant žemės krito baltos sniego gėlės 
Ir žvaigždėmis pasipuošė naktis.
Aš pamačiau ten žemės h; dangaus Valdovą 
Šaltam ir svetimam name —
Po to, kai žmonės mano tėviškę sugriovė 
Ir nukankinę ištrėmė mane.
Žinojau, vėl Jis atnešė ramybę
Visiems ramiems čia žemėje žmonėms:
Ir vargšui kryžkeliuos'paklydusiam, 
Ir nebetekusiam visos vilties,
Ir tam, kuris, namus prabadąs, 
Kalėdas švenčia svetimuos namuos.
Ir tam, kurį kankina badas,
Šią šventą naktį angelai giedos: ,
Pagarbinkit jūs, vargšai ir benamiai, 
Tą, kurs ateina jus išvest 
IŠ to beprasmiško gyvenimo
Į šviesesnes, į gražesnes dienas . . •
Ir dingo senis. Danguje užgeso žvaigždės, 
Ir aušo vėl balta žiemos diena.
Kažkur nuo kalno misileldo 
Čia besidžiaugiančiu žmonių daina.
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Is LTB VK infor
macijų

TARPTAUTINIO KOMITETO 
SUVAŽIAVIMAS MUNCHENE

Lietuvių ir ukrainiečių Iniciatyva 
sukurtas Tarptautinis Biuras dabar 
perkrikštytas į Komitetą, gruodžio 
7 Ir 8 d. d. sušaukė- visuotini suva
žiavimą. kuriame dalyvavo 120 de
legatų iš 12 tautų. Suvaž'avlme taip 
pat dalyvavo Ir moterų atstovės.

Lietuvius suvaž'avlme atstovavo 
proL dr. Gylys, dr. Kalvaitis ir pulk. 
Šlepetys. Iš moterų pusės šiame 
suvažiavime dalyvavo ponia Zaunle- 
nė ir p-lė Krasauskaitė. Suvažiavi
mas praėjo gražaus bendradarbiavi
mo nuotaikoje. Sudarytos'os 8 komi
sijos (politinė, statuto, kultūros, tei
sių, moterų ir. kt.) paruošė atitinka
mas rezol'ucijas. Naujuoju Tarp
tautinio Komiteto pirmininku iš
rinktas gruzinas prof. Nakašldze, o 
general'nlu sekretoriumi — ukrai
nietis IlnickL

SKRYNINGAS KAI KURIOSE 
VIETOSE VYKDOMAS

Dabar vedamas IRO skryningas 
daugelyje vietų vyksta be ypatingų 
nuostolių. Tačiau kai kuriose apy
linkėse pasitaikė, kad iš 18 šeimų 
buvo išskrynlnguota 15 šeimų. Ki
toje vietoje iš 8 žmonių — vienas. 
LTB Vyr. Komitetas yra nusistatęs 
skryningo klausimu nedaryti jokių 
griežtų sprendimų. Tos apylinkės, 
kurios randa pagrindo, turėtų kreip
tis i vietinės IRO Areas, kad skry
ningą atidėtų. Nusistatymas dėl 
skryningo turėtų priklausyti nuo 
vietos sąlygų ir nuo to, kas vykdo 
tą skryningą, kadangi pasitaiko apy
linkių, kur skryningas pravedamas 
DP reikalus suprantančių pareigū
nų. Tač'au kiekvienu atveju turėtų 
būti atkakliausiai kovojama dėl iš- 
skrynlnguoto žmogaus.

NEMALONUMAI STOVYKLOS 
TEISMUOSE

S. m. Spalio mėn. Gunzenhauseno 
apylinkės teismas dėl neteisėto pa
sisavinimo ir kitų prasižengimų nu- 
oaudė vieną lietuvi Išmetimu iš sto
vyklos, atimant jam lietuvių bend
ruomenės nario teisės. Nubaustasis 
apskundė šį vietinio teismo sprendi
mą amerikiečių teismui. Gunzen
hauseno Apylinkės teismo teisėjai, 
kurie minėtam lietuviui buvo pa
skelbę pašalinimo sprendimą, - ame
rikiečių karinio teismo buvo nu
bausti po 6 mėn. kalėjimo, bet, su
radus lengvinančių aplinkybių, nuo 
bausmės sąlyginai atleisti. Sis ame
rikiečių teismo sprendimas yra ape
liuotas aukštesnei Instancijai

Keli Inteligentai lietuviai, kurie 
šioje byloje dalyvavo kaip llūdinln- 
kai, Įrod’nėjo, kad Lietuvių Tremti
nių Bendruomenė ir jos statutas esą 
nelegalūs.

Atsakingieji LTB VK asmenys 
Siūlo tuos llūdin’nkus atleisti iš 
svarbesnių bendruomenės postų, o 
taip pat surinkti juos inkriminuo
jančią medž'agą ir padėti, juos apie 
tai painformuojant, | archyvą, kad 
grjžus Lietuvon, šie asmenys turėtų 
atsakyti už savo darbus. Byla po
puliari ir ją seka latviai Ir estai, o 
taip pat vokiečiai.

DEL VOKIEČIŲ SKRIAUDŽIA
MŲJŲ

Vyr. Komitetas retkarčiais gauna 
iš išskrynlnguotų tautiečių nusiskun
dimų, kad vokiečiai šeimininkai, pas 
kuriuos jie apgyvendinti, juos skriau
džia, kartais net primuša, o vietos 
vokiečių administracija reikale nieko 
nepadaro, tokius išsigimėlius su
drausti Ir nelaiminguosius apsaugoti 
nuo tolimesnių skriaudų.

Prašome visus nukentėjusius apie 
tokius atvejus informuoti Vyr. Ko
mitetą sutelkiant konkrečius duome
nis, kuriuos galima būtų panaudoti 
aukštesnėse instancijose. LTB

Ekrano =========
• margumynai

Kas veikiama Austrijoje? Pažįs
tamasis Theo Lingen pradėjo vis 
daugiau reikštis kaip režisierius; 
paskutiniu laiku jis stato muzikini 
filmą .Vienos melodijos“, kur ma
tysime Elfie Mayerhofer, Johannes 
Koesters, Hedwig Bieibtreu ir Ru
dolf Brix. * Kitas komikas Paul 
Kemp filmuojasi net trijose fllmo- 
se: „Meilės triumfas“, „Dainuojan
tieji namai“ ir „Meilė už meilę“. ♦ 
Willi Forst Vienoje dirba prie Mo- 
zarto „Figaro vestuvių" pastatymo.
♦ Hans Holt ir Herta Mayen maty
sime vyriausiuose vaidmenyse Vie
nos Mundus-Fllmgesellschaft filmo- 
je „Pasimatymas Salzkammergute".
* Hans Thimlg režisuoja ir kartu 
pats va'dina „Unitas" filmoje „Visur 
esama Dievo angelų“. Minėtinas Ir 
šios filmos aktorių sąstatas:’Helene 
Thimlg, Helke ir Mar'a Eis. Susi 
N'colettt, Lotte Lang, Hans Holt Ir 
Paul Hunschmidt.

Gen. Wood pareiškimas skryningo
PC IRO paskelbtas naujas DP 

skryningas visiems sukėlė rimto su
sirūpinimo ir baimės, kai dėl jo tiks
lų. Iš daugybės stovyklų buvo pa
siųsta PC IRO ir EUCOM protestų Ir 
memorandumų, prašant ji atidėti. Į 
vieną tok| iš memorandumų Hanau 
stovyklai raštų atsakė amerikiečių 
stabo specialus atstovas prie IRO, 
generolas J. Wood, kuri vertime čia 
skelbiame, kaip žinotiną amerikiečių 
zonos tremtiniams:

„Aš noriu pranešti gavęs peticiją 
pasiųstą man Jūsų stovyklos gyven
tojų, ir ui’.ikrlntl Jus, kad aš ją per- 
ska.člau, pilnai suprasdamas Jūsų 
jausmus. Taip pat prieš kokią sa
vaitę aš gavau panašią peticiją, pri
siųstą tam tikrų pabaltiečių vadų, 
tarp kitų prof. Ein ir p. Ivask. (Estų 
Vyr. K-to. Red. pastaba.)

Aš Jus norm uztikrmti kuo rim
čiausiu būdu, kad Tarptautinė Pabė
gėlių Organizacija visiškai neturi 
uksio pravesti politinį skryningą, 
tikslu ką nors priverstinai repatri
juoti ar išskirti iš IRO globos bet 
Kuriuos asmenis, turinčius teisę į šią 
globą. Vienintelis tikras reikalavimo 
iš išvietintų asmenų užpildyti prašy
mus IRO globai tikslas, yra gauti 
tikrus duomenis galutiniam pabėgė
lių problemos sprendimui. Kaip Jūs 
matysite iš pridedamo memorandu
mo, kurį aš pasiunč.au p Tuck, lie
čiančią ankstyvesniąją Jūsų žmonių 
peticiją nei vienas nebus verčiamas 
duoti žinių, kurių suteikti jis neno
rės.

Kiekvieno atsakingo asmens nuo
monė yra dėl pabėgėlių problemos, 
kad negali būti jok.o tikro išspren
dimo, kaip tik tarptautinis susitari
mas, nustatantis perkeldinlmo kvo
tas. Visais būdais bus stengiamasi 
kuo artim:ausiu laiku, užtikrinti tokį 
susitarimą per tarptautines konfe
rencijas. Kol neous gauti tikslūs 
duomenys apie atitinkamų asmenų 
skaičių Ir jų pageidavimus dėl per- 
keldinimo, tol negali būti jokio tikro 
planavimo ir IRO negali padaryti 
atitinkamoms tautoms jokio tikro 
pasiūlymą

Aš esu tikras, kad Jūs galite ma-
tyti reikalingumą gauti vienodus 
duomenis, kiek galima pilnesnius ir 
tikslesnius apie būklę ir pageidavi
mus visų išvietintų asmenų, kurie 
yra ar gali būti IRO globojami. Šiuo 
metu tų duomenų nėra, nors buvo 
užpildomos įvairios formos karinėms 
Įstaigoms ir tokioms organizacijoms, 
kaip UNRRA ir Tarpvyriausybinis 
Komitetas. . >•

Tik u, kad aš suprantu, taip kaip 
ir kiekvienas, Išvlettntiems asme
nims sudarytus rūpesčius, reikalau
jant naujos registracijos. Aš tikiu 
kad šis reikalavimas patiekti prašy-

Nr. 11682 staclianoviškos 
dailės ceche

Italijoje Išėjo iš spaudos doku
mentų knyga — „Sovietinis tei- 

• slogumas“. Jos1 autoriai: Silves
tras Morą Ir Petras Zvlerniak. 
Čia pateikiamas IX skyriaus 
fragmentas — dailininkės R. M. 
liudijimas. — Vert

Stovykla. Bfaurūs barakui, užpus
tyti sniego. Už vielų nykios, baltos 
lygumos. Sniegu brenda žmonės 
sunkiais vailokais, apsirengę vatinė
mis kelnėmis ir „tielogreikomis“ . . . 
Tai „uždarytieji“.

Aš atsidūriau jų tarpe. Tiesiai iš 
kalėjimo atsiuntė mane čia, į sto
vyklą, į Marijską (Novosiblrskaja 
obl.) . . .

Sėdėdama ant narų aukštai, pa
lubėj, galvojau’ kas toliau?

Staiga atsidarė durys. Įėjo storas 
viršininkas, paskui jį pagelblnė svi
ta. Bukapročių veidai, kariškos ke
purės. Eina pro narus. Peržiūrėji
mas. Sustojo prie manęs.

— Kas jūs?
— Lenkė.
— Kokia specialybė?
— Dailininkė.
— Gerai, paskirti į dailės cechą, 

— nurodė.
Dar tą pačią d'eną su plakančia 

širdimi stovėjau prie barako. Pastū
miau duris ir atsidūriau mažame, 
kambarėlyje. Pirmiausia metėsi į 
akis tigras. Ištiestas didelėje dro
bėje. Buvo didelis, pasišiaušęs, pla
čiai Išžiotu kruvinu snukiu. Priešais 
tigrą stovėjo aukštas vyras su tep
tuku Sugirgždėjus durims, atsi
suko ir tada pamačiau išblyškusį, 
nervingą veidą. Ant aukštos, mąs
lios kaktos krito tamsūs, banguoti 
plaukai.

— Atrodo visai kaip fiunų artis
tas. — pa”alvo|au.

Artistinės Išvaizdos 1arr> te'kė dar 
aksominė tamsiai žalia kurtka. Tai, 
kas labiausiai jame atsispindė’O, bu
vo jo „europėliškumas". Pirmas 
.žmoglškas's" veidas. „Laisvi pilie
čiai“, kuriuos lig šiol sutikdavau, 
paprastai kalbant, buvo barbarai su

reikalu
mų formuliarus bus paskutinis. Taip 
pat aš tikiuosi, kad Jūsų vadai gali 
nuraminti savo gyventojus dėl Tarp
tautinės Organizacijos tikslų. Tat 
daroma tik vienam tikslui — visų Iš- 
vletintų asmenų greltams perkeldl- 
nlmui i jų pačių pasirinktas vietoves 
kur Jie galėtų laisvai gyventi ir pil
nai veikti savo naujų tėvynių ekono
miniame gyvenimo.

Ponui Tuck pasiųsto memorandumo 
nuorašas

Liečia: pridedamą peticiją.
„1. Šių asmenų paliesti klausimai 

yra tikri. Manau, visų misijų šefams

Kova su negerovėmis
Skelbiame Tremtinių Tarnybos Iš

dirbtą ir LTB Vyr. Komiteto priimtą 
instrukciją dėl nubaustųjų asmenų 
registracijos.

Instrukcija
L.T.B. Apylinkių Komitetams ir 

Teismams
Teismo ir administracijos ištaigų 

nubaustųjų asmenų registracijos rei
kalu.

L
Vykdant LTB statuto pirmojo prie

do nuostatus su tremtinių negerovė
mis kovoti, bendrajai tremtinių gero
vei saugoti ir destruktyvlnlam gaiva
lui tremtinių tarpe sudrausti, statisti
kos reikalu įvedama teismo Ir ad
ministracijos įstaigų už kriminalinio 
pobūdžio nusikaltimus nubaustųjų 
asmenų registracija.

