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Su viltimi ir nepalaužiamu valia į 19^8-sius Metusi
Naujas ALTo vajus 

Lietuvai gelbėti
Gavome žinių, kad po Naujų Metų 

Amerikos Lietuvių Taryba pradeda 
akciją sukelti 250.000 dol. Lietuvai 
gelbėti. Panaši akcija buvo vykdoma 
ir 1947 m., tačiau tada dėl susidė
jusių aplinkybių tebuvo surinkta tik 
100.000 dol.

150 DP studentu i 
Angliją

Berlin. (Dena). — 7 profesoriai, 
Anglijos universitetų rektorių ir pro
rektorių komiteto atstovai, atvyko į, 
Hąmburgą parinkti DP su akade
miniu išsilavinimu darbams Angli
joje. Atstovai šiam reikalui parink
sią apie 150 DP, šiuo metu studijuo
jančių vokiečių universitetuose.

= Kanados laikraščiai rašo, kad iki 
š. m. gegužės mėn. Kanada numa
tanti įsileisti 17.000 DP: 3500 anglia
kasių, 2500 miško kirtėjų, ,4000' mo
terų. siuvėjų, ir kt. specialybių trem
tinių.

Pabaltijo klausimas aktualėja
Pabaltijo kraštų klausimas pama

žėle, bet tolydžio ima grįžti į aktu
aliąją, pasaulio opinijos politiką.

Tiesa, tas grįžimas — paties demo
kratinio pasaulio nelaimei — ne iš to 
galo. „Pabaltijo valstybės“ rašo J. 
Paalla prancūzų žurnale „Revue par
lamaintaire“ (1947 m. nr. 22), „yra 
europinės civilizacijos priešakinėse “ 
pozicijose, ir

jų likimas turėjo įspėti visas ci
vilizuotąsias tautas“.

Deja, pasaulio „viešoji opinija vis 
nenorėjo tikėti mažųjų Pabaltijo 
tautų, sukniubusių po pirmaisiais so
vietines barbarijos smūgiais, skundu. 
Ji neteikė joms net grynai moralinės 
paramos. Tik po to, kai ir kitus 
kraštus užplūdo raudonasis 
ir ištiko toks pat likimas, 
Pabaltijo valstybes, nauji 
pasiekė pasaulio viešosios 
ausis, skundai, panašūs į Pabaltijo 
tautų šauksmą; iš jų pamažėle pra
dedami suvokti rusų ekspansijos ir 
tautos pavergimo metodai.“ Demo
kratinės galybės suskato protestuoti. 
„Beje, tie protestai lieka tušti ir be
vaisiai, jie negali sustabdyti tautų 
griuvimo į komunistifię bedugnę, bet

amaras 
kaip ir 
skundai 
opinijos

lie jau rodo tendenciją nebesilenkti 
primestiems faktams ir nebesutikti 
su sovietų ekspansija. Aišku, dar .toli 
nuo Atlanto chartos ir JT statutų 
žadėtųjų nepriklausomybės garantijų 
tautinėms valstybėms, tačiau

tai jau yra daugiai/, negu ano 
meto, reakcija į Pabaltijo vals

tybių pavergimą.,
Pagaliau, argi protestai prieš rin

kimų falsifikavimus Lenkijoj, prieš 
opozicijos likvidavimą Bulgarijoj, 
priėš deportavimus Rumunijoj ir 1.1, 
nėra kartu ir protestas prieš tokį pat 
smurtą Pabaltijo valstybėse?"

„Revuė parlamaintaire“ Pabaltijo 
valstybių klausimą (rikiuoja į aktua
liąją tarptautinę politiką: „Sovietai 
sulaužė sutartis, prieš karą pasirašy
tas su Pabaltijo valstybėmis; dabar 
jie laužo per karą pasirašytąsias su
tartis ir net naująją pasaulio konsti
tuciją . . .

Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybės pažeidimas tarptautinei 
bendruomenei yra tapęs principo 

klausimas. *
Jo reikšmė toli prašoko grynai re

gioninio klausimo rėmus. Kraštams,

B

„DP problema bando tautą humaniškumą'
— rašo didžiulis Kanados Halifaxo 
dienraštis „The Halifax Herald“. Po 
antrašte talpinama didoka nuotrau
ka, kurioje viena DP mergaitė, Vo
kietijoje, prieš • priimama tekstilės 
darbams, stebi Kanados amatų at
stovo siuvamos mašinos demonstra
vimą. Toliau paaiškinama, kad pusė 
milijono tokių pat DP Vokietijoje, 
JAV zonoje, laukia progos įsikur
dinti.

Po to ilgokame straipsnyje Roland 
Hollander gvildena DP problemą. 
Korespondentas perduoda kpt. Jerry 
M. Sage, DP civilinių reikalų šefo 
JAV okup. pajėgų štabe, Frankfurte, 
pasisakymą tuo reikalu.

Kpt. Sage kalba keliomis kalbo
mis, bet didžiausias jo gebėjimas — 
skirti didžiausią dėmesį žmonėms, 
kurių oficialiųjų reikalų tvarkytoju 
jis yra. Jis rūpinas) ir respektuoja 
vienodai visų tautybių DP, pabrėžda
mas, kad tie žmonės yra perėję įvai
rios rūšies pragarą. Toliau kpt. Sage

JAV jsitvirtina Vid. 
Eyiuose

Morehead City, I. 6. — Dena-INS) 
— Pirmadienį į Viduržemio jūrą 
įplaukė 2 amerikiečių karo laivyno 
transportiniai laivai, gabendami 1000 
jūreivių. Minimi jūreiviai skirti 
Neapolyje stovinčio • lėktuvnešio ir 
Italijos dviejų, vandenyse esančių 
kreiserių įguloms padidinti. Kita da
lis priskirta prie Graikijos vande
nyse (ties Pirejaus uostu) esančio 
kreiserio „Little Rock“.

Su dalinių padidinimais atgabentą 
ir šarvuočių, liepsnosvaidžių, džipų 
bei sunkvežimių atitinkami kontin
gentai.

— Turkų laikraščių žiniomis, Tur
kijos laivynas netrukus turįs būti 
sustiprintas įvairaus tipo amerikie
čių karo laivais ir atitinkamu kiekiu 
pakrančių artilerijos. Turkijoje taip 
pat netrukus laukiama keleto aukštų 
amerikiečių karininkų.

pamini, kad yra keturios galimybės 
išspręsti DP problemą:

1. Mes galėtume juos jėga repatri
juoti į tėvynes — tiesiog pamauti 
juos ant laukiančių durtuvų;

2. Uždarę stovyklas Vokietijoje, 
galėtume juos išsklaidyti tarp vo
kiečių;

3. Laikyti ir toliau stovyklose;
4. Saugiau įkurdinti kituose kraš

tuose. -
Kpt. Sage tinkamu numato tik 

ketvirtąjį atvejį. Pirmuosius tris jis 
laiko negalimais ir nežmoniškais.

Įdomiai kpt. Sage apibūdina sto
vyklų komendantus ir kitus aukštes
niuosius pareigūnus, turinčius arti
mesnių reikalų su tremtiniais. Apie 
juos jis sako, kad tie žmonės visai 
nesidomį esminiu pabėgėlių proble
mos išsprendimu, bet rūpinęsi išvie
čių svarinimu ir vaikų mirtingumu.

DP problemoje, kuri jau anksčiau 
turėjusi būti išspręsta, kpt Sage 
mato galimybes išbandyti vakarų 
valstybių tautinę ir tarptautinę mo
ralę. Vakarų valstybės turėtų mesti 
šalin visus skrupulus ir, nuoširdžiai 
užjausdamos, stengtis šią . problemą

me atviresniu ir gailestingesniu vei
du pažiūrėti į tuos žmones.“

Paminėjęs, kad kai kurie kraštai 
(Belgija, Prancūziia. Venecuela) ža
da įsileisti po šiek tiek DP pas save, 
Sage pareiškia, kad, jo nuomone, tai 
esą tik tušti pažadai. Jis netiki, kad 
kitos tautos rimtai ištiestų savo pa
galbos ranką, kol to nebus padariusi 
Amerika.

„Kuomet mes darysime, ir jei mes 
darysime, tai darys ir kiti, bet, jokiu 
būdu jie nieko nedarys pirmiau už 
mus“, baigia korespondentas kpt. 
Sage žodžiais..

atsidūrusiems tokioj pat padėty, Pa
baltijo kraštų aneksija ir sovietiza
cija rodo, kaip dalykai klostosi ir 
kur jie veda. Kiti kraštai pagal 
Pabaltijo valstybių' pavyzdį gali 
matuoti 
kitur 
etapus. ....
tas dėl sovietų ekspansijos bei 
jos rezultatų, jis jau žino, kad jais 
reikia nepasitikėti bei jų saugotis ... 
Tuo požiūriu ryšium su sovietų agre
sija prieš Pabaltijo valstybes, ga
lima pakartoti Talleyrando žodžius:

„Tai daugiau kaip nusikaltimas, 
— tai klaida.“

Kad Pabaltijo kraštų tragedijos 
nepaisymas buvo demokratijoms ža
linga klaida, užsimena ir JAV žur
nalistė Dorothy Thompson sindika
tiniame straipsny, kurį paskelbė keli 
šimtai ne tik JAV, bet ir įvairių pa
saulio kraštų laikraščių. Ji rašo:

„Ko mes siekėm praeitam kare išva
duodami Europą? Mes norėjom ją ap
saugoti nuo pavergimo vienai agre
singai galybei, kuri buvo priešiška 
JAV ir grėsė jų saugumui. Tačiau 
Vokietijos žlugimas neišvengiamai 
pakeitė Europos jėgų santykį. Su vo- 
kiečių armijų žlugimu ties Stalin
gradu iškilo nauja pirmaeilė galybė 
ties tomis Europos sienomis, kurios 
yra sunkiausiai apginamos. Ar toji 
galybė, ištaisiusi ir užsitikrinusi savo 
sienas, po karo vėl pasitrauks? O 
gal ji panaudos savo priekin perkel
tas pozicijas tam, kad su savo armi
jomis ir penktąja kolona užkariautų 
Europą? i k

Amerikos politika ir viešoji opi
nija rusų reikalavimus prisi
jungti Pabaltijo valstybes ir iš
taisyti Lenkijos sienas priėmė 
kaip Rusijos saugumui laiduoti 
reikalingas priemones, taigi kaip 
sąlygą, kad Rusija galėtų pasi
traukti.
Tam JAV nereikalavo jokių patiki

mų įrodymų . . .

sovietizacijos progresą 
ir numatyti tolimesnius 

Pasaulis yra jau įspė-

Kaip galima tokiais dalykais iš 
viso pasitikėti?

Argi mes netik su geriausiais 
draugais darydami finansines sutar
tis, nesišaukiam advokato, kad kiek
viena klauzulė būtų aiški kaip ašara, 
ir kad būtų garantuotas saugumas?

Rusija po šio karo neišvengiamai 
turėjo atsistoti tokiose pozicijo
se, iš kurių ji tikrai gali užval
dyti Europą, jeigu kitomis prie
monėmis jai nebus sudaryta at
svara.“
Toliau D. Thompson konstatuoja, 

kad „Europa pati viena negali apsi
ginti, bet yra reikalinga, kad JAV 
ją gintų“. Tokia padėtis betgi ne
galinti būti pastovi ir patvari, iri 
JAV žurnalistė sugestionuoja, kad 
turi būti sukurta europinė jėga so
vietų agresijai atlaikyti. Implicite 
Dorothy Thompson samprotavimas 
įtaigoja mintį, kad tokia veiksminga 
europinė jėga vargiai ar bus įmano
ma neišstumus sovietų iš tų Rytų ir 
Vid. Europos pozicijų, kuriose jie 
yra įsikūrę. Tarptautiniu mastu tuo 
tarpu gyvo aktualumo beturi Rytų 
Vokietija, bet sovietus iš ten pajudi
nus

automatiška! suaktualės ir Pa
baltijo kraštų reikalai

Į tą kelią, po Londono konferen
cijos nesėkmės, rodos, ir einama.