2.
Administracine tvarka nubaustųjų 

asmenų registraciją vykdo LTB Apy
linkių komitetai; įvairių teismų nu
baustuosius registruoja L.T.B. Apy-
linklų teismai pagal nustatytos for
mos „Žinių lapus“, kurie per atatin
kamus L.T.B. Apygardos komitetus 
siunčiami Vyr. KomitetuL

3.
Registruojami visi dėl karo aplin

kybių sudarytų są’ygų į. svetimus 
kraštus patekę lietuvių įautybės-Lie- 
tuvos Respublikos piliečiai, kurie, 
būdami tremtyje, a) lietuvių, b) Va
karų Są’ung'.ninkų ir c) vokiečių 
teismų bei administracijos įstaigų yra 
nubausti už kriminalinio pobūdžio 
nusikaltimus.

blauriais snukiais Ir dar taures
niais balsais. Man rodėsi, jog visi 
bolševikai taip atrodo. Anatol Mi- 
chailovlč buvo pirmasis civilizuotas 
žmogus, tačiau . . . „uždarytas“. Vė
liau supratau, kad beveik visa kul
tūringoji Rusija sėdi stovyklose ir 
kalėjimuose.

Prasidėjo mano darbas „dailės 
ceche". Vadovas buvo Anatol Mi- 
chailovič. žmogus vispusiškai talen
tingas, aktorius ir dailininkas drau
ge. Mano draugai buvo įvairaus 
skonio ir gabumų menininkai. Ga
biausias iš jų visų buvo, Aleksander 
Vasilevič, kuris puikiai žinojo meno 
istoriją ir žavėjosi prancūzu impre
sionizmu. Tų žmonių tragedija sly
pėjo tame, kad jie nuolat turėjo 
p'ešti vis tuos pačius paveikslus 
„klientams". Kai vienas aukštas 
„načainikas“ užsisakydavo sau pa
veikslą, tai tuojau visi žemesni „na- 
čalnlkai“, nenorėdami nuo io atsi
likti, užsisakinėdavo tą patį Dėl to 
visoje Marijskos apylinkėje visų lš- 
sigallnčlųjų nuo vyriausio .iki ma- 
mažiausio — kambarių sienos, buvo 
apkabinėtos vienais „kaviorals''. Ka- 
vioru vadindavo didelę drobę su ko
kiu nors piešiniu, kurią kabindavo 
vietoje kilimėlio prie lovos.

Kaip atrodė mūsų dailės darbas?
Dirbtuvėle buvo spalvotų atviru

kų komplektas — įvairių žinomų ir 
než'nomų rusu dailininku kūrinių 
rinkinys. „Klientas“ apžiūrėdavo 
tuos atvirukus, išsirinkdavo sau vie
ną ir liepdavo padaryti didelę jo ko
piją, kartais siekiančią „kavioro“ 
mastą.

Temas, kurios turėjo didžiausią 
pasisekimą, galima buvo suskirstyti 
į dvi grupes: laukiniai kruvinas Ir 
sentimentaliai pasakiškas. Laukinių 
spec'alistas buvo Aleksander Vasl- 
levįč. Iš po jo rankos Iššoko, tur 
būt. apie 30 tigrų Ir nesuskaitoma 
iausybė „Ivanų Žiauriųjų (scena 
vaizduoja carą, žudantį savo sūnų: 
kil'mai p'lnl kraujo).

„Tigro“ ar „Ivano Z'aur.“ aki
vaizdoje užsakytojas stovėdavo pa

gavime ir uostinėdamas šnervėmis 
kraują, sušukdavo: „Žavu!“ arba 
„Puiku!". Tačiau populiaresnės bu
vo pasakų temos „Pasakos" pa
veikslas niekuomet nenuėjo nuo 
molberto. Visi jį piešė, turėjau 
(deja) piešti ir aš. Šilo fone, pasi
lenkęs prie šaltįnio. stovi baltas 
arklys su strauso karčiais ir strauso 
uodega. I arklio sprandą atsirėmusi 
stovi jauna mergaitė permatomoj 
skraistėj, nunuogintomis krūtimis. 
Palaidi plaukai, perlai, brangeny
bės . . . Žaliame vandanvje plau
kioja baltos, it popietis nimfos. 
Pasaka, „skazka . . .“ Mes jau net 
nebegalėjome žiūrėti! Bet tai turėjo 
didelį pasisekimą' Kiekvienas sto
vėjo prieš ją kaip sužieduotinis ir 
susižavėjęs šn'bždėjo: „Puiku!“

Antroje vietoje po „Pasakos" ėjo 
„Moterų su gulbe“ paveikslas. Tin
kamiausia .Jcaviorul“ tema. Romos 
vaizdas. Dvi romėnės viliojančiose 
pusiau gulinčių pozose, perregimose 
tunikose, stebi gulbę, kuri plaukioja 
tvenkinyje, išklotame rožiniu mar
mėtų Aplinkui viešpatauja ištaigos 
ir saldaus tingumo atmosfera. Abi 
moterys turi puikius, rožinius pirš
telius, yra išlepintos ir viskuo ap
rūpintos, taigi, atrodo, kad visą gy
venimą nieko neveikė ir neveiks. 
Tas .Jcavlor“ labiausiai visiems pa
tiko, dar labiau nei „skazki“.

Niekuomet neužmiršiu dailininko 
Andrejevo. Jau pagyvenęs, sudžiū
vęs, mažas žmogelis, eilę metų sė
dėjo prie „moterų su gulbe". Tai 
buvo komiškas ir kartu graudus 
vaizdas. Andrejev kartais jas piešė 
su niūria neapykanta, o kartais ty
liai rezignuodamas, ir jo siaurose 
lūpose pasirodydavo nuostabi, be
velk klaiki šypsena. Jis darės vis 
liūdnesnis ir vis labiau liesėjo, bet 
dėl to vis daugiau rožinių romėnių 
su balta gulbe išeidavo už spygliuo
tos stovyklos tvoros į laisvų pilie
čiu pasaulį

Pradžioje man buvo keisti toki 
temų užsakytoių nuostabūs susiža
vėjimai . . . Tačiau vėliau supratau.' 
Žmonės, nuvarginti pilkos kadie- 
nybės, paspirgintos tiktai „lozun
gais“ (šūkiais), ilgėtos! kažko kito. 
Tie pasakiški nerealūs paveikslai, 
•os išlep'ntos moterys buvo jų sun
kaus, nualinto gyven'mo priešin
gybė. Čia — „kas nedirba, tas ne
valgo". O tos puikios moterys gy

turėtų būti išsiųstos instrukcijos, 
apimančios šiuos punktus:

a) Registracijos tikslo nustatymas;
b) Konferencijų reikalas su grupių 

vadais Išaiškinti jiems tikslą;
c) Išvletintųjų asmenų nuramini

mas dėl baimės, patikrinimo veiklos 
IRO pašalpos nutraukimo reikalu;

d) Pabrėžti simpatingo atslnešimo 
reikalingumą, iš kontroliuojančių 
IRO karininkų pusės;

e) Nustatyti, kad atsakymai dėl 
prašytojų gyvenamosios vietos, tar
nybos, atlyginimo,, giminių ir organi
zacijų yra pasirenkamos.

X Kas liečia punktą „e“, žodis pa
sirenkamas, kuris turėtų būti at
spausdintas naudojamuose prašymų 
formuliaruose.

John S. Wood 
Major General.

4.
Registracijai duomenys imami be

tarpiškai Iš teismų bei administraci
jos Įstaigų bylų, iš L.T.B. padali
niuose esamų sąrašų ir iš asmens do
kumentų.

Išimtinais atvejais remiamasi L.T. 
B. Apylinkių komitetų suteiktais pa
rodymais.

5.
„Elnių lapas“ užpildomas atskirai 

kiekvieno nusikaltimo ir kiekvieno 
nusikalstamo bendrininkavimo atve
ju, įsiteisėjus baudžiamajam sprendi
mui ar nutarimui ar kaip tik 4-rne 
punkte nurodytu būdu patiriama apie 
įvykdytą nusikaltimą ir siunčiama, 
kaip nurodyta 2-me punkte.

„Žinių lapas“ užpildomas Ir tais 
atvejais, kada nusikaltėlis nuo tar
dymo, teismo ar bausmės atlikimo 
pasislėpė arba jo gyvenamoji vieta 
nežinoma.

Apie tai 10-je „Z. L.“ grafoje turi 
būti atitinkamai pažymėta.'

LTB

Pranešu, kad visi dr Vydūno rankraSty 
esą veikalai bus netrukus atspausdinti. 
Sials, 400 lietuviškos knygos sukakties, 
metais pasirodė du veikalai: 1) Kalėji
mas- Laisvėjimas ir 2) Bbagavad Gitą 
(Palaiminančioji giesmė). Vertimas Iš 
sanskrito kalbos. Ruošiama mokyk oms 
nauja „Prosenių (prabočių) Šešėlių0 lai
da. Į mano kvietimą dr. Vydūno raštų 
talkon prisidėti pirmieji atsiliepė: Balys 
Galdžiūnas su dr. Br. Nemlcku, kuriuodu 
įgalino pirmosios dr. Vydūno knygos 
„Kalėj Imas-Lalsvėj imas“ atspausdinimą.

.Naujos . ~ . ■
— .. knygos

Simas Urbonas, Sūkuriai Ir žmo
nės. Žmogaus kančių pynė. Viršelis 
dali. P. Osmolskio. Išleido Liuda* 
Vismantas Wurzourge. 2UJ pusL Kai
na 8 RM.Tlražas 2500 egz.

Petras Babickas, Lituanla. Infor- > 
mac.nis leidnys ap.e Lietuvą ispanų' 
kalba. Leidinys gausiai Iliustruota* 
Lietuvos vaizdais. Į ispanu kalbą Iš
vertė Leonardas Sruoga. Buenos 
Aires, 1947 m. 32 pusi.

Petras Babickas, Svetimoj pa
dangėj. Eilėraščiai. Piešiniai daiL VL . 
Vijeiklo. Buenos Aires, 1947 m. 64 
pusi. Tiražas 500 egz.

Edm. Butrimas, Tėvų kaltė. Dvi 
dramos. Viršelis dali. V. Rato. Išlei
do Sudavija. Augsburg, 1947 m. 176 
pusi. Kaina 6 RM.

Maironis, Baladės. Viršelis dali. P.’ 
Osmolskio. Išleido Gabija. 1947 m. 72 
kalendorėlio formato pusL- Kaina 
2 RM.

Maironis, Raseinių Magdė. Liau
dies pasaka. V laida. J. Narbuto Ir 
P. Indreikos leidinys. Meerbeck, 
1947 m. 32 pust Tiražas 2000 egz. 
Kaina 3 RM.

Aidai, mėnesinis kultūros žurnalas, 
Nr. 8. Red. K Bradūnas. Mūnchen, 
1947 lapkritys. 337—384 pust Kaina 
8 RM.

Scholar, užsieniečiu Studentų Va
karų zonose žurnalas vokiečių kalba, 
Nr. 1. Ats. red. A. Zemrlbas-Zubras. 
Heidelberg, 1947 lapkritys. 112 pusL

Šviesa, Akademinio jaunimo lai
kraštis, Nr. 3. Vyr. red. G. P. Jurkš- 
tas. Leidžia AJS „Šviesa" Centro 
Valdyba. 12 pusi.

Pragiedruliai, Nr. 14. Red. J. Lln- 
gis. Leidžia Lietuvių D-ja Švedijoje. 
Stockholm, 1947 lapkritys. 52 rot pusL

Britanijos lietuvis, savaitinis in
formacinis biuletenis D. Britanijoje 
gyvenantiems lietuviams spausdina
mas rotatoriumi Leidžia D. B. Lie
tuvių Sąjunga.

Studentu Varpas, Nr. 8—9. Leidžia 
L. Stud. Varpininkų S-ga. 1947 spa- 
lis-lapkrltys. 28 rot. pusL

Mažųjų metai 1948. Piešiniai P. 
Osmolskio. Išleido „Gabija“. 1947 m. 
Kaina 3,50 RM.

Dr. Vydūno bičiuliams
Greita! sukruto vetMtėJ! Maiosloa Lietu
vos lietuviai: Ema Liaudinskienė, J. Dl- 
džienė. Jonas Šimkus ir Fr. Slenterla. Jie 
visu nuoširdumu ir meile savo krašte 
Kūrėjui sudarė komitetą ir užtikrino raStų 
leidimą.

Todėl reiškiu didžią padėką aukščiau 
minėtiems asmenims ir kitiems rašytojo 
Bičiuliams, vienokiu ar kitokiu būdu prl- 
sidėjuslems prie raštų leidimo talkos, ku
rt gražiai pasitarnaus mūsų tautos tauri
nimo darbe. A. Krausas,

Dr. Vydūno raštų leidėjas

veno be šūkių ir turėjo marmurinius 
rūmus ir švelnias, glamonėjimams 
sutvertas rankas, kurios niekuomet 
nepalietė traktoriaus. Nesvarbu, kad 
paveikslas buvo biaurus, kaip alie
jinis spaudinys, miglotas ir įvairia
spalvis;' svarbu kad jo tema valan
dėlei teikė kitokio gyvenimo iliuziją 

Šilo nimfa niekuomet nematė fa
briko kaminų, nestovėjo prie stak
lių ir turėjo banguotus, palaidu* 
plaukus, auksinę iki žemės suknią, 
o ant laibo kaklo perlus . « .

Ir tai tapė „uždarytieji", begalo 
nelaimingi žmonės, kurie, gal būt, 
jau niekuomet negrįš į namus, žmo
nės, kurių maistas buvo duona ir 
balandos, kurie dėl tų balandų ir 
duonos turėjo tapyti. Nes, kas ne
nutapydavo normos, tas pereidavo 
prie antrojo katilo, o tai reiškė — 
bado mirtį.

Norma! Atrodytų, jog negalima 
tapyti tempu. Tačiau čia buvo rei
kalinga „vlrabotat normy“. Tigrą*, 
Ivanas Žiaurusis ir k turėto būt pa
daryti per tiek ir tiek dienų. Kai 
kartais negalėdavau suspėti su kokia 
nors kopija, gerasis bičiulis Alek
sander Vasilevič prisėsdavo valan
dėlei prie mano lentos Ir keliais 
įgudusiais judėsfais išbaigdavo .kū
rinį“ Rūpėjo, kad paveikslas da
rytų atbaigto įspūdį.