(„Rėvue parlamentaire“ yra dvisa
vaitinis žurnalas, plačiai skaitomas 
prancūzų politiniuose, finansų ir pra
monės sluoksniuose. Dorothy Thomp
son yra kartu su Walter Lippmann 
įtakingiausia JAV diplomatinė publi-

(a

JAV kongreso sesija
Washington, I. 6. (Dena-Reuter) — 

JAV kongresas, kuris turės išspręsti 
pagalbos Europai klausimą, sausio 6 d. 
susirinko „tylos prieš audrą ženkle“ 
reguliariajai sesijai.

Kongreso užs. politikos komisijos 
pirmininkas pateikė Marshallio pla
no projektą.

Tito deklaruos Balkanų federaciją?
Ankara, I. 5. (Dena-Reuter). — 

Turkų laikraščių pranešimais, esą 
lauktina, kad netrukus būsianti 
deklaruota federatyvinė Balkanų 
valstybė. Maskva tai esanti supro
jektavusi jau prieš eilę mėnesių. 
Karaliui Mykolui abdikavus, įvykiai 
artėją prie plano galutino įgyvendi
nimo. Kai kurie laikraščiai nurodo,

Paslaptingas ligonis
Stockholm. (Dena-Reuter) — Šve

dų profesorius Elis Berven, žymus 
vėžib ligos specialistas, sovietų įstai
gų prašomas „pagelbėti viename rim
tame atsitikme“, specialiu sovietų 
pristatytu lėktuvu išskrido į Maskvą.

Švedų gydytojų nuomone, Bęrven 
jokiu būdu nebūtų skridęs Maskvon, 

, jei jam nebūtų buvę užtikrinta, kad 
jo pacientas būsianti svarbi asmeny
bė. Sovietų ištaigos į jį kreipėsi ne 
per r>avo pasiuntinybę, bet tiesiog. Iš 
tų aplinkybių daroma išvada, kad 
Berven buvęs iššauktas pačiam Sta
linui gydyti.

išspręsti. „Mes (amerikiečiai) galėtųė kad šios valstybės gaiva Stalinas

|l$

Atomas klausia diplomatiją: „Ar Jau laikas!**

world
DIPLOMACY

JSYHT“

esąs numatęs ‘maršalą Josip Tito.
Tų pačių laikraščių žiniomis, Ven

grijoje dedamos visos pastangos šią, 
palyginti, dar mažoje komunistų 
kontrolėje esančią valstybę galuti
nai įjungti į minimą — Jugoslavi
jos, Bulgarijos, Rumunijos ir Alba
nijos — bloką.

Washington, L 5. (Dena-Reuter). — 
JAV užs. reik, ministerija paskelbė 
platų JT Balkanų komisijos praneši
mą, kuriame pateikiami įrodymai, 
kad šiauriniai Graikijos kaimynai 
tikrai remia Graikų sukilėlius, tiek
dami jiems ginklus, ir partizaninis 
karas vykstąs tik užsienio pagalba. 
Tai dėjęsi net tuo metu, kai Grai
kijos klausimas buvęs svarstomas 
Saugumo Taryboje. Toliau pra
nešime nurodoma, kad Albanija, Bul
garija ir Jugoslavija nuolat atsisa
kinėjusios bet kuria forma ben
dradarbiauti su JT komisija.

GRAIKIJA DIDINA KARIUOMENĘ
Athenai, I. E. (UP) — Graikijos 

vyriausybė paskelbė, kad vyriausy
bės kariuomenė padidinama dar 
12.000 vyrų, ir graikų tautinė, gvar
dija — 100 batalionų. Sis planas bus 
įgyvendintas artimiausiu laiku.

Bad Nauheim. (Dena). — Atsi
žvelgiant į rimtą padėtį Graikijoje, 
kaip INS iš britų užs. reik. min. 
sluoksnių patiria, D. Britanija savo

kariuomenę, sudarančią 5000 vyrų, 
numato Graikijoje palikti neribotam 
laikui. Toliau, Graikijos vamdenyse 
liks stipri britų laivyno misija. D. 
Britanijos vyriausybė, kaip praneša
ma, Graikijos klausimu laiko nuo
latinį ryšį su Washi^tonu.

NESUSITARTA DEL TRIESTO
Roma, L 6. (Dena-INS) — Italijos 

užs. reik, ministerija paskelbė, kad 
Italijai ir Jugoslavijai iki šiol dar 
nepavykę susitarti dėl kandidatų no- 
minavimo Triesto gubernatoriaus 
postui. Italija atmetė 3 Jugoslavijos 
kandidatus, o Jugoslavija 
abu Italijos pasiūlytuosius, 
norinti šį klausimą perduoti 
Tautoms spręsti.

♦

atmetė 
Italija 
Jungt.

Bagdad. (Dena-Reuter) — Irako 
įstaigos areštavo tūlą asmenį, kuris 
netoli vieno britų aerodromo bandęs 
upėn sumesti ampules su choleros 
bacilomis. Areštuotojo bute rasta 
įvairaus dydžio ampulių, kurios nu
gabentos tyrimams į Bagdadą.

— „Sunday Chronicle" korespon
dento pranešimu, nuo Palestinos pa
dalinimo iki pr. metų pabaigos Pa-, 
lestinoje žuvo arba buvo sužeista 
3000 asmenų. Oficialūs nuostolių 
skaičiai (316 žuvusių ir 744 sužeistų) 
neapima tų, kuriuos abi pusės slapta 
palaidojo arba gydo ne ligoninėse.