Paveikslai buvo vertinami pagal 
jų dydį ir skaičių dienų, sunaudotų 
juos tapant. Tarp dailininkų buvo 
taip pat stachanovlečių, kurie vir
šijo normas, išleisdami į pasaulį 
virš programini kieki aliejinių pa
veikslų. Kai ateidavo „klientas“— 
vailokuotas, aplipęs sn'egu ir nuo 
šalčio sugnaibytais skruostais, va
dovas vesdavo jį į dirbtuvę saky
damas:

— „Moterys su gulbe“ — 3 dienos 
— trisdešimt rublių; „tigras“ — 9 
dienos — 50 rublių Ir t t

Vargšas Aleksander Vasilevič! Jo 
man buvo labiausiai gaila. Gabus, 
talentingas tapytojas, kuris iŠ tik 
rųjų mylėjo 4r suprato meną. Su 
tikru pasib'aurėjlmu jis ta-’ė tigru* 
Ir kruvinuosius Ivanus. Ne kartą 
sėdėjome vienas šalia antro, Ir tapy
dami kalbėjome apie d'džluoslu* 
dailininkus — 'Rembrandtą. Giotto, 
Ir Van Gogh

Užmiršdavome tada valandėlei 
apie stovyklą ir normas.

Vertė Joną* Gautu*
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Pabaltiečių sporto šventė Kemptene
i

Stalo teniso sezono 
atidarymas Kasselyje

Gruodžio mėn. 12—14 d. d. Kemp
tene vyko pabaltiečių vyrų ir mo
terų krepšinio ir tinklinio žaidynės- 
olimpijada. Visų trijų tautų tremti
niai buvo išstatę savo krepšinio ir 
tinklinio elitą — geriausias jėgas, 
kur kempteniečiai ir sporto mėgėjai 
iš aplinkinių kolonijų turėjo progos 
vėl pasigėrėti puikiu krepšinio ir 
tinklinio žaidimo menu

1 KREPŠINIS:
Lietuva — Latvija 55-45 (27-21)
Šis susitikimas ir buvo visų žiū

rovų ir pačių sportininkų dėmesio 
centre. Latviai krepšininkai ruošėsi 
šioms žaidynėms visu rimtumu ir 
buvo pasiryžę pirmavimą iš lietuvių 
paveržti sau. Šis susitikimas priminė 
lietuvių ir latvių kovą krepšinyje 
Kauno Sporto halėje, kur 1939 metų 
pavasarį buvo varžomasi dėl Euro
pos krepšinio meisterio vardo. Čia 
tik toks skirtumas, kad mūsų vyrai 
išplėšė pergalę žymiai didesne per
svara.

Gružau=kas* pilru metimu veda 
2-0 lietuvių naudai. Vikrusis latvių 
Miezitis tuoj pasekmę išlygina — 2-2. 
Grybauskas įmeta baudą — persvara 
vėl lietuvių pusėj. Nuo šio momento 
laimė nusišypso latviams, ir jie pra
deda skaityti krepšius lietuviams. Il
gasis Igenbergs įdeda du pilnus 
krepšius ir dvi baudas latviai veda 
jau 8-3 Bando keletą kartų ir mū
siškiai, krepšys kaip užkerėtas — 
sviedinys pasisuka lauke ir iššoka 
lauk. Latviams sekasi — Igenbergs. 
Miezitis Įr Lusars deda lietuviams 
krepšius vieną po kito įpusėjus pir
mam ketvirčiui, pasekmė 16-7 latviu 
naudai. Ketvirčiui einant prie galo, 
lietuviai pasekmę švelnima, tačiau 
latvių prisivyti nebesuspėja. Pirmą 
ketvirtį laimi latviai pasekme 18-16.

Antro ketvirčio pradžioj Norkus I 
bauda, o Gružauskas pilnu metimu 
persveria lietuvių naudai — 19-18. 
Birutis pilnu metimu, o Grybauskas 
įmestom dviem baudom veda jau 
23-18 lietuvių naudai. Iki puslaikio 
galo Birutis su Grybausku įmeta dar 
po pilną metimą, o latviai išnaudoja 
dar tris baudas. Pirmo puslaikio pa
sekmė 27-21 lietuvių naudai Reikia 
taip pat paminėti, kad estai teisėjai 
nepasižymėjo objektyvumu, ir jų 
aukomis buvo du mūsų krepšininkai 
— Gružauskas ir Lauraitis. Kai kurie 
estų teisėjų sprendimai paminėta 
žaidėjų atžvilgiu buvo tikrai netei
singi. Antram puslaikyje, esant pa
sekmei 41-33-lietuvių naudai, aikštę 
dėl penkių baudų palieka Gružaus
kas. Aikštėj lieka keturi pirmo pen
ketuko koviečiai ir Norkus I. Lietu
viai nepasimeta, kai aikštę netrukus 
palieka ir Lauraitis. į kurio vietą 
stoją Andrulis II, kuriam tenka 
didelis uždavinys — dengti il
gąjį-Igenbergs. Maždaug 4 minutėms 
likus iki rungtynių pabaigos, pasek
mė tik 48-43 lietuvių naudai. Lat
viai „plėšiasi“ kiek galėdami, bet vi
sos jų pastangos veltui. Norkus I,

MCStj VYRAI IR TOLIAU PIRMAUJA KREPŠINYJE
Gružauskas su savo Co., tačiau mū
siškiai šimto pasiekti nesistengia, 
keletą kartų žaidėjai, būdami visai 
neuždengti, nemeta, o sviedinį grą
žina nuo priešo krepšio vėl toliau 
į aikštę. Rungtynės baigiasi 88—33 
(51—16) Lietuvos pergale. Taškų 
pelnė: Lietuvai: Gružauskas — 24, 
Grybauskas — 18, Birutis — 13, 
Norkus II — 11, Lauraitis — 10, 
Norkus I — 9 ir Gailius — 1; Esti
jai: Laurits — 11, PaHd — 7, Kivi- 
vare — 5, Rae ir Linsi po 3 ir Har- 
ma su Toomsoo po 2.

Latvija Estija 65-39 (29-18)
Latviai prieš estus sukovojo gan 

blankiai, o estai parodė kietoko pa
sipriešinimo. Pirmą ketvirtį latviai 
baigia pasekme 17—10 savo naudai, 
o puslaikį — 29—18 Antrame pus-

sukovojo, galima sakytį vyriškai, 
tik šlubavo pasuolės ir trūko joms 
šalto kraujo. Be to, kartojosi ta 
pati istorija, kaip ir vyrų susitikime 
su latviais Estų teisėjų sprendimai 
komandos šulų — Puzinauskienės 
ir Dargytės atžvilgiu buvo ne vienu 
atveju abejotino teisingumo, ko pa
sėkoj abi minėtos žaidėjos antro 
puslaikio metu turėjo palikti aikštę, 
o jų pakaitalas išlaikyti persvaros 
savo pusėj nepajėgė. Ypač gražiais 
metimais su puikia kovos dvasia 
pasirodė Dargytė ir Baranauskaitė.

Antram puslaikyje, esant pasek
mei 28—23 mūsų moterų naudai, dėl 
penkių baudų aikštę turi palikti 
Puzinauskienė, o po jos dėl tos pa
čios priežasties ir Dargytė. Latvės 
pasekmę švelnina, o likus iki rung
tynių pabaigos tik dviem minutėms.

(15—1; 15—5) ir prieš estus — 2—1 
(15—13; 4—15 ir 15—13). Latvės mo
terys nugalėjo mūsiškes pasekme — 
2—0 (15—3; 15—0), o estės — 2—0 
(15—5; 15—6). Mūsiškiai vyrai ir 
moterys pasidavė tinklinyje taip pat 
estams vyrams ir moterims. Estai 
vyrai laimėjo prieš mūsiškius 2—0 
(15—8; 15—7) o jųjų moterys prieš 
mūsiškes taip pat laimėjo 2—0 (15—2; 
15—5). Iš mūsiškių vyrų išskirtinas 
Radavičius, kuris gražiai „užgarin
davo“ priešininkams. Be abejo, būtų 
ir mūsiškiai tinklininkai gerai pasi
rodę, jei tinklinis mūsų sportininkų 
tarpe būtų lygiai kultivuojamas kaip 
ir krepšinis. Koks darbas, tokie ir 
vaisiai.

Lietuvai tinklinyje atstovavo: Mi
niukas, Grajauskas, Ginčauskas, 
Bielskus, Tunkys ir Radavičius, o 
moterų rinktinę sudarė Puzinaus
kienė, Baranauskaitė, Dargytė, Va
liukaitė, Vailokaitytė, Miseviciūtė, 
Tunkūnaitė ir Tamulionienė.

Iš Lietuvių pusės prie šių žaidy
nių pravedimo labai daug pasidar- 

i bavo Ed. Vengianskas ir Al. Ostei- 
■ ka ant kurių pečių gulė komandų 
i .laikymo ir visi kiti rūpesčiai.
Už visą tą triūsą jiems tenka 
didelė padėka, o kartu turim pa
sidžiaugti, kad tokių nenuilstamų 
tarbininkų turime savo tarpe.

L. Valiukas

Kassel. XI. 29—XII. 6 trukęs stalo 
teniso atidarymo turnyras, kuriame 
dalyvavo per 50 dalyvių, davė se
kančius laimėtojus: vyrų vienete — 
1. Adomavičius, 2. Brantas, 3. Slėnis, 
4. Raudys; vyrų dvejete: 1. Adomavi- 
čius-Mandeikis, 2. Brantas-J. Ližai
tis, 3. Slėnis-Raudys, 4. Bagdžiūnas- 
K. Miškinis; moterų vienete. 1. K. 
Milašiūtė, 2. Landsbergytė, 3. Baltra- 
manaitytė. 4. H. Fre;dankaitė: mo
terų dvejete: 1 K. Milašiūtė-Lands- 
bergytė, 2. Baltramanaitytė-L. Rų- 
šaitė; mišriuose dvejetuose: 1. Lands- 
bergytė-Adomavičiuk, 2. H. Freidan- 
kaitė-Raudys 3. Songailaltė-Slėnis. 
Pirmųjų vietų nugalėtojai gavo do
vanėles, skirtas YMCA/YWCA ir sto
vyklos Recreation Offi-e. Džiugu 
pastebėti, kad į pirmųjų eiles pateko 
daug jaunųjų kurie pasirodė visai 
pavojingi varžovai seniesiems. St<> 
vykios stalo teniso „karalius“ Ado
mavičius, pasiekęs trigubą pergalę, 
sau rimtesnių konkurentų dar nesu
laukė.

— XII. 7 Lituanica stalo teniso 
rungtynėse nugalėjo vienos Kasselio 
stovyklos lenkų komandą 7-0. Per
gales pelnė: vienetuose — Adomavi
čius, Brantas. Raudys, Slėnis ir Man- 
deikis; dvejetuose — Adomavičius- 
Mandeikis ir Raudys-Slėnis. km.

Krepšino žaidynės Scheinielde

Lietuviai, iškovoję Pabaltijo krepšinio meisterio vardą! Iš kairės į de
šinę: Birutis, Gailius, Norkus I, Gružauskas ir Grybauskas.

Daugėlos nuotr.

laikyje latviai pasekmę kelia, — su
sidaro baigiant trečią ketvirtį net 
23 taškų viršus latvių naudai (50— 
27); Paskutiniame ketvirtyje kova 
Visai lygi, rungtynės baigiasi 65—39 
(28—18) Latvijos pergale. Taškų pel
nė: Latvijai: Igenbergs ir Lusars po 
16, Miezitis — 11, Stulpinė — 7, 
Tilmanis — 6, Rings su Hermanovs- 
kiu po 4 ir Veiss — 1; Estijai: Lau
rits — 15, Linsi — 9, Toomsoo — 7, 
Rae — 4 ir Kavivarė su Paid po 2.

Latvės — Lietuvės 34-33 (18-19)

jau lygiosios — 31—31. Lietuvės 
baudą persveria dar savo naudai, 
o latvės įdeda pilną metimą, latvės 
veda 33—32. Pavyksta lietuvėms 
vėl pasiekti lygiąsias, bet paskuti
nėmis sekundėmis mūsiškės padaro 
baudą, o latvėms tas ir atneša lai
mėjimą. Rungtynės baigiasi 34—33 
(18—19) latvių moterų pergale. Taš
kų pelnė: lietuvėms: Baranauskaitė 
— 13, Dargytė — 8, Misevičiūtė —6, 
Puzinauskienė — 4 ir Vailokaitytė
—2; latvėms: Drava — 15, Irbe — 6, 

Raistere — 2, Bebra — 7 ir Gri
vina — 3.

Scheinfeld. — Gruodžio 13 d., at
lankius Mūncheno Gintarui ir Ha- 
au Perkūnui, Scheinfelde, įvyko 
sepsinio žaidynės su viestos ko

mandomis ir tarp svečių.
Kovas JI — Gintaras 34-12 (18-7). 

Žaidimo' pradžioje Gintaras veda 
5-2, tačiau tolimesnė kova išryškina 
sėkmingesnius koviečiu metimus. 
Antrame kėliny Kovas II padiktuo
ja spartą ir priverčia Gintarą pasi
duoti geriau pasiruošusiai koman
dai.

Seheinfeldo Gimnaziją sunkiai 
įveikė Gintaras 33-38 (17-16). Abi 
komandos buvo vertos viena kitos. 
Gintaro laimėjimas labai kuklus, 
priklausęs nuo laimės.

Perkūnas prisivijo ir pralenkė 26-18. 
Antrame kėliny žaidimas buvo labai 
permainingas ir pasižymįs 
sparta bei gerais metimais, 
tynės baigėsi 40-38 Perkūno

didele 
Rung- 

naudai.
Vyt. B.

Estai moterų krepšinio komandos 
„sulipdyti“ - nepajėgė, tad moterų 
krepšinis į žaidynių programą ne
buvo įtrauktas. Tarp lietuvių ir 
latvių moterų įvyko šia proga drau-į . 
giškas susitikimas. Mūsų moterys j mėjo prieš mūsiškius pasekme 2—0

TINKLINIS
Tinklinio vyrų ir moterų laimė

toju lapo Latvija. Latvių vyrai lai-

įdomesnės rungtynės - buvo tarp 
Kovo II ir Perkūno. Iš pradžių ini
ciatyva buvo Kovo II rankose ir jis 
vedė 10-3, tačiau vėliau Perkūnas 
atsiplėšė ir kėlinį baigė 24-15. Ant
rame kėliny Perkūnas parodė aukš
tos klasės žaidimą ir rungtynes vi
sai pelnytai laimėjo 49-40.

Gintaras Perkūnui priešinosi la
bai . gražiai, pradžioje vesdamas 
12-3, tačiau iki kėlinio pabaigos

OLIMPINIU ŽAIDYNIŲ BILIETU 
KAINOS

— Jau spaudoje skelbiamos Olim
pinių Žaidimų, įvykstančių Londone, 
bilietų kainos. Bilietai daugkartiniai 
ir galioja į visas, vienos ar kitos 
sporto šakos, rungtynes. Taip, pvz., 
bilietas į visas lengv. atletikos var
žybas kainuoja nuo 5,60 iki 67 dole
rių. Vieni iš brangiausių, tai bilietai 
į bokso varžybas, kurias sudarys 12 
atskirų rungtynių Čia geriausios, 
sėdimos, vietos vertinamos net 110 
dolerių. Atidarymo dieną ir į Olimpu 
Žaidimų uždarymą Wembley sta
dione, bilietas kainuos nuo 60 centų 
iki 8,40 dolerio. Tačiau kitomis die
nomis stovimas vietas bus galima 
gauti už 40 centų Taip kainos atrodo 
oficialiai, tačiau, kaip praktika daž
nai parodė, „juodoje biržoje“ bilietai 

I parduodami dešimteriopai daugiau, 
kai stadionas jau būna perpildytas.

Joe Louis žvaigždė gęsta?
Birutis ir Grybauskas įmeta dar po 
pilną metimą, o Norkus I taip pat 
dar baudą, gi latvių Rings dar pa
vyksta pilnas metimas Rungtynės 
baigiamos 55-45 (27-21) lietuvių per
gale. Lietuviai lieka ir toliau Pabal
tijo krepšinio meisteriu.

Taškų pelnė: Lietuvai: Nor
kus I — 14, Grybauskas — 13, Biru
tis — 11, Gružauskas — 8, Gai
lius — 5 ir Lauraitis — 4; Latvi
jai: Igenberes — 13, Rings — 12, 
Lusars — 8, Miezitis su Hema- 
novskiu po 6.

Lietuva — Estija 88-33 (51-16)
Lietuviai laimi šias rungtynes be 

didesnio „susiėmimo“, be didesnių 
pastangų. Pirmas ketvirtis baigia
mas 26—9, o puslaikis — 51—16 Lie
tuvos naudsi. Trečiame ketvirtyje 
išleidžiamas į aikštę antrasis mūsų 
rinktinės penketukas, kuris taškų 
„medžioti“ labai nesistengia; žaidi
mas sulėtinamas, trečio ketvirčio 
pasekmė 63—19 Lietuvos naudai. 
Paskutiniam ketvirtyje vėl aikštėje

Galiausios lengvaatletės
* Europos moterys lengvojoje at

letikoje šiais metais yra pasiekusios 
tokių geriausių paskemių: 100 m — 
Petersen (Vokietija) — 11,8; Setjeno- 
va (TSRS) — 11,9; Blankers-Koen 
(Olandija) — 12,0; 80 m su kliūtimis
— Blankers-Koen (Olandija) — 11,4; 
Gardner (Anglija) ir Fakina (TSRS) 
po 11,5; šuolis į aukšti — Cudina 
(TSRS) — 1,65; Blankers-Koen (Olan
dija), Ostermeier (Prancūzija) ir 
Iversen (Danija) — įo 1.61; šuolis į 
tolį — Brunemann (Vokietija — 
5,75; Blankers-Koen (Olandija) — 
6,70; Cudina (TSRS) — 5,67; ietis — 
Majučaja (TSRS) — 5032; Bauma 
(Austrija) — 48,21; Anochina (TSRS)
— 45,21; diskas — Dumbadze (TSRS)
— 44,68; Ewald (Vokietija) — 41,67: 
Sdiulze-Entrup (Vokietija) — 41,41; 
rutulys — Sevrejukova (TSRS) — 
14,61; Andrejowa (TSRS) — 13.66; 
Sdiulze-Entrup (Vokietija) — 13,39.
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Sunkaus sv. pasaulio bokso meis

teris Joe Louis per dešimtį metų ge
rokai išpaikino JAV kumščio entu
ziastus. Liogšiolinės daugio bokso 
titanų pastangos dažnai atrodydavo 
tartum kortų nameliai, kurie tuoj 
pat griūdavo. Jei iš pradžių efektin
gos Joe Louis pergalės visus vedė į 
pašėlimą, tai ilgainiui padėtis pakito. 
Trumpas Joe Louis priešininkų at
silaikymas gerokai įgriso. , Biznis, o 
panašiose rungtynėse pinigai turi 
labai didelį vaidmenį, pradėjo men- 
kėti. Žiūrovai nenorėjo mokėti ke
liasdešimt ar šimtą dolerių vien už 
tai, kad, nespėję įšilti kėdėse, turėtų 
eiti į namus. Kovos buvo labai vie
našališkos, ir perkūniškas negro 
kumštis siuntė ant grindų kiekvieną 
varžovą. Bokso biznieriai ne juokais 
susirūpino ir visur ieškojo kumšti
ninko, kuris Joe Louis karaliavimui 
rimčiau pagrasintų. Deja, visi ban
dymai subyrėjo į dulkes. Pagaliau 
bokso biznieriams į talką šoko pats 
likimas. Dešimt metų išsilaikyti 
aukščiausiame bokso poste yra di
delis dalykas, bet nereikia užmiršti, 
kad Joe Louis nejaunėjo, bet seno. 
Nors ir puikios formos, bet jis dabar 
yra 33 metų amžiaus, o tai jau nėra 
pirmoji, brilijantlnė, boksininko 
jaunystė. Nerasdamas pajėgesnių 
priešininkų ir jausdamas metų naš
tą, pats Joe Louis jau galvojo apie 
pasitraukimą be pralaimėjimo. Bet 
kur tu taip lengvai atsisakysi ir ža
lių dolerių krūvos ir žvilgančios 
garbės. Joe Louis troško išsilaikyti 
meisteriu rekordinį metų skaičių, o 
1948 m. mesti pirštines. Vis dėlto 
gruodžio 5 d. vakaras New Yorke 
parodė, jog ne taip paprasta nenu
galėtam pasitraukti. Kitas taip pat į 
metus suėjęs negras Joe Walcott pa
tiekė nelauktą staigmeną, išsilaikęs 
visus penkioliką rundų ir gerokai 
sudrebinęs Joe Louis sostą.

Šios rungtynės pagal dešimties 
metų tradiciją nebuvo nieko ypatin
go. Pavargę nuo žaibiškų Joe Louis 
pergalių, žmonės geriau pasirinko 
televizijos apartus, o į Madison

MUSU SPORTO BENDRADARBIO AMERIKOJE
Garden patraukė tik patys nepatai- 
somiausi bokso mėgėjai. Visos biz
nierių pastąngos išdidinti bilietų 
kainas nepavyko, ir teko tenkintis 
kuklesnėm apybraižom. Dėl to ir 
rungtynių pajamos, palyginti, kuklios 
— iš viso surinkta 216.477 dol. Netto 
pajamų liko apie 165.000. Meisteris 
Joe Louis gavo po 45 centus nuo 
kiekvieno dolerio, taigi, 74.000, o iš
šaukėjas Joe Walcott sužėrė į kicenę 
24.000. Be to, abiems boksininkams 
teks „šis tas“ iš papildomų 40.000 
pajamų (televizija, radio ir pan.).

Kaip minėta, bokso mėgėjai ge
riau pasirinko televizijos aparatus. 
Baruose ir kitose užeigose, kur tokie 
aparatai yra pastatyti, reikėjo gerą 
valandą prieš rungtynių pradmę 
užimti patogią poziciją. Atrodo, kad 
visi aparatai buvo apgulti. Artimiau
sias nuo mano namo baras buvo 
pergrūstas. Daug turėjo stovėti.

Pati rungtynių pradžia buvo iškil
minga. Prieš kovą ringe maišėsi 
daug bokso įžymbių iš praeities. Joe 
Louis įžengė lyg monarchas, lydimas 
svitos. Ar ir šį kartą taip, kaip vi
sados? Žiūrovai buvo panašiai nusi
teikę, kai kurie skeptikai įtempė dė
mesį, kad nepraspruktų didysis no- 
kautinis smūgis. Bet medalis virto į 
kitą pusę ir jau pirmam runde vie
nas kovotojų krito ant grindų! 
Nuostabu buvo tai, kad tai nebuvo 
Joe Walcott, bet Joe Louis. Gal būt, 
likimas supainiojo pavardes, nes 
vardai juk tie patys . . . Pasidarė 
įmomiau. Joe Louis vis nerasdavo 
progos pasiųsti savo naikinantįjį 
smūgį, nes priešininkas sumaniai 
manevravo po ringą ir pats gerokai 
užpleškino Joe Louis į nosį ir akį. 
Ketvirtam runde vėl Joe Louis buvo 
patiestas ant grindų, šį kartą ilges
niam laikui, ir teisėjas spėjo atskai
čiuoti iki septynių.

Dabar ir skeptiškesnis žiūrovas at
gavo savo formą ir įdėmiai sekė 
įvykius ringe. I pabaigą Walcott 
truputį rodė pavargimo žymių, bet 
atsilaikė ir dargi sugriebė taškų 
savo naudai. Pasibaigus dvikovei,

žiūrovai tikėjo, kad pergalė bus pri
pažinta Joe Walcott ar bent pas
kelbtos lygiosios (kas, manau, būtų 
buvęs tiksliausias sprendimas). Deja, 
dar kartą nusvėrė apskaičiavimas ir 
ypatingai vieno žmogaus, Monroe, 
sprendimas buvo nesuprantamai 
keistas, bet jis ir nulėmė taškais lai
mėjimą meisteriui. Kiti sprendėjai 
buvo objektyvesni. Vienas iš jų Wal- 
-■ott naudai priskaitė 12 tšk., o Louis 
9, dar kitas 15—12 (randais: Walcott 
1, Louis 6 ir 2 lygiomis).

Paskelbus pasekmę, žiūrovai neiš
tvėrė savo kailyje ir pasipylė pro
testo šauksmai. Bokso biznieriai iš 
to tik numato sau pelną — vasarą 
bus dar kartą Lotas — Walcott, jau

nebe uždaroj patalpoj, bet atvirame 
lauke ir tąsyk tikrai bus galima su
rinkti apie’ milijoną. Bokso mėgėjai 
įaudrinti, jų susidomėjimas pakilo,; 
a ką tai reiškia objektyvumas? 
Svarbu apskaičiavimas, biznis.

Joe Louis po rungtynių išėjo pris
lėgtas, apsiblausęs. Joe Walcott taip 
pat tikėjosi, kad sprendimas bus jau 
palankesnis. Šiaip ar taip, jis gerai 
atsilaikė, bet pergalė ar lygiosios 
dingo teisėjų biznieriškuose apskai
čiavimuose. Daugis laikraščių pasi
sakė už Walcott, ir reikia laukti va
saros, kada gali ateiti didžioji per
maina, nors šios rungtynės dar ne
sako, kad Joe Louis žvaigždė būtų 
užgesusi. Ji priblėso, bet kas gali 
garantuoti, kad ji dar kartą nesuži
bės? K, Cerkeliūnas

8
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Pabaltiečių VK suvažiavimas Mūsų mirusieji
LTB Vyr. Komiteto pirmininkas 

pror. dr. Gylys dalyvavo Geislingene 
įvykus.amj Rabalcieč.ų Vyr. Komite
to suvažtavmie. Jame buvo nutarta 
prasyti atidėti naująjį IRO skrynin
gą, o taip pat daryti energingų žy
gių. pabaltiečių emigracijos reikalu 
Pabaitiečiams turėtų būti leista emi
gruoti j Kanadą ir JAV dėl tautinių 
religinių ir pasiruošimo motyvų. 
(Tautiniai motyvai. Kanadoje ir 
JAV gyvena daugiausiai lietuvių; 
religiniai: JAV ir Kanadoje gyve
nantieji lietuviai daugiausia yra 
katalikai, o estai ir latviai — protes
tantai. Savo pasiruošimu ir žinio
mis pabaltiečiai DP labiausiai gali 
būti naudingi Kanadai ir JAV.) Yra 
ruošiamas tuo klausimu raštas, kuris 
ateinančių metų pradžioje bus įteik
tas atatinkamoms įstaigoms. •

Kiti nutarimai:
1. Turėti savo tautinius atstovus 

prie IRO ir EUCOM. Tokius lietu
vių atstovus numatoma turėti iš 
JAV lietuvių tarpo. Žydai, pvz., 
prie panašių institucijų tokius savo 
atstovus turi. Kiekviena tautybė 
savo, keliu turėtų rūpintis tokiais 
atstovais. Iš lietuvių pusės šiuo 
klausimu rūpinasi prof. dr. Gylys.

2. Palaikyti santykius .su Tarptau

Bengia li’ern’ūrinas 
valanpjs

E!ch,t5tt. — Paskutinėmis dieno
mis prasidėjęs skryningas nemaža 
nerimo įnešė Į stovyklos gyvenimą.

Jaunieji nepasiduoda blogom nuo
taikom. Gruodžio mėn. 8 d. vietos 
gimnazijos moksleiviai ateitininkai, o 
gruodžio mėn. 14 d. vietos Fil.-Teol. 
Aukštosios Mokyklos studentai vi
suomenei surengė porą literatūrinių 
valandėlių.

Pradžioje teol. studentas V.A. Man- 
tautas trumpai nušvietė advento 
reikšmę šiandieniniame mūsų gyve
nime. Toliau sekė daugiausia sava 
kūryba.. Tarp kitų girdėjome ir ra
šytojos K. Požeraitės spaudai pa
ruošto romano „Liktūnas“ ištrauką.