Komunistai pradės ofenzyvą 
Čekoslovakijoj'

Paris. (Dena-Reuter). — Prancūzų 
laikraštis „Combat“ rašo, jog iš ko- 
minformui artimų sluoksnių esą pa
tirta, kad partizaninis karas Grai
kijoje esąs tik „maskuojamasis ma
nevras“. Tikrasis „mūšis dėl Euro
pos“ prasidėsiąs sausio 15 d. Čeko
slovakijoje, kai būsiahti pradėta ko
munistų ofenzyva, bet kokia kaina 
laimėti pavasarį įvykstančius rinki-

mus. Komunistų ofenzyva prieš če
kiškąją tvirtovę esanti paruošta IM 
smulkmenų.

Asmenys, kuriems yra pavesta šiai 
propagandos kampanijai vadovauti, 
kaip patiria „Combat“, yra gavę ne
ribotus įgaliojimus panaudoti visus 
komunistų partijos narius, jų tarpe 
Čekoslovakijos min. pirm. Gotwaldę 
ir kitus nūnlsteriiM.

1
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* Dėl Lietuvos Ne
priklausomybės 30 

metų sukakties
Artėja 1948 m. vasario 16-oji die

na. Tą dieną sukanka 30 metų nuo 
Lietuvos Nepirklausomybės paskel
bimo. Neilgai, palyginti, truko mū
sų .valstybės laisvės gyvenimas. Ta
čiau per tą laiką lietuvių tauta, tu
rėdama senas valstybines tradicijas, 
savitos kultūros pagrindus ir didelį 
teisingumo supratimą, įrodė pasau
liui, kad ji yra taikingas ir nuošir
dus tautų bendruomenės narys, o 
taip ’pat pozityvus veiksnys Europos 
ūkiniame, politiniame ir kultūri
niame vyksme.

Lietuvos valstybinio suverenumo 
vykdymą sukliudė antrojo pasauli
nio karo sukėlėjau Šis karas baig
tas, nors pasaulis vis dar tebėra 
nežinioj ir netikrume, belaukdamas 
pastovios ir teisingos taikos “ei 
laisvės. Laukia laisvės ir taikom r 
lietuvių tauta, kurios tėvynė vie: - 
šališku agresijos aktu užgrobta ir 
klasta bei smurtu įjungta į Sovietų 
S-gą, o ji pati blaškoma, naikina
ma Iki šiol negirdėtomis priemonė
mis.

Tačiau, lietuvių tauta visad buvo 
ir pasiliko ištikima didiesiems tei
sės ir teisingumo dėsniams, išreikš
tiems Atlanto chartoje. Roosevelto 
keturiose laisvėse, Trumano punk
tuose. šis lietuvių tautos tikėjimas 
į teisingumo ir gero pergalę lydė
jo ir lydi ją kovoje prieš didžiųjų 
grobikų planus bei siekimus!

Lietuva, nežiūrint jos pakeltų mil- 
finiškų aukų, nuostolių ir dabartinio 
naikinimo, tebėra gyva ir kovojanti 
dėl savo teisių, dėl teisingumo, lais- 

, vės ir pastovios taikos. Šioje gigan
tiškoje kovoje ji tie viena. Visos va
karų civilizacijos tautos kaupia jėgas 
šiam šventam žygiui, ieško būdų ir 
priemonių grąžinti pasauliui laisvę, 
rimtį ir taiką. Čia yra ir mūsų kovai 
prasmė ir viltys!

1948 m. vasario 16-oji diena tebū
nie graži proga lietuviams, kur jie 
bebūtų, vieningai ir ryžtingai kelti 
pasauliui Lietuvos ir lietuvių tau
tos nūdienę kančią Ir jos teisingas 
šventas pastangas laisvės kovoje, 
proga belstis į pasaulio sąžinę, šau
kiant teisės ir teisingumo visoms 
tautoms!

Tokia būtų 30-sios vasario 16 mi
nėjimo esmė, šioje minėjimo ak
cijoje turi dalyvauti visos mūsų pa 
jėgos, visi pasaulio lietuviai ir jų 
draugai. « z - v

VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO

KOMITETO PIRMININKAS

Politinė apžvalga . \ <.'■

Kur slypi ateities nelaimių priežastys?
KARO ŽIDINYS GRAIKIJOJE. — POPIEŽIUS NURODO TOTALINI PAVERGIMĄ. — ATTLEE PERSPĖJIMAS •

Kalėdų švenčių metu • didesnių 
įvykių pasaulyje nors ir nebuvo, ta
čiau bendroji politinė padėtis po ne
pavykusios Londono konferencijos 
ne tik nepagerėjo bet dar daugiau 
įsitempė.

Neramumų židinys Graikijoje dar 
daugiau suliepsnojo, sukilėliams pa
skelbus savo vyriausybę. Vadina
mųjų sukilėlių vadas gen. Markus 
sudarė savo vyriausybę ir paskelbė 
atatinkamą deklaraciją Graikijos 
tautai. Teisėtoji Graikijos vyriau
sybė kreipėsi į Graikijos gyventojus, 
paskelbdama totalinį karą Graikijos 
sukilėliams ir kartu komunistams. 
Graikijos komunistų partija paskelb
ta nelegalia organizacija ir uždaryta. 
Pravesti dideli komunistų areštai. 
Tuo tarpu sukilėliai, komunistų va
dovaujami, pradėjo Konicos miesto, 
esančio Albanijos pasienyje, puo
limą.

Sis Markuso išėjimas viešumon 
tiek anglų, tiek amerikiečių spaudos 
sutiktas su dideliu nerimu. Anglų 
„Times“ pažymi, kad jau ir taip ne
rami padėtis dar labiau pasunkėjo 
ir esą sunku numatyti, kas iš to viso 
išeis. Politiniai stebėtojai nurodo, 
kad toliau seks Markuso vyriausybės 
oficialus pripažinimas iš Balkanų 
valstybių pusės. Šitoks žygis yra 
visai suprantamas, nes faktinai gen. 
Markus ir anksčiau galėjo išeiti vie
šumon, bet kai kam tai buvo nepa
ranku, kad jis tai padarytų. O da
bar, po nepasisekusios Londono kon
ferencijos, šie įvykiai Graikijoje yra 
visiškai suprantami.

Dar daugiau reikalas paaiškės, jei
gu prisiminsim, kad prieš pat Ka
lėdas tarp Persijos ir JAV buvo pa
sirašytas karinis paktas. Pagal šį 
susitarimą JAV atsiunčia Persijon 
savo karinę misiją, kuri rūpinsis 
persų kariuomenės pertvarkymu, ap
mokymu ir perginklavimu Kitaip 
sakant, Persijos — Sov. S-gos pa
sienyje atsistoja JAV kareivis.

Kaip reaguos JAV j įvykius Grai
kijoje, šiuo momentu dar neaišku. 
Politiniai stebėtojai nurodo, kad, 
Balkanams pripažinus sukilėlių vy
riausybę, JAV šį žygį laikys talkai 
gresiančiu veiksmu. Tad ar tokiu 
atveju būtų sušauktas JT „Mažasis 
Plenumas“ ar reikalai pasuks tokia 
cryptimi, kaip kad anuomet su Ju
goslavija, kada buvo pašautas vie
nas JAV karinis lėktuvu}, sunku nu
matyti.

pienas Londono radijo komenta-

, torius, minėdamas Graikijos įvykius, 
■ nurodo, kad Graikija ateinančius 

1948-sius metus galinti pasukti ne
lauktomis kryptimis. Graikija, anot 
to komentatoriaus, guli tarp Rytų ir 
Vakarų ideologijų. JAV įsipareigo
jimai Graikijai sudaro tokią padėtį, 
kad Amerikai kelio atgal nebėra. 
Bet tai nereiškia, kad jau turįs kilti 
tarptautinis konfliktas. Jo kilimo 
galimybės priklausys nuo Sov. S-gos. 
Jeigu sovietai Graikijoje kovoja tik 
dėl įtakų sferų, tai reikalas gali iš
sispręsti ne taip pavojingai. Bet 
jeigu sovietai siekia grynai imperia
listinių tikštų, tada konfliktas gali 
pasidaryti nebeišvengiamas. Šitie 
Londono radijo komentatoriaus prog
nozei yra labai neraminantys.

Pagaliau jeigu peržiūrėsime Popie
žiaus pasakytąją kalbą Kalėdų šven
čių išvakarėse, tai pamatysime, kad 
padaryti pronozai ateinantiems me
lams yra labai tamsūs. Popiežius 
nurodė, kad nuo taikos esame atsi
dūrę daug toliau, negu kad buvome 
dar vos tiktai karui pasibaigus. Pa
saulis stovi prieš totalitarinį paver
gimą ir dabar kyla klausimas: su 
Kristumi ar prieš Jį? Šitoks klausi
mo pastatymas rodo, kad pasaulis 
išsiskyrė į dvi stovyklas ir iš šios 
situacijos vargu, ąr bus galima iš
bristi ramiu ir taikiu būdu. » 

Nemažesnį susirūpinimą pasauliu 
o ypač Europos ateitimi pare'škė 
Anglijos min, pirm. Attlee. Savo

aštrioje kalboje, nukreiptoje prieš 
Sov. S-gą ir komunizmą, jis pažymė
jo, kad tiek Sov. S-goje, .tiek kitose 
Rytų ir Pietryčių Europos valstybėse 
jokios spaudos ir žodžio laisvės nėra. 
Tie žmonės, — pareiškė Attlee, —

kurie savu metu kovojo su carizmu, 
atsisėdę carų vietosna, pasidarė dar 
didesniais despotais už tuos pačius 
carus. Komunistai, paėmę valdžią 
į savo rankas, nusiėmė kaukes ir pa
sirodė, kad esą žmonijos priešai. Sov. 
S-gos istorija yra perspėjimas.

D. Britanija, — tęsė Attlee, — yra

vidurys tarp Sov. S-gos ir JAV. Sun
kūs uždaviniai stovį prieš akis. Ang
lija turinti vesti dinamišką politiką, 
tokią, kurios nesugebės vesti komu
nistai. Baigdamas Attlee, pabrėžė, 
kad D. Britanija saugos asmens laisvę 
ir pasistengs, kad toji asmens laisvė 
būtų surišta su socialiniu teisingumu.

Šioji Attlee kalba buvo visos ang
lų spaudos labai palankiai sutikta. 
Vienintelę Išimtį sudarė komunistų 
laikraštis „Daily Worker“, kuris ją 
išvadino karo kurstymu prieš Sov. 
S-gą.

Atrodo, kad šioji kalba yra pir
masis skambutis anglų tautai persio
rientuoti. Priešas nurodomas tiesiog , 
pirštu. Lygiai kaip Popiežius pasaulio 
katalikams, taip Attlee anglų Com- 
monwealthui nurodė, kur slypi atei
ties nelaimių priežastis.

Dar nespėjus vargams pasibaigti 
po praėjusio karo, štai, po dvejeto 
metų, vietoje taip visų ištrokštos 
taikos, turime vėl karą; o jis lieps
noja ne tik Graikijoje,- jis liepsnoja 
Palestinoje, Indonezijoje, Indijoje 
ir Kinijoje.

. Tamsiosios jėgos, Rytų globėjų re
miamos, kursto neramumus ir sten
giasi vėl uždegti visą pasaulį, kad 
chaose ir žmonijos skurde galėtų už
dėti tironijos ir totalizmo leteną ant 
visos žmonijos. Turėkime vilties, 
kad, galų gale, tiesa išeis laimėtoja. ,

Banionis

Naujas biltas JAV senate
Amerikojė dominuoja įsitikinimas, 

kad DP įsileidimo įstatymas vienokia 
ir kitokia forma praeisiąs regulia
rioje kongreso sesijoje. Europos DP 
stovyklas lankiusieji JAV senatoriai 
savo pranešimus ir nuomonės sena
tui turi pateikti iki sausio 10 d.