Flatvagys

Padėkime susirasti artimuosius,
H ,TAV bei kitur per C/kartoteką yra 

paieškpml žemiau Išvardinti asmenys: .
344). Bačkutė Salomėja, g. 1928 m. Mlk- 

nalčlų“ km.f'345) Kllblenė-Vasiliauskaitė 
Antanina iš Kupiškio; S43) Bagdonai: 
Viktoras, Albinas bei vaUukaltė Salo
mėja — iš Bieliūnų k.; Klčaitė Kostė 
iš Klžlų k., Matulevičiūtė Danutė iš 
Zomčlnčs k. ir Navickaitė iš Ncndraus- 
vės k.; 347) Norvldas Algirdas, g. 1323 
Kaune; 348) Janušauskaitė Glnusė iš Ku
piškio; 343) LiugaUa Boguslavas, Rasla
nas Stasys, GrincevlClus Zenonas, Lellū- 
nas Antanas, Vaitkaitis Kazys bei Leka
vičius Pranas — iš Kauno, Genytė Llūda 
iš Vilniaus, Martišauskas Jonas iš Šiau
lių Ir Gudaitytė Valentina; 330) Levickai: 
Justinas su Ona bei Arnauskas Vincas 
—. Iš Vllkupių km. Leveckai: Konstan
tinas, Zatrė, Matilda — iš Mlnklnlų k., 
Peiktinai: Vincas, Antanas, Jonas, Juzė 
— iš Klišių k.. Siderevlll.:!: Pranas. 
Juozas, Antanas, Petrė — iš Prūselių k, 
ir Relngoldieuė Kunigunda iš K Nau
miesčio; 351) Petravičius (Vlncas iš Stul
gio k. Ir Kuraitis Juozas iš Vadžgiriu
k.; 332) Kurtyntė Alma Iš Adutiškio Ir 
Liucytė Janina Iš Kretingos aps.; 353) 
Vasiliauskai: Adomas, Jo žmona Elena 
Ratvlnskaltė Jadvyga, Viktoras; 354) Pa
liulis Jonas, g. 1921 Silbalių k, ESal: 
Albertas (1073) ir Jo žmona Marija Pu
šaitė (1379) bei Sul ertaitė Elena (1923); 
355) Lenart-Vaitkutė Ona, g. 1913 Plate
liuose, Vaitkus Juozas (1910), Dr. Kon- 
toravičlus Petras ir kun. Račkauskas; 
355) Beniušienė-Šliauterytė Antanina Ir 
Sv:Ž?.s Aleksandras iš Kruopių; 357) 
p.Idavičlus Stanislovas su šeima ir Kun
drotas Ričardas su seserimis iš Plktalčlų

Be to. C/kartotekoJo randasi Ieškoti

Skelbimai
PAGALVOKIT, KOL NEVĖLU

Juk ne visi t Siaurės Ameriką pateksit. 
Pietų Amerikoje yra vartojama ispanų 
kalba. Todėl Jau dabar pradėkite mo
kytis Ispaniškai, namuose, patogiu Ir 
lengvu būdu. Jau penktas mėnuo, kai 
sėkmingai vyksta Ispanų kalbos už aklų 
dėstymo kursai. Dar galite gauti Ir pir
mąsias pamokas, kurios siunčiamos ap
dėtu mokesčiu už vieną mėn. RM 52,—

Rašykite: Česlovas Jovaišas, 14a Bad 
Mergenthelm, Posttaeh 34. . • (188)

DANTŲ GYDYTOJOMS
1948 m. sausio mčn. 13 d. 9 vai. Hanau 

a. M , Lamboystr. 84, stovykloje šaukia
mas Lietuvių dantų gydytojų atstovių 
(nuo 8-5 gydytojų viena atstovė) suvažia
vimas. Prašoma Iki sausio mėn. 11 d. 
pranešti rengimo komisijai, Hanau a. M. 
Litaulsehes Lager, K-to raštlnėn (7a na
mas), kas atvyks l suvažiavimą, o atvy
kus ten pat registruotis. Nakvyne, kava 
bei sriuba bus aprūpinta, o kitą maistą 
prašom atsivežti.

Atvykusios galės gauti sau Ir atstovau
jamoms kolegėms specialius pažymėji
mus prie diplomų anglų kalboj. Todėl 
atvykstančios pasižymėkite savo kolegių 
asm-nlnes žinias: gimimo datas bei vtetas 
Ir tikslias datas, kada Lietuvos universi
tetai yra pripažinę dantų gyd. teises. 
Išdavę diplomus bei liudijimus. (187)

Iniciatorės

tiniu Komitetu Miinchene tiek, kiek 
lai, kovoje, dėl laisvės pabaitiečiams 
jutų naudinga. •

3. Kovoti dėl tautybių komitetų 
legalizavimo.

4. Sąryšyje su IRO pasikėsinimais 
į DP spaudos laisvę, užsienio ir savo 
laikraščiuose kelti aikštėn panašius 
iRO kėslus.

5. Tarpusavy kaip galima glau
džiau bendradarbiauti Nesklandu
mus kelti vietoje arba Centre, kur 
jie galėtų būti galimai greičiau iš
lyginti.

6. Visų Pabaltijo tautų vardu

Registruoja nedirbančius DP
Freiburg. — Prancūzų karinė val

džia paliepė visiems DP komitetams 
sudaryti sąrašus nedirbančių ir ne
pageidaujamų asmenų sąrašą, kurie 
turės apleisti miestą ir apsigyventi 
provincijoje. Gyvenančių Freiburge 
DP daugumas dirba, ir komitetai 
turi sukti galvas, kaip tą reikalavi
mą patenkinti. Jau seniau vietos 
vokiečių spauda ir valdž'a varo ak
cija del D. P. pašalinimo iš miesto, 
primesdama jiems spekuliaciją, nę- 
dirbimą etc.

. = L. R. K. Centro Valdybai pare1-
kalavus, Raudonojo Kryžiaus Val
dyba paprašė visų lietuvių intelek
tualų suteikti apie save žinias, ypač 
apie " išeitųjų aukštųjų ir specialių 
mokslų eventualiai pristatant atatin
kamus dokumentus. Taipogi prašo
ma iki gruodžio 15 d. užsiregistruoti 
vietos L. B. Kryžiaus Vaidyboje visą 
medicinos personalą. Tikslas su
daryti iš anksto sąrašus galimos 
emigracijos atveju, nors ir į tą emi
graciją nededama didelių vilčių 
kaip tai pažymima išleistame tuo 
reikalu skelbime.

— Po ilgesnės pertraukos komi
teto švietimo-kultūros sekcijos ve
dėjo dr. A. Skėrio pastangomis pra
dėjo veikti Liaudies Universitetas 
kuriame skaito savo sričių žinovai. 
Jau skaitė doktorantas K. Barauskas 
apie dr. prof. Sruogos kūrybą, H. 
Nagys ir kiti.

= Gruodžio 6 d. pabaltiečiai stu-

JAV adresai:. Vladui Pentakul, Genovai
tei Karaliencl-Urbanavlčiūtei, Onai pai-. 
zerytel, Pranui Kapočlūnul Ir Onai Ku- 
bicklenel-Zalcytei. - . a-

Visais šiais ir jiems pan reikalais pra
šoma kreiptis i artimiausius LTB Komi
tetus. kurie visi turi C/Kartotekos adresą 
Ir privalo tarpininkauti visuose C/Karto- 
teką liejančiuose reikaluose.

Visų zonų LTB Komitetai prašomi:
a) žiūrėti, kad visi m/tautiečial būtų 

(rašyti C/Kartotekon ir
b) savo laiku ir tiksliai pranešinėti C/ 

kartotekai LTB Apylinkėse įvykusius 
asm. pasikeitimus, pagal nustatytą for
mą. idant nereikėtų bereikalingai spau
doma valkioti pavardes, beieškant pa
keisti Jų adresų.

LTB C/Kartoteka

Tu esi idealistas. Ramiai dirbi sa
vo darbą nesidairydamas . . . Tiki 
tiesos laimėjimui. Myli savo tautą, 
savo žmones, savo artimuosius. Esi 
patriotas. Tavo gyvenimas yra ištisa 
darbo valanda. Bet tu nesijauti, ko
kiu pavojingu keliu eini

Pakelk galvą! Apsidairyk. Iš ta
vęs juokiasi visa stovykla. Tavo 
vardą linksniuoja kaip neišmanėlio,, 
t'nginio ir niekšo Tavo dienos su
skaitytos. Sutryps tave gyvenimas.

Pakelk galvą. Tylus ramus gyve
nimas pražudys tave. Išeik arenon. 
Skirk kelią alkūnėmis. Smeižk ki
tus. Niekink. Kišk koją savo draugui. 
Gerkle skelbk patriotizmą. Kudu- 
kuok dėl savo menkaverčių darbų, 
kad laukai aidėtų. Taip išgelbės!, 
ką dar gali išgelbėti

Kuklumas, taurumas, , paprastu
mas, atsidavimas savo darbui bei 
pareiga šventi dalykai senose kny
gose. Gyvenime šios dorybės pra
žudys tave. Nesišarvuok jomis 
grumtis su likimu. Prieš intrigantą 
tu pasirodysi nevykęs vaidila su 
popieriniu kardu. Rėksnys perblokš 
lave vienu mostu.

.Tam, kuris šmeižia, atviros visų 
durys. Išvytas pro vienas, jis ras 
Įimtus užpakalinių savo tikslui pa
siekti. Tik apšme'žtasis neras adre
so, kam pasiteisinti. Niekas jo ne
klauso. Jis vis liks niekšu artimųjų 
akyse.

Tu galėjai ramiai dirbti visų ne
žinomas. Žmonių užuomaršoje ga
lėjai ramiai kęsti savo skurdą ir 
būti Idealistu. Toks esi nepavojin
gas. Bet nedrįsk išeiti gyveniman 
įsu savo taurumu. Tavo darbščios 
[rankos, tavo tiesi sąžinė prigamins 
[tau pr'ešų. Gyv'n'mui esi ne’in, 
karnas žmogus. Tu nemoki rėkti, 

įduoti pareiškimą atatinkamoms 
įstaigoms dėl labai blogo tremtinių, 
o ypač vaikų, maisto.

7. Stengtis, kad iki šiol neturin
tieji DP teisių pabaltiečiai invalidai 
(kurių latviai turi net apie 500) at
gautų savo teisės.

8. Atnaujinti Pabaltiečių Informa
cinio Biuro veikimą, kuris šių trijų 
tautų bendradarbiavimą galėtų pa
daryti glaudesniu.

Sekantis Pabaltiečių Vyr. Komite
to suvažiavimas yra numatytas su
šaukti 1943 metų sausio mėn. 21 die
ną Hanau.

dental Waldsee salėje buvo surengę 
vakarą. Salė buvo gražiai papuošta 
visų trijų tautų vėliavomis. Buvo 
padainuota taut, dainų. Dalyviai prie 
stiklo vyno visų tautų, jų tarpe 
pirmą kartą ir vokiečių studentų 
atstovai ir prancūzai. Gaila tik, kad 
tas vakaras įvyko advento metu, 
kas katalikų tarpe padarė blogą įs
pūdį. Dixi

EMIGRACIJA
Kiekvienas sutiktas „anglas" arba 

„amerikietis“ mūsų pirmiausia pa
klausia:

— Tai kur užsirašėte išvažiuoti?
Tačiau mes, „prancūzai“, į šitokį 

klausimą ir prie geriausių norų ne
galime atsakyti. Ta emigracinė 
karštligė, kuri yra apėmusi anglų ir 
amerikiečių zonas, prancūzų zonoje 
yra visai nepastebima. Ją čia neutra
lizuoja ne mūsų nenoras kur nors 
važuoti, bet tos realios aplinkybės, 
kurios mus supa ir kūnas sudaro 
tam tikri Prancūzijos užsimojimai 
prancūzų zonoje gyvenančių DP 
atžvilgiu. Prancūzijai, pagaliau, la
bai praverčia ir už mūsų išlaikymą 
gaunamį doleriai.

Iš mūsų beveik niekas ir niekur 
emigruoti dar neužsiregistravo, o 
išemigravusių mes visai neturime. 
Mums dar neteko stoti prieš jokias 
komisijas ir dėl to neturime mažiau
sio supratimo, kur ir kada galėsime 
išemigruoti. Mūsų visi pasiruošimai 
^migracijai pasibaigė, atsakius į 
bendrųjų anketų; bevelk paskutinį 
klausimą „Kur" norėtum apsigy
venti?";.

Kiekviena kitos zonos stovykla 
gali drąsiai didžiuotis savo „ambasa
doriais“ Belgijoj, Anglijoj ir Kana
doj, pagaliau, net Venecueloj. Ta
čiau nė viena prancūzų zonoj esanti 
lietuvių kolonija tuo pasigirti dar 
negali, ir vienas Dievas težino, kada 
galės ir ar iš viso galės. Tiesa, pran
cūzų .zonos kai kuriose vietose buvo 
pakalbėta apie viengungių moterų 
verbavimą darbams j Angliją, ta
čiau, atrodo, kad visa tai kalbom ir 
užsibaigė arba užsibaigs. Su regis
tracija Turkijon — tas pats.

Strattono ar kitų numatomų „bi- 
lių“ interpretatoriai, kalbėdami apie 
galimybes persikelti į JAV, daug 
sartų ir mūsų stovyklose yra nedvi
prasmiškai pabrėžę kad, tuos įsta
tymus priėmus, numatyti kontingen
tai pirmiausia bus parinti amerikie
čių zonoje. Ir tik tokiu atveju, jeigu 
amerikiečių zonoje neatsirastų tiek 
emigrantų, kiek tie įstatymai leis, 
trūkstami kiekiai galės būti papil
dyti kitų zonų tremtiniais.

Mes, kaip ir kitų zonų tremtiniai, 
turime pakankamai giminių JAV. 
O tie gerieji giminės jau daugelį iš 
mūsų yra aprūpinę išganingaisiais 
afideivitais, kurie, deja, kelinti me
tai, be jokios naudos trinami mūsų 
kišenėse, nes su jais mes visai ne
turime kas daryti. Prancūzų zonoje 
tų afideivitų niekas neregistruoja, 
kandidatų eilėn neužrašo, o ameri
kiečių zonos konsulatai „prancūzus" 
išprašo pro duris nes jiems nesą 
mažiausio supratimo, kada galėsime 
turimais afidevitais pasinaudoti ir 
ar iš viso jie bus mums naudingi.