JAV senatui yra įteiktas naujas 
bilius, vadinamas „Baal-Smith—Sal- 
todstall - Bricker - Cooper - Hatch - 
Nodrath-Mores Bill“; kuris esąs trem
tinių perkeldinimui palankesnis už 
Strattono bilių.

Aiškėja, kad, bilių priėmus, trem
tinių perkeldinimas ir įkurdinimas 
negalės būti atliktas IRO lėšomis, 
nes amerikiečių įstatymas neleidžia 
IRO pinigais mokėti DP pervežimo 
į JAV, nors tais pačiais pinigais jie 
gali būti perkeldinami į kitus kraš
tus. •

Amerikos lietuviai perkeldtnlmo 
reikalams yra suorganizavę specialų 
komitetą, kuris nepriklauso nuo jo
kios esamos organizacijos, tačiau 
visų organizacijų finansiškai ir kitais 
būdais yra rengiamas. Panašus komi
tetas imigracijos reikalams yra su
darytas ir Kanadoje.

KAIP SU QUODDY?
(Iš kun. dr. J. B. Končiaus pranešimo)

BALFo valdyba dėjo visas pastan
gas gauti Quoddy Village nemoka
mai Dėl grynai techniškų kliūčių šis 
klausimas dar neišspręstas. Kliūtys 
yra tokios:

1. BALF nėra švietimo organiza
cija, dėlto mums patarta praplėsti 
savo veiklą papildant BALFo įstatus,

Susirūpinkime „komunizmo terminų žodynu“
Neseniai Vakarų opinija buvo su

krėsta David J. Dailino ir B. I. 
Nikolajevskio knyga „Vergų darbas 
Tarybų Sąjungoje“. Tarp kitų pro
blemų, autoriai sustoja ir ties ko
munistine teisės doktriną „Kapita
lizmas yra nusikaitimų versmė“ — 
šaukė komunistinės teisės teoretikai, 
kartodami Lenino pamėgtąjį šūkį. 
Sunaikinti kapitalistinę santvarką, 
ir nusikaltimai bus su šaknimis iš
rauti!. — tikiną save ir mases. Iš 
kodeksų band^ išbraukti žodžius 
„kalėjimas“, „grandinės“ ir t t De
ja, blogybės ne tik nenyko, bet ėmė 
augti, nes pasirodė, kad „tarybinė 
santvarka yra piktesnė ir nusikalti
mams. tarpti palankesnė už carinę“. 
Auotrių nuomone, komunistinė teisė 
praktikoje — šitai baisiosios vergi
jos, baudžiavos ir galerininkų darbo 
sąlygų konstitucinis pripažinimas. 
Autorių teigimu, Tarybų Sąjungoje 
yra apie 15 milijonų vergų.

Vyšinski JTO posėdžių metu šitos 
knygos autorius pavadino „plunks
nos gangsteriais“ ir pridūrė: „Kas 
šitais melais tiki, savaime įžeidžia

Tarybų Sąjungą“. Dallin ir Niko- 
lajevski, ryšium su tokiu Vyšinskio 
atsiliepimu, patraukė jį į teismą ir 
pareikalavo, kad jis, atsisakęs diplo
mato neliečiamybės, prisistatytų į 
JAV teismą ir įrodytų savo tvirtini
mus, jog „Vergų darbas Tarybų Są
jungoje“ yra „rinkinys melagingų ir 
Įžeidžiančių žinių, kurias padiktavo 
Hitlerio agentai“.

Vyšinski į tai nieko neatsakė. 
Knyga „NYHT“ teigimu, verčiama į 
daugelį kalbų, kaip baisus XX-tojo 
amžiaus dokumentas. „NYHT“ kny
gos paraštėje įsidėjo net du šiuo rei
kalu straipsnius. Laikraščio nuomo
ne, knygos argumentams suprasti 
reikia pažvelgti į Europos žemėlapį. 
Žemėlapyje randama valstybė var
du Čekoslovakija, kurioje gyvena 
tiek žmonių, kiek Tarybų Sąjungoje, 
kukliai skaitant, yra vergų. Tai šiur
pulinga tiesa apie raudonąjį tota
lizing. Laikraštis pabrėžia, kad 85 % 
anų vergų yra politiniai kaliniai. 
Molotov JTO posėdžių metu pareiš
kė, kad „priverčiamųjų darbų sto
vyklų uždavinys — tai žmonių auklė-

Keturių laisvių duobkasys (Iš JAV spaudos)
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jimas ir jų darbui pripratinimas. Tai 
ne darbui pratinimas — pabrėžė 
„NYHT“ — bet šlykščiausią darbo 
žmonių išnaudojimo forma. Juk 
1932—1933 metais priverčiamųjų dar
bų darbininko išlaikymui valdžios 
tebuvo skiriama 500 Rb. per metus, 
kai tuo tarpu pigiausia apmokamas, 
bet laisvas darbininkas, Tarybų Są
jungos statistikos duomenimis, už
dirbdavo per metus 1.496 Rb. Pri
verčiamieji darbai šiandie Tarybų 
Sąjungoje yra organinis visuomeni
nės struktūros elementas. Komu
nistinės santvarkos medžiaginė pa
žanga tikrumoje grindžiama mili
jonų vergų kaulais. Tarybų Sąjun
goje aukso kasyklose tedirba priver
čiamųjų darbų stovyklų kaliniai. 
Kiekviena aukso toną apmokama 
700—1000 kalinių mirtimi.

Daug šviesos į raudonąjį totalizmą 
meta ir Burghamo knyga „Dėl do
minavimo pasaulyje“. Autoriaus 
nuomone, daugelis yra linkęs ma
nyti, kad komunizmas dar jaunas ir 
su galutine komunizmo atestacija 
tenka palaukti. Iš tikro ne įvertina
mosios medžiagos Vakaruose trūksta, 
bet drąsos pažvelgti tiesai į akis.

Vakaruose į komunizmą tebežiū
rima kaip į politinę partiją, tolygią' 
visom.-, kitoms, o jos nariai vertina
mi kaip ir kiekvienos politinės parti
jos nariai. Tai yra, autoriaus tei
gimu, kapitalinė kapitalistinio pa
saulio ir liberalų klaida. Komuniz
mas nieko bendra neturi su demo
kratinėmis politinėmis partijomis. 
Kai Vakaruose politika nėra vyriau
sias gyvenimo tikslas, tai komunis
tams už partijos ribų nebėra gyve
nimo Komunistams pasaulyje teeg
zistuoja 2 rūšių būtybės: komunistai 
ir nekomunistai.

Komunizmas, Burghamo teigimu, 
yra sąmokslas prieš žmoniją. Komu
nizmas tesiremia teroru ir masių 
apgaudinėjimu. Ūkinis komunizmo 
tikslas tai kolektyvizmas, o visuome- 
nlninis — totalizmas Jo pačia bjau
riąja prasme. Netgi legalumo fazėje 
komunizmas dėl savo tikslų ir me
todų yra^nelegalus, nes, Lenino-Sta- 
lino nurodymais legalusis darbas 
tėra nelegaliosios veiklos priedanga 
Ir dekoracija.

Komunizmas, kaip ir fašizmas, vi
sų įstatymų vietoje naudoja terorą.

Teroras totalizmui sudaro ko palan
kiausi klimatą. Nuo pat 1917 m. spa
lio revoliucijos visos politinės ir ūki
nės atmainos Rusijoje tebuvo atlik
tos teroro pagelba. Teroras papildo
mas dvejopu masių prigaudinėjimu, 
būtent: 1. tiesioginiu melu, realybės 
Klastojimu, dokumentų, statistikos 
duomenų falsifikavimu, režimo prie
šininkų nebūtomis kaltėmis apkalti
nimu ir sunaikinimu, 2. abstrakčių, 
tikrovę iškraipančių, formulių fabri- 
kavimu ir jų pavertimu teise. Taigi 
„demokratinė proletariato diktatū
ra“, „žemė darbo valstiečiams“, „sa
vanoriška kolektyvizacija“ ir 1.1 Už
darbių nelygybė Tarybų Sąjungoje 
vadinama „socialistinio realizmo 
triumfu“, režimo priešininko be teis
mo sunaikinimas — „fašizmo agento 
likvidacija“, pasijungimas komu
nistinei kontrolei — „pilietinės pa
reigos supratimu“ Ir t t

Jau vyriausias metas — teigia 
Burgham — išleisti komunistinių 
tarmių žodyną, gal greičiau Vakarai 
supras, kad tarp demokratijos ir ko
munizmo kaimyniško sugyvenimo 
negali būti, tiesa su melu, laisvė su 
vergija bičiuliautis toliau nebegali, 
čia Vakarams pats savisaugos In
stinktas diktuoja šventą kryžiaus 
žygį prieš bet kurį totalizmą Šian
die, komunizmo agresijos valandą, 
nebegali būti kalbų apie šios ar anos 
klasės kovotojų aktyviai tarnybai 
pašaukimą, šiandie — visuotinės mo
bilizacijos būklė. Neapsisprendusieji 
ir delsiantieji prieš savo valią tal- 
ktnėia „penktajai kolonai“. Tokia 
yra įvykių raidos prasmė. Br. L.

kąd mūsų organizacija galėtų būti 
pripažinta ne tik šalpos, bet ir švie
timo organizacija. Karo Departa
mento vadovybė už parduodamas sa
vo nuosavybes nuleidžia iki 100%, jei 
pirkėjas yra švietimo ar sveikatos 
įstaiga.

2. Reikia JAV prezidento potvar
kio, kad tremtiniai studentai, atvykę 
į Ameriką ir čia baigę mokslus, ga
lėtų pasilikti, iki. galės grįžti į savo 
tėvynę, jeigu ji dar nebūtų laisva ir 
nepriklausoma. Dabar imigracijos 
taisyklių Nr. 4 (d) reikalauja, kad 
svetimšaliai studentai, baigę čia savo 
studijas, tuoj grįžtų į savo šalį. Šiuo 
reikalu lankiausi Baltuosiuose Rū
muose ir įteikiau prez, TrumanuI 
atitinkamą raštą. Prezidentas savo 
sprendimo dar nepranešė.

Iš Karo Nuosavybių Dapartamento 
esame gavę pranešimą, kad Quoddy 
Village dar niekam neatiduotas ir 
kad BALFui palikta teisė toliau vesti 
derybas. Šiuo reikalu padaryta ir 
daroma, kas galima ir įmanoma. 
Spauda ir radijas ryšium su Quoddy 
Village projektu BALFo ir lietuvių 
vardą plačiai išgarsino.