Eilinis prancūzų zonos lietuvis 
šiandieninę savo nuomonę dėl būsi
mos emigracijos supina šitaip:

— Amerikiečiai pasiims pas save 
savo zonos pabėgėlius, Anglija, Ka
nada ir Australija pasidalins angių 
zonoje gyvenančius, o iš prancūzų 
zonos teks kraustytis į Prancūziją 
arba į jos kolonijos.

Tačiau kiekvienas taip sakąs turi 
savo slaptų norų ir niekuo dar ne
pagrįstų vilčių susirasti sau prie
glaudą kur nors kitur. Į savo bro
lius, gyvenančius anglų ar ameri
kiečių zonose, jis žiūri su tam tikru 
pavydu. Jis laiko laimingais tuos, 
kurie išvyko į Belgiją, Į Angliją ar 
Kanadą. Jis taip pat norėtų būti

Nuotaikos prancūzų zonoje

„Pasuk jų keliais“
MEDINIO MANEKENO EVANGELIJA

nemoki girtis, pata'kauti, apsimesti, 
šmeižti kitus. Turėjai suprasti, kad 
užsidarėlio skurdas teikia ramybę, 
sočiajam jo pelnytą duoną užnuo
dija savimylių pavydas. Tu liksi 
loji pavydo auka. Savo laimėjimais 
tu keli garbėtroškų nerimą. Kar- 
'eristus ima baimė O gyvenimui 
žmogus nereikalingas. Todėl pa
kelk galvą. Mesk savo taurumą. 
Smuk. Prasilošk. Prasmek skolose. 
Dejuok. Skųskis. Maldauk paskolos. 
Tuomet sulauksi iš tų pačių draugų 
paguodos, teikiančios jiems malo
numo.

Žmoniškumo tikėjai? Nuoširdumą 
artimiesiems rodei? Rūpinaisi pa- 
lėti? Klysti negyvenimo žmogau! 
Kur dėsi savo širdies jautrumą? 
Jam reikalingi proto horizontai? 

Xą ve'ksi turėdamas asmenybę? Ar 
eužtenka fasono? Ar negarsiau 

skamba tuščias skambalas? Ar ne 
aukščiau kyla tuščias burbulas? Tik 
pūsk! Sučiaupk lūpas. Nuduok vi
sagalį. Jei šią dieną pak'lal, nepa- 
“nk vakardienos draugo. Mesk šyp- 
-eną iš savo veido Panarink spran
dą. Didybę rodyk savo gestais. Pa
kaks skystapročiu, kurie tave laikys 
Udvyriu. O ir Šveikas protas yra 
nkes pasikliauti nedavimo pagun

domis. Beždžionės įmantrumus 
nėgsta žmonės. Tik pūskis.

Nori būti valdovu — nerizikuok 
pasitikėjimu žmonėmis Darbui ne
reikia žmonių. Tiek mašmų be proto 
'r širdies. Nereikia atsidavimo, nes 
nakanka mechaniškos drausmės. 
Nereikia iniciatycos t!k asmeniško 
paklusnumo. Teisingumą pakeisk 
buhalterija. Tvarką tau pavaduos 
biurokratizmas. Skaičiuok darbą 
tarnybos valandomis. Rinkis sau 
"mones, spręsdamas iš jų kniksų, 
kulnų skambesio, diplomų ir ra

41. Vėbras Algirdas, sūn. Jono g. 
(?) 1947. III. 30 d., mirė Traunstein 
DP ligoninėje, palaidotas vietos ka
puose.

42. Kesiūnienė Stefanija, 1947. VII.
22 d., mirė Mūnchene, palaidota vie
tos Nordfriednof kapuose.

43. Pupelis Albertas, sūn. Adolfo 
(?), 1945. VII. 19 d., mirė ir palaido
tas Frankwaldchen, Dorf Bieblng, 
Kreis Traunsein, kapuose.

44. Kasparas Mykolas, sūn. Onos, 
1947. IV. ?, mirė Bad Reichenhall 
miesto ligoninėje, palaidotas vietos 
kapuose.

45. Jablonskienė Jadvyga, dukt 
Igno g. (?), 1946. VI. 11 d., mirė ir 
palaidota Augsburg-Pferse RK ka
puose.

46. Žilinskas Rimantas, sūn. Petro, 
1947. V. 4 d., mirė ir palaidotas 
Memmingen RK kapuose.

47. Kniikauskaitė Danutė, duktė 
Pijaus, g. (?), 1947. V. 21 d., mirė ir 
palaidota Hanau kapuose.

48. Samoila Jonas, s. (?), 1947. V.

porto: „klausau" Tau reikalinga 
sukurti ne iniciatyvos nuotaiką, bet 
visagalybę skelbiąs rėžimas. Vadins 
tave geru administratorium. Pri
segs ordeną prie krūtinės. Būsi nu
sipelnęs kaip pasakos turkas, iš
gelbėjęs iš balos mėnulį.

Tik pūskis. Nenusimink, jei sprog- 
i kaip burbulas. Mesk inkarą už 

hitų tragiško likimo. Griebkis sve
timų priežasčių prikergti joms savo 
tragediją. Tarkis nelaimingą amen 
dėl kitų likimo. Tave užjaus. Pas
kelbs didvyriu. Rasi užtarėjų, kurie 
padės tau. Tu išsigelbėsi. Nelai
mingos liks tos uolos, į kurias tu 
sudužat Nelaimingi liks tie žmonės, 
kurie tavo burbulą šiaudu užgavo. 
Nelaimingas tiesusis žodis, kuris bus 
tave pal'etęs. Tu jį mokėsi šmeiž
tu pavadinti. Parodysi niekšiškumą 
to, kas bandė žmogumi būti. Tu 
rasi anuos šimtus užpakalinių durų 
prieš ramųjį idealistą sau išsigelbėti.

Tik pakelk galvą. Mesk savo 
negyventa skas svajones. Laikas bė
ga. Užsidėk fraką. Stok į pirmąsias 
eiles. Tituluoki^ Ieškok pažinčių. 
Tau reikia kilti. O darbas tave su
lenks. Ramybė paskandins, užuo
maršoje. Pasišventimas idealui iš
čiulps tavo jėgas. Pažink gyvenimą. 
Pakelk akis Atidaryk savo bumą 
ir paleisk alkūnes į darbą. Tauru
mas turi dvasini svori. O tik lengvi 
kūnai Jęyla aukštyn. Tau reikia kilti. 
Užmaskuok savo tuštumą išsipū- 
tinfu. Pagrąžink jas ceremonialais. 
Lengvabūdžiai gėrėsis tavimi. Jie 
mėgsta lengvai kylančius dūmus, 
lengvą odekolono kvapą, lengvai 
bėgantį laiką. Tu būsi jų idealas. 
Nebeįuokink daugiau žmonių savo 
ramiuoiu darbu. Nebūk auka rėks
nių, žinančių šimtus užpakalinių 
durų. Pasuk jų keliais. .Vairas“ 

27 d., mirė ir palaidotas Bad Mer- 
genthelm kapuose.

49. Zajankausaas Albinas, g. 1944. 
III. 16, 1947. I. (?) mirė ir palaidotas 
ochwemlurto vok. kapuose.

50. Miikorbaitė Anita, g. 1947. I?
31 d., 1947 m. mirė ir palaidota Se
ligenstadt RK kapuose.

51. Frankas Eugenijus, gim. 1887.
V. 25 d., 1947 m. mirė ir palaidotas 
Seligenstadt RK kapuose.

52. Slemplienė Agota, Tomo (1857. 
V. 20) iš Bartininkų, mirė 1947. VIII. 
14 d. Scheinfeld, palaidota vietos RK 
kapuose.

53. Čaplikas Vincas, Mato (1901. 
X. 26) iš Daugų, mirė 1947. VIII. 15 d,. 
Hanau, palaidotas vietos RK ka
puose.

54. Kun. Rauba Stanislovas, Jono 
sūn., mirė 1947. VIII. 2 d. Augsburg, 
palaidotas vietos „Pferse“ kapuose.

55. Kazlaučiūnlenė-Petraitytė Ja
dvyga, (1922. XII. 23), iš Kaltinėnų, 
v. mirė 1947. VIII. 13 d. Seligenstadt, 
palaidota vietos Prosselsheim RK 
kapuose.

kartų su tais, kurie gali registruoti* 
Australijon. :

Reikia pripažinti, kad šitoji padė
tis privertė kai kuriuos nekantres
nius mūsų brolius ieškotis prieglau
dos amerikiečių zonoje. Tai daro 
daugiausia tie, kurie nenulaiko afi
deivitų kišnėse, arba kurie yra pa
siryžę, galimai greičiau, sprukti kur 
nors toliau iš neramiosios Europos. 
Toks prieglaudos ieškojimas šian
dien primena anuos popaliaubinius 
laikus, kada daugis prancūzų zonos 
lietuvių, bijodami galimos privers
tinosios repatriacijos,. galvotrūkčiais 
bėgo iš prancūzų zonos. Tačiau 
šiandien ir persikėlimas iš zonos J. 
zoną yra žymiai sunkesnis Ir įsi tei
sinimas amerikiečių zonoje tatp pat 
sunkiai įkandamas. Bet žmonės 
ieško būdų visais keliais. Reikia 
pasakyti, kad oficialiai išvykti iš 
prancūzų zonos labai sunku. Prie
žastys turi būti gana rimtos, bet no
rintieji jų vistiek susiranda.

VL Minvydas

Pranešame giminėms Ir pažįstamiems.* 
kad š. m. gruodžio mėn. 10 d, 11 vai? 
staiga širdies liga mirė Bayreuth® sto* 
vykios gyventojas Jūrų kapitonas, inž. 
Teodoras Rclngardas, gimęs 33. k 1383 
metais. Palaidotas 13. XII. 1547 m, Bay- 
reutbe, SL Georgen kapinėse.

L. T. B. Bayreutho ApyL 
Komitetas

Paieškojimai
Elvlklenė Sofija gyv., Sodalės km.. 

Skaudvilės vaisė., Ieško brolio Jono, An
tano, Juozo ir Nikodemo Kudakų, gyve
nusių Jonaičių km, Kvėdarnos vlsč. At
siliepti: Blomberg (Llppe), Hagenatr. 52.

Rutkauskienė Stasė, gyv. DP Lltij- Camp. 
„Wildbad** (13a) Rothenburg o. T., ieško 
vyro Rutkausko Prano, 42 m. amž. iš Ku
dirkos Naumiesčio. Paskutinis Jo adre
sas: Stiehlen b. Breslau. Žinantieji pra
šomi pranešti ieškančiai.

PC IRO Paieškojimų Įstaiga, Arolsea 
prie Kasscllo,- Ieško sekančių asmenų:

Jatzman Mina, 6 metų, 14 Stutthof; 
Katz Nina, 13 metų Iš Kauno; Kramerytė 
Benlngna, 32 metų. Iš Hof /Bavaria; Kra
mer Ralmund, 3 metų. Iš Weischlitz; La- 
schtnskle Valter, 40 metų, IS Friedberg; 
Lemschen Viktor, 10 metų, 14 Schanzen; 
Salatka Česlovas, 20 metų, iš Breitenau; 
Salpukas Vingilius, 22 metų. Iš Peterberg; 
Valteris Vincas, 44 metų. Iš Sellfienfeld.

Potruch Mltja. 55 metų. Iš Munich; Vol- 
klenė Juzė, 34 metų. Iš Reppow; Walat 
Else, 45 metų, iš Strepen; Grlncevldus 
Mečlslaw, iš Pommern; Koldobskl Jozef, 
20 metų. 14 Kaunas; Koldobskl Jozef, 21 
metų, 14 Stutthof; Koldobskl Mlron, M 
metų, 14 Kaunas; Koldobskl Tania, 48 me
tų, Iš Stutthof; Lenzer Molsche, 32 metų. 
Iš Dachau; Llaudlnskienė Ona, 46 metų, 
14 Insterburg. (44)

Brojer Gutel, 17 metų. Iš StutthofDan-' 
zlg: Bubel Margarita, 7 metų, iš Pome
rania; Bubel Georg, 13 metų, 14 Pome
rania; Baršteiu Iwar, 17 metų, 14 Stutė- 
hof/Danz!g; Dambrauskas Ieva, 33 metų. 
Iš Kudirkow; Dambrauskas Vladas, 45 
metų. Iš Kudirkow; Donskl Izrall, 16 me
tų, Iš StuttbofDanzlg; Epstein tale, 17 
metų. 14 StutthočDanzlg; Epstein Max, 
17 metų, iš Stutthof/Danzlg; Faktoe Fel- 
gele, 15 metų. Iš StutthoLDanzlg. (40

Mark Woftke, 18 metų. Iš Stutthof/Dan
zlg; Marklr Crlsha. 16 metų. 14 Stutthof/ 
Danzig; Michelson Lelb, 44 metų. 14 Kow- 
no; Mil Gabi, 13 metų, 14 SlutthotDanzlg; 
MII e r ChaJIm. 17 metų, 14 StutthoLDan- 
zlg; Mlllkowskl Laiba, 14 metų. 14 Stutt
hof/Danzlg: Mllner Shlelma, 17 metų. UI 
Stutthof/Danzlg; Minz Hlrsh, u metų, II 
Stutthof/Danzlg; Relsachowltz Iza, 15 me
tų, Iš stutthoLDanzlg; Perlman Ruwln, 11 
Stutthof/Danzlg. (46)

Margalt rngeborg. 30 metų. Iš Offen
bach; Margolinas Rosa, 50 metų, iš Kau
nas; Margolinas Moisey, 57 metų, 14 Kau
nas: M-rkevieh Kari, 37 metų, U Riga; 
Margevtčlus Nlkodlmaa, 20 nretu: Sbapy- 
ro Guga, 16 metų. Iš Stutthof; Shapyro 
Melsha. 16 metų; Shapyro Monla, 16 me
tų, Iš Stutthof; Stankewlcius Leon. 17 me
tų, 14 Erfurt; Zal Mulke, 16 metų, 14 
Stutthof. W)
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BALFo Seimo nutarimai POLITJNIut

DEL BENDROS BALE VEIKLOS

BALFos buvo 
tautos pražūties 
doje. Karui pasibaigus, pasaulio 
nelaimės ir lietuvių tautos vargai 
nesibaigė. Priešingai — lietuvių 
tauta liko pavergta, tūkstančiai jos 
geriausių sūnų, gelbėdamiesi nuo 
mirties, atsidūrė tremtinių būklėje. 
Lietuviai tremtiniai tebevargsta, 
mirtis ir ligos juos tebeskina. Badas, 
alkis ir šaltis juos tebesilpnina.

BALFos yra jų vienintelė viltis, 
paguoda, pagalbai BALF piniginės 
ir daiktinės dovanos — nėra tiktai 
dovanos. Tai dvasios stiprinimas, 
amžiaus liginimas.

Kilnų šalpos darbą dirbant, visos 
Amerikos lietuvių patriotinės gru
pės sugebėjo sueiti po viena vėliava. 
O tai jau didelis laimėjimas, kokio 
nėra pasiekusi nei viena kita Ame
rikos lietuvių vrganizacija!

BALFos veikla davė progą lietu
vių vardą iškelti plačioie Amerikos 
visuomenėje, per spaudą, radiją ir 
kitaip. Tiek didžioji spauda, tiek 
didžiosios šalpos organizacijos mi
nėte minėjo ir tebemini kenčiančios 
lietuvių tautos vardą.

Turėdamas visa tai minty BALF 
Seimas, 1947 m. lapkr. 5 ir 6 dieno
mis New Yorke, dabartinio pasau
lio sostinėje, nutaria ir pageidauja, 
kad BALFo prieteliai stengtųsi įsi
pareigoti veikti sekančiai:

1. Stiprinti BALFo skyrius, įtrau
kiant į juos kodaugiausia narių;

2. Steigti BALFo skyrius tose vie
tovėse, kur skyrių dar nėra;

3. Tęsti nuolatinį drabužių, ava
lynės, medikamentų, mokslo reik
menų ir kitokių gėrybių rinkimo 
vajus;

4. Rinkti pinigines aukas visu 
nuoširdumu, kad būtų galima ir 
įmanoma ko didesniam skaičiui lie
tuvių tremtinių, ypač jų vaikučiams, 
pagelbėti;

5. Pravesti viešas rinkliavas (Tag 
Day), kur tik įmanoma tą padaryti;

6. Prašyti visus BALFo narius ir 
lietuvių šalpos darbo rėmėjus me
tuose paaukoti nemažiau vienos 
dienos uždarbį kenčiančių lietuvių 
gerovei.

7. Dėti visas pastangas, kad BALF 
būtų nesugriaunamas tiltas, jun
giantis visus kilnaširdžius žmones 
— lietuvius ir kitataučius — didžia
jam lietuvių tautos gelbėjimo dar- 
oul;

8. Pagelbėti naujai atvykstantiems 
lietuviams įsikurti, kad jie

> naudingi šios šalies gyventojai 
sėkmingi savo brolių nelaimėje 

^tremtyje gelbėtojai

įsteigtas lietuvių 
pavojaus valan-

būtų 
ir 
ir

TREMTINIU ĮKURDINIMAS

BALF metinis seimas, posėdžiau
damas New Yorker viešbutyje New 
York’o mieste 1947 m. lapkričio 5 
ir 6 d. d., išklausąs išsamių prane
šimų apie lietuvių tremtinių būklę, 
aspiracijas ir pageidavimus, bei 
apie intresuotų valstybių dedamas 
pastangas tremtinių problemai iš
rišti, pažymi, kad vienintėlis teisin
gas klausimo išrišimas kuris ir pas
toviai išrištų, yra — nepriklauso
mybės, demokratinio valdymosi ir 
žmogaus teisiu sugretinimas tų 
tremtinių kilmės kraštams.

Tokio išrišimo reikalauja paverg-

Kaip dirba lietuviai Anglijoje
Amerikos lietuvių savaitraštis 

„Dirva“ š. m. lapkričio 21 d. nume
ryje spausdina vieno lietuvio trem
tinio, šiuo fnetu dirbančio Anglijoje, 
įspūdžius, kurių įdomesnes ištrau
kas patiekiame ir savo skaitytojams:

Vieną dieną man teko su pora vy
rukų kasti žemę pas vieną restorano 
savininką. Jis pats iš ryto atvažia
vęs mašina, mus nusigabeno. Dar
bas kaip darbas, bet savininkas bu
vo labai malonus, davė gerus pietus.

Naujas transportas 
Kanadon

(Laiškas iš Atlanto)
„Aųnitania“, 1947. XII. 15.

Aštuntasis emigrantų transpotas 
Kanadon, sudarytas iš vykstančiųjų 
pas gimines, iš pereinamosios Diep- 
holzo stovyklos išvyko gruodžio 11 
d. Sis transportas, susidedąs dau
giausia iš šeimų, buvo nukreiptas 
per Olandijos uostą Haek van Hol- 
lana. Iš čia, pasiekus Anglijos uostą 
Harwich ir pora dienų paviešėjus 
Londone, keleiviniu laivu „Aųulta- 
nia“ gruodžio 15 d. paliko Anglijos 
Southampton uostą.

Įdomu pažymėti, kad į negausaus 
Skaičiumi transporto sudėtį įeiną ir 
51 ne DP.lTai Rusijos vokiečiai, ko
lonistų ainiai, imunitai

Toliau gausiausią grupę sudaro 
rusai — 54 žm., žydai — 40,^lenka' 
— 35, lietuviai — 17 ir po keletą 
kitų tautybių asmenų. Sg. Mš. 

toji Lietuvių Tauta, Lietuvos valsty
bės atstovai demokratinėse valsty
bėse, Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, tremtinių masės Eu
ropoje ir šaltame Sibire, ir visi lie
tuviai amerikiečiai. Sis reikalavimas 
yra paremtas tarptautine teise, kuri 
Lietuvos valstybinį suveretiumą te
belaiko nepaneigtą, bei visa eile iš
kilmingai pareikštų — kaip antai: 
Atlanto Charta Keturiomis Laisvė
mis, Jaltos Deklaracija „Išlaisvin
toms“ Europos Tautoms, ir Jungti
nių Tautų Charta.

Salia to. ligi bus atsteigta nepri
klausomybė ir laisvė Lietuvai, Lat
vijai, Estijai ir kitoms šiandien So
vietų Rusijos pavergtoms tautoms, — 
tenka kreipti rimtą dėmesį tarpti- 
niam tremtinių klausimo išrišimui — 
emigracijai iš Vokietijos ir Austri
jos į kitas valstybes. Daugiau kaip 
dviems metams praslinkus po karo 
veiksmų nutraukimo, lietuvių ir ki
tataučių politinių tremtinių masės 
tebegyvena beteisių šelpiamųjų gy
venimą — kaipo „human material“, 
be nuosavybės ir pilietinių teisių, be 
balso jų likimo sprendime, nuolat 
skry ninguojami ir cenzūruojami. 
Prieš grįžtant į laisvas tėvynes, šie 
tremtiniai trokšta laisvo ir saugaus 
gyvenimo su visomis žmogaus teisė-

Broliai, dėkojame jums?
PADĖKOS LAIŠKAS BALFO PIRMININKUI KUN.

Pone Pirmininke,
Per Jūsų organizaciją pasiekia 

tremtinius dovanos iš Amerikos, kur 
geraširdžiai žmonės nepažįstamam 
tremtiniui atiduoda dolerius ar do
lerį, .sunkiai uždirbamą, drabužį ar 
apavą nuo savo pečių ar kojos. Jau 
keliasdešimt vagonų atėjusių įvai
riais keliais, praėjo pro tremtiniu, 
organizacijų sandėlius su BALFo gė
rybėm: maistu, drabužiais, avalyne, 
vaistais, medicinos instrumentais, 
knygom, rašmenim Ir net vaikų žais
lais. BALFo sutintoji auka siekia 2 
mil. dolerių sumą, kuria tūkstan
čiams tremtinių padėta išvengti ba
do, ligos ir nevilties. Ji padėjo iš
laikyti ir garbingoj eilėj lietuvių 
vardą.

Ar mes galime jiems atsidėkoti? 
Aukojo National War Fund, Ameri
kos Katalikų Episkopatas, jų Šalpos 
organizacijos, senatoriai ir guberna
toriai, bankininkai, biznieriai, di
rektoriai, ypač eiliniai darbininkai. 
Už visas aukas, daiktais ar pinigais, 
tremtiniai liks jiems visada dėkingi. 
• Daugeliui jų, kurie buvo prie 
aukotų daiktų prisegę savo, pavar
des, padėkojo patys tremtiniai betar
piškai. Ir daug kur tuo keliu užsi
mezgė net pažintys .tarp nepažįsta
mo tremtinio ir tautiečio Amerikoje.

Daug daugiau tokių, kurie davė 
dovaną ir panoro likti nežinioj. Tai 
nežinomieji aukotojai, nelyginant 
nežinomieji fronto kariai, kurie savo 
pareigą atlieka nelaukdami ordino, 
bet tėvynės vardan.

Ir vieniem ir antriem prašome 
nuo visų tremtinių iš visų jiems va
dovaujančių įstaigų perduoti šilčiau
sią padėką. O ypač dėkojame 
BALFui jo veikliajam pirmininkui, 
vadovybei ir bendradarbiams, o taip

Pavakaryj, pabaigus darbą, jis 
priėjo manęs ir parodė lapelį, ant 
kurio buvo užrašyta keletas angliš
kų žodžių.

— Parašykite man šituos žodžius 
lietuviškai, — paprašė.

Man buvo nuostabu, kad senas 
biznierius susiįdomavo lietuvių kal
ba. Dar keistesni pasirodė jo pasi
rinkti žodžiai: „Alus“, „Cigaretės“, 
„Degtinė“, „Viešbutis“ ir pagaliau 
„Mylia“. Išpildžiau jo prašymą.

— Žinot, kam man viso to reikia? 
— mirktelėjo man biznierius: — Už 
mylios nuo čia yra kryžkelė; ten 
iškabinsiu rodyklę su lietuviškų 
užrašu.

Ir tikrai, po poros dienų prie di
desnio kelio kryžkelės teko pasi
džiaugti gražiai padaryta pirma lie
tuviška rodyklė Anglijoje . . .

Pradžioje maniau kad anglai mie
lai vežasi į savo ūkius užsieniečius 
darbininkus vien bėdos verčiami. 
Pasirodo kad čia yra ir kitas reika
las: užsieniečiai dirba daug spar
čiau. Mano gyvenamos stovyklos 
apylinkių ūkininkai anglus darbi
ninkus ima dabar tik tuomet, kai 
užsieniečių negauna. Tai man pa
aiškėjo praeitą savaitę, kada tęko 
kasti bulves pas vieną ūkininką.

Pirmą dieną traktorius važiavo 
labai lėtai. Traktoristas net du kar
tus mus atsiklausė, ar ne pergreltai? 
Mes tik nusijuokėm. Kitą dieną jis 
jau įsidrąsino. Oo po penkių dienų 
darbo dvarininkas liepė man, kaip 
zlsos grupės atstovui, užeiti pas jį. 
Laikydamasis keisto anglų papročio, 

mis, su darbo progomis, su sąlygo
mis šeimyniškam gyvenimui ir švie
timui. Tokių sąlygų buvusiose priešų 
šalyse ilgą laiką nebus, ir todėl karą 
laimėjusios valstybės turi prievolę 
tremtinius priglausti savo teritori
jose.

Todėl BALFo seimas užgiria Strat
ton Bill H. R. 2910 ir įpareigoja vi- 
sus savo skyrius ir narius šio ar pa
našaus įstatymo pravedipią paremti 
per savo senatorius ir kitus atstovus 
kongrese. ' .

Be to, BALFo seimas, reikšdamas 
įsitikinimo, kad Strattono ar jam pa
našus įstatymas bus sekančioje re- 
guliarėje Kongreso sesijoje priimtas, 
pažymi, kad ant lietuviškos visuo
menės pečių netrukus užguls sunki 
atsakomybė: paruošti kelią, dalinai 
finansuoti perkeldinimą ir pagelbėti 
įkurdinti kelis tūkstančius Lietuvos 
tremtinių, kurie neturi artimų gi
minių Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, ir pagelbėti kitiems tūkstan
čiams įsikurti kitose valstybėse.

Todėl BALFo seimas įgalioja Di
rektorių Tarybą sudaryti specialę 
komisiją, kuri nuodugniai išnagri
nėtų visą problemą, sektų vyriausy
bės daromus žygius šio krašto ir 
tarptautinėje plotmėje, ir. sukurtų, 

pat visoms kitoms organizacijoms, 
be kurių darbo ir energijos toji pa
galba nebūtų buvus surinkta ir 
tremtinių pasiekusi.

Jūsų paramos dėka tremtiniai, 
anksčiau laisvėje gyvenę ir laisvai 
sau duoną uždirbę, ir dabar sten
gias nenuleisti laisvo žmogaus gal
vos. Jie miškuose malkas kerta, 
aerodromų darbus dirba, amatus or
ganizuoja, mokyklas steigia, chorus 
ir teatrus rengia, nors pastariesiems 
laiko turi tik iš darbo grįžę. Savo 
dainom jie stebina amerikiečių, 
anglų, prancūzų karius ar kitus lan
kytojus. Jie sporto klubus laiko ir 
rungtynėse su amerikiečių karių ko
mandom-garbingai varžosi. Jie pran
cūzų vardu žaisdami prie Vidurže
mio jūros atlaikė Vakarų Europos 
krepšinio meisterio garbę. Jie davė 
žmogų, kuris Europos pianistų kon
kurse Šveicarijoj iš 120 konkurentų 
atsistojo septintoje vietoje . . .

Anglų parlamento atstovas Sir 
Arthur Salter apie baltus, taigi ir 
apie lietuvius viešai parlamente kal
bėjo ......... Aš lankiau jų stovyklas,
ir aš tiesiog negaliu nusakyti to įs
pūdžio. kurį man padarė tų vyrų ir 
moterų kokybė. Praeityje jie paliko 
tragediją, o kai aš pas juos buvau, 
jie prieš save tematė nykų ateities 
neik:: Ūmą. tačiau jie savo nuotaiką 
išlaikė nuostabiu ir pasigėrėtinu bū
du. Jie turėjo pirmaeilį chorą; ne
turėdami knygų nei popierio, mokė 
savo vaikus, buvo įsirengę maldos 
namus. Jie sumaniai palaikė aukštą 
moralę ir rodė aiškų troškimą imtis 
bet kokio racionalaus darbo, koks 
tik jiems bus leistas.“

Tačiau . . . tačiau turiu jums at
virai pranešti, kad tremtinių jenos 
senka. Veidai visų vis labiau bąla, 
akys grimsta vis giliau ir neviltimi 

As

laukiau už durų — vidun svetimas 
žmogus neina: visus reikalus, atlie
ka lauke, už durų. Bet aš pats sau 
netikėjau, kai išėjusi dvarininkė 
mane kvietė vidun.

Viduje pats dvarininkas sutiko 
mane maloniu šypsniu: gerai dirbat! 
— Dėkoju Jums kad jūs taip, 
buvau dar labiau nustebintas, kai 
man davė puodelį kavos:

— Tokių darbininkų dar man nie
kur neteko matyti, — kalbėjo to
liau. — Nuoširdžiai Jums dėkoju! 
Mano vardu padėkokite visiems!

Apie gražų ir sąžiningą darbą 
tekstilės fabrikuose, angliškas laik
raštis Sunday Dispatch š. m. spalio 
5 d. numeryje rašydamas, skundžia
si tik vienu blogu dalyku: kad Ang
lijos pramonėje į darbą yra įjungta 
PER MAŽA tremtinių. Kartu pa
skelbtas ir Mr. H. Earnshaw, di
džiausio pasaulyje tekstilės koncer
no Horrockses, Crewdson, darbo ve
dėjo pareiškimas: DP (tremtiniai) 
prilygs geriausiems pramonės dar
bininkams.

Taip, sąžiningas darbas pralaužia 
visas kliūtis, net anglų tradicijas 
įveikia. Ir kiekvienas tautietis, nuo
širdžiai ir sąžiningai atlikdamas 
svetur jam paverstas pareigas, kla
bena duris į žmoniškesnį gyvenimą 
dar stovyklose tebevargstantiems 
broliams, o drauge didžiuliu įnašu 
prisideda prie Tėvynės gelbėjimo 
bylos, surasdamas žmonių, įsijau
čiančių į jos trage'Vją ir galinčių, 
jei ne šiandieną tai vėliau, jai pa
gelbėti, - . 

atsižvelgiant į geriausius tremtinių 
ir tautos interesus, ar tai koordina
cijos komitetą, ar tai atskirą organi
zaciją lietuvių tremtinių emigraci
jai, įmigracijai ir įkurdinimui pla
nuoti ir vykdyti.

BALF seimas pageidauja, kad 
BALF, veikiantieji tremtinių reika
lams komitetai, — kurie veikia prie 
arba su katalikų (War Relief Ser
vices — NCWC), protestantų (Church 
World Service), liberalų (Internatio
nal Rescue and Relief Committee) ir 
žydų organizacijomis, turinčiomis 
teisę teikti korporatyvius paramos 
afidevitus, taipgi Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje. Susivienijimas Lie
tuvių Romos Katalikų Amerikoje, 
Amerikos Lietuvių Taryba bei Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga. — sudarytų 
jungtinį komitetą ar korporaciją visų 
šių organizacijų veiklai, įtakai, pajė
gumui ir planams pajungti bendram 
tremtinių įkurdinimo užsimojimui.

BALFo direktorijatas įpareigoja
mas paruošti memorandumus Val
stybės Sekretoriui, Senato ir Atsto
vų Rūmų imigracijos pakomisijoms, 
Suvienytų Tautų organizacijai, bei 
International Refugee Organization, 
išdėstant šio Senato pareikštus pa
geidavimus tremtinių šalpos, globos 
ir įkurdinimo klausimais. „Darb.“

DR. J. KONČIUI
apsitraukia. Darbas krinta iš rankų, 
o neretai vyrai ir moters alpsta 
daroe. Džiovmmkų skaicrus, ypač 
vaikų tarpe, vis didėja. Atsivežėme 
jų 150, o dabar turim per 2.0\'0.

Kaltos dėl to sąlygos, kurios diena 
iš dienos sunkėja. Maistas prieina 
prie bado raciono. Jeigu dirbančia
jam reikia mažiausia 3.000 kalorijų, 
tai daug kur maistas faktiškai ne
siekia ir 1.000 kalorijų. Patalpose vis 
"labiau sukemšami — vienam žmogui 
4—2 kv. metrai, t. y. tik lovai pa
sistatyti; viename kambaryje po ke
lias šeimas. Emigracijai durys už
darytos. Vos keli šimtai pasiekė JV, 
o į Angliją iškeldinta keli tūkstan
čiai darbingųjų, paliekant ligi šiol 
nedarbinguosius ir šeimas, kurios 
ypač yra globos reikalingos.
, Nuolatinė grėsmė, kad iš vietos, 
kur jau savo pastangom pasisekė 
susitvarkyti, bus iškelti į naują vie
tą. Grėsmė būti išvytiems iš DP ir 
netekti globos. Grėsmė susilaukti 
tyčiomis sudarytų tokių sąlygų, kad 
alkis ir šaltis priverstų repatrijuoti 
ir vykti lėtai mirčiai į nagus.

Visi tie dalykai kerta sveikatą ir 
ištvermę ... Ak, broliai, Jūs laisvėje 
gyvendami, negalite ir suprasti, kaip 
tolima yra tremtiniams laisvė nuo 
prievartos, baimės, bado. Negalite 
įsivaizduoti, kaip dėl to įtemptai 
visų akys yra nukreiptos į JV. Jie 
laukia tiek materialinės pagalbos, 
tiek kovos už Lietuvos ir lietuvių 
reikalus ir paguodos ištverti.

Norėdami neprarasti drąsos ir ge
ros nuotaikos gyvenime, tremtiniai 
griebiasi graudaus juoko: — Kai 
man sunkiai eina pro gerklę juoda 
nebaltinta ir nesaldinta avižinė ka
va, kai pusžalės su kukurūzais duo
nos kąsnio negaliu nuryti, aš išmo
kau ją pasisaldinti ir pasigardinti 
— aš imu galvoti, ką valgo mano 
tautiečiai, kurie yra išvežti į Sibiro 
lagerius ar kurie Lietuvos miškuose 
laisvę gina; man tada kąsnis pasi
daro toks geras, kad su ašaromis jį 
ryju.

Broliai, dėkojame Jums už tai, kad 
Jūs po darbo, kąsdami savo kąsnį, 
prisimenate tremtinius ir juos gelbs- 
tite, atitraukdami kąsnį nuo savo 
burnos. Dėkojam ir už tai, kad savo 
geru pavyzdžiu Jūs patraukėt širdis 
amerikiečių nelietuvių, kurie vardan

Lietuvių tauta tebelaukia išlaisvinimo
iš 1 psl.)
didžioji Potsdame
reikalauja atitai-

(atkella 
Dėlto 
klaida

leisti pasiūlyti šį

Europai, 
padaryta 
soma.

Mes prašome 1
Rytprūsių ateities sprendimą:

Rytprūsiai turėtų būti padalinti 
tarp Lenkijos ir Lietuvos etnogra
fine siena, einančia į pietus nuo 
Geldapės. Tatai būtų istoriškai tei
singa ir nesusilauktų jokių priekaiš
tų iš vokiškai kalbančiosios vietinių 
gyventojų dalies, be tų, kurie už
sikrėtę kraštutiniu vokišku nacid- 
nąlizmu. Toks sprendimas duotų 
tinkamą išėjimą į Baltijos jūrą Len
kijai ir Lietuvai, kurių upių susisie
kimas ir geležinkelių sistemos gravi- 
tuoja pirmosios į Danzigą, antrosios 
į Karaliaučių. Rusija niekad nenu
kreipė pakankamai susisiekimo į ki
tus Baltijos uostus — Taliną, Rygą 
ir Liepoją, o Rusijos prekybos inte
resams visiškai pakanka Leningrado.

Toks sprendimaš pašalintų Rytprū
sius kaip vokiečių agresijos tvirtovę! 
ir nesudarytų jokios grėsmės Sovietu j 
Sąjungai, kuri 1920—1939 m. palaikė 
ko puikiausius santykius su savol

XII. 9. Prancūzijos parlamentas 
priėmė saugumo policijos valymo 
įstatymą. * Arabų lyea susirinko 
posėdžiui Palestinos klausimu. * 
Nutrūko Prancūzijos prekybos 
derybos su SSSR. ♦ Prancūzų 
prof, sąjungos nutarė pradėti 
darbą.

XII. 10. JAV susitarė su Pana
ma dėl atsparos punktų Panamos 
kanalo srityje nuomavimo 5—10 
metų. ♦ JAV nutarė neteikti pe
reinamosios pagalbos tiems kraš
tams, kuriuos valdo SSSR arba 
komunistų partijos. ♦ Atsistaty
dino Persijos premjeras Sultaneh. >
♦ Romoje 600.000 darbininkų

' pradėjo generalinį, streiką.
XII. 11. Jugoslavija pareiškė 

Italijai protestą dėl gen. Taddeo 
Orlando paskyrimo italų kariuo
menės vadu. * Trumanas parei
kalavo vyriausybės įgaliojimų už
kirsti kelią infliacijai. ♦ JAV re
prezentantų rūmai priėmė įstaty
mo projektą suteikti skubią 590 
mil. dot pagalbą Prancūzijai, Ita
lijai, Austrijai ir Kinijai.

XII. 12. Arabų Lyga svarstė 
arabų kraštų iš JT išstojimo klau
simą. * Atsistatydino Urugva
jaus vyriausybė. ♦ Generalinis 
streikas Romoje baigtas. ♦ Pran
cūzijos parlamentas 411 balsų 
prieš 183 pritarė vyriausybės po
litikai SSSR atžvilgiu. ♦ JAV 
okup. pajėgų štabas pareiškė pro
testą sovietams dėl AP korespon
dentę apšaudymo Berlyne.

XII. 13. Vakarų Sąiungininkų 
protestas sovietams dėl austriško 
turto perdavimo Jugoslavijai. ♦ 
JT Balkanų komisija atsisakė in- 
tervenijuoti dėl mirties bausmės 
įvykdymo 28 komunistų tero
ristams. ♦ SSSR protestas Pran
cūzijai dėl sovietu piliečių areštų.
♦ Nepaprastas JAV delegatų Lon
done posėdis.

XII. 14. Persijos vyriausybę su
daryti parlamentas pavedė ligšio- 
lin’am parlamento pinu. Sarder 
Faher Hekmat. * Pirmieji demo
kratiniai rinkimai Venecueloje. * 
Rublio reforma Sov. Sąjungoje. '

XII. 15. Ketrurių Didžiųjų užs. 
reik. min. konferencija Londone 
atidėta neribotam laikui. ♦ D. 
Britanija ir Olandija pradėjo fi
nansinius pasitarimus. ♦ Ben
droje Moslemo Lygos konferenci
joje Karači nutarta sudaryti ats
kiras MoslemO Lygas Pakistanui 
ir Indijai. * Nauja Italijos vy
riausybė platesniais koaliciniais 
pagrindais. * Saaro krašto parla
mentas 47 balsais prieš 1 pasisakė 
už finansini ir teisinį susijungimą 
su Prancūzija.

XII. 16. Dimitrovo ir Hodžos 
derybos Bulgarijos. Albanijos 
draugiškumo paktui sudaryti. ♦ 
Tito atvyko Rumunijon pasirašyti 
Jugoslavijos — Rumunijos drau
giškumo sutarti. * Atitraukti bri
tų ir amerikiečiu daliniai iš Ven- 
grijos. • - 

žmoniškumo ir artimo meilės dosnias 
atgniaužė saujas tolimam vargą ken
čiančiam tremtiniui. Prisiminkit, ne
pamirškit ir toliau Jus prašome, nes 
pagalba vis reikalingesnė.

Jūs esate dabar ve'k vieninteliai, 
kurie negalite gelbėti žudomą Lietu
vą ir jos vaikus. Jei Lietuva bus at
vaduota, jei daugiau jos va'kų bus 
išgelbėta nuo mirties, tai čia bus Jū
sų didžiausias laimėjimas ir nuopel
nas tautai.

JONAS VILKAITIS
Vyriausiojo Lietuvių Tautinės 

Bendruomenės Komitetu Pirmininkas
Dr. DOMAS JASAITIS

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Pirmininkas

gerais kaimynais Pabaltijy, prieš 
susisėbraudama su ■ nacine Vokietija 
grobimo ir agresijos tikslais.

Ypatingai gi mes prašome leisti 
mums priminti, kad mūsų krašto 
(JAV) geras vardas būtų nepataiso
mai pažeistas, jeigu jo valstybės 
sekretorius po dviejų metų tokios 
gražios patirties, turint reikalų su 
Sovietų Sąjunga, dar paremtu jos 
agresinius planus, aiškiai paželdžian-. 
čius teisingumo principus, nepaisan
čius istorijos bei etnografijos faktų 
ir sudarančius pavojų saugumui visų 
valstybių, suinteresuotų jūrų laisve, 
taigi ir Baltijos jūros laisve.

Pagaliau leiskit priminti, kad r 
lietuvių, latvių ir estų tautos dar 
kantriai tebelaukia išsipildant Jal
tos deklaracijos dėl išvaduotosios 
Europos. Po pustrečių metų nuo, 
karo ve’ksmų pabaigos Europoje 
nebėra jokio pateisin’mo, kad ru
sai laikytų okupavę Baltijos vals
tybes. Londono konferencija, mū
sų manvmu, yra tinkama vieta iš
kelti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės atstatymo klau
simą,“ — baigiamas ALT raštas.

10


	C1BC10000258616-1947-Gruod.19-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0001
	C1BC10000258616-1947-Gruod.19-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0002
	C1BC10000258616-1947-Gruod.19-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0003
	C1BC10000258616-1947-Gruod.19-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0004
	C1BC10000258616-1947-Gruod.19-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0005
	C1BC10000258616-1947-Gruod.19-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0006
	C1BC10000258616-1947-Gruod.19-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0007
	C1BC10000258616-1947-Gruod.19-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0008
	C1BC10000258616-1947-Gruod.19-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0009
	C1BC10000258616-1947-Gruod.19-DPSPAUD-TEVISKES-GARSAS-page-0010