Įdomus pasiūlymas
Kaip praneša „Darbininkas“, žy

mus kovotojas prieš komunizmą 
Eugene Lyons „New Leader“ laik
raštyje kelia tokį sumanymą. Jis 
siūlo įsteigti tarptautinę komisiją 
kovai su vergiją Komisiją turėtų 
sudaryti žinomi juristai, istorikai, 
žurnalistai, mokslininkai, visuome
nės veikėjai etc. Tokios komisijos 
akiratyje turėtų {tilpti visas pasau
lis. Turėdama moralinį autoritetą ir 
kalbėdama žmonijos sąžinės vardu, 
komisija galėtų organizuoti vergijos 
kriminalistų teismus, ė la Nūrnbergo 
kriminalistų teismas. Sesijos galėtų 
įvykti Berlyne ar Romoje, Londone 
ar Paryžiuje, New Yorke ar kuriame 
kitame pasaulio didmiestyje. Pir
moje vietoje turėtų būti iškeltas fak
tas, kad

šiame amžiuje dar yra taip or
ganizuota ir tokios didelės apim
ties vergija, kokios nebuvo nei 
Senovės Europoj ar Amerikos 

pietuose.
Kalbėdamas apie šią žmonijos gė

dą, autorius primena, kad priver
čiamųjų darbų koncentracijos sto
vyklose Sovietų Sąjungoj yra tarp 
10 ir 20 milijonų žmonių, kurie, kaipo 
vergai, kankinami ir marinami badu. 
Liudininkais siūloma kviesti iš to 
pragaro ištrūkusius kai kuriuos pa- 
baltiečius, lenkus, vokiečius, ameri
kiečius ir pačius rusus.

Urugvajaus katalikų spaudoj
„EI Pilar“, katalikų kultūrinis žur

nalas Montevideo, Urugvajuj,' 1947 
m. Nr. 51 įsidėjo platų Prano Ga
vėno straipsnį „Katalikiškoji Lietuva 
kankinė“. Prie straipsnio įdėtas Vil
niaus Aušros Vartų Mergelės Mari
jos paveikslas. Po istorinės apžval
gos ryškiais bruožais pavaizduota pa
skutinių kelių metų lietuvių tautos 
tragedija ir ypačiai tikėjimo padėtis 
sovietinėje okupacijoje. Straipsnis 
baigiamas:

„Lietuviai, išsklaidyti po visą pa
saulį neabejoja, kad tautų sąžinė

išgirs jų balsą ir kad jų tautai pa
daryta neteisybė bus atitaisyta, kad 
jie vėl grįš į laisvą ir nepriklausomą 
tėvynę, susitiks šeimos, bus atstaty
tos šventovės ir mokyklos, atnaujin
tas krikščioniškai žmoniškai gyveni
mas. Švelnus Vilniaus Aušros Vartų 
Mergelės Marijos paveikslas, neišdil
domai įspaustas į kiekvieno lietuvio 
širdį, motiniškai globoja tą tautą. 
Į Marijos žemę ateis triumfo diena, 
ir katalikybės šiaurinio avangardo 
krašte iškils Kristaus karalystė.“ (E.)
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Pasveikinimas po pasaulį išblaškytam DP
Senieji metai baigėsi, ir, bežiūrė

damas į naują kalendoriaus ’ lapelį, 
pasakyk, bičiuli, ar neapgaubia tave 
rimtis ir susimąstymas?

Už mūsų, jei pažvelgtum atgalios, 
ak, ne viena diena, rūpesčiais ir so
puliu užraugta, ne vienas mėmio 
vargo be pabaigos, ne vieni ir metai, 
virtinė metų, ir vis lyg - purvinos 
■jrastos, lyg kdmsynė be dugno. Ša- 
•<ė, mes nepritesėsim sveikatos ir 
kantrybės, tosios pačios didžiosios ir 
visų pravarčiosios dorybės, ypač 
santvartų metu; sakė, nuleipsim 
kaip trapus augmenėlis, kai jį nuo 
gimtosios žemės sulčių atplėšia; sa
kė, už trupinį aukso ir gardesnį val
gio šaukštą iškelsim savo ryžtą ir 
idėjas, mesim ginklą, kuris vardu 
tiesos ir laisvės pamėgimas, kapitu- 
liuosim prieš smurtą ir tylėsim, nors 
Tėvynėje budeliai puotą keltų ir 

. terštų šventenybes, kurios iš amžių 
su didele prasme kilusios ir ne vie
nos kartos ašarom praustos, o ato
dūsiais. iš širdies nuo speigo dengtos 
ir mums-kaip vienatinis paveldėji
mas patikėtos.

Sakė ir sako, o mes gi
einančias dienas pakeliame lyg 
didįjį kovon iššaukimą, lyg ak- 
menis ir rankas sužeidžiančio- 
mis briaunomis, ir bloškiame 
tas uolas į apsnūdusią žmonijos 
sąžinę ir i geležinę uždangą, 
kuri dengia, šalis, paverstas į 
baisiausią istorijoje koncentra
cijos stovyklą.
Kas žino, gal šis mūsų veiksmas, 

kurį daugis beprotybe vadina, gal 
šis budėjimas vardan' tos žmogaus 
ir tautų laisvės, šios mūs velkamos 
akmenų naštos sukraus kada nors 
piramides, kurios liudys, kad 

tikėjimas savo reikalų šventu
mu ir besąlyginis savęs pasiau
kojimas padėjo išgelbėti XX- 
ojo amžiaus garbę ir sugrąžina 
prasmę į daiktus ir į žmones!
Bet galutinį-mūsų žygio įvertini

mą palikime ateisimoms . kartoms, 
šiandie gyvenkime vadovaudamiesi 
bent tuo ■ atsargumo dėsniu, ' kad 
mūsų teišėjai, rastų1 daugiau teigia
mybių kaip blogybių, daugiau švie
sulių kaip dėmių. Dirbkime ir el
kimės taip, kad" broliui ar kaimynui 
kiekvieną valandą galėtume be bai
mės, atvirai pažvelgti į akis.'

Dar peniai šiuomet buvome di
desniame būryje. Bet tokia jau 
tremties lemtis:

Šu kiekviena diena priešbrėkš- 
myje ir vakaro žaroje nyksta laivai 
jurose ir traukiniai užvingiuose, ir 
vis šimtą kitą bendruomenės narių 
Išplėšia ir neša vis tolyn tolyn nuo 
šiurkščios ir nesvetingos Vokietijos 
ar Austrijos.

Šiandie lietuvį tremtinį sutiksi 
kiekviename Vakarų pasaulio už
kampyje: Indokinijoj, Australijoj, 
Brazilijos naujokynuose, Ugnies 
Žemėje ir tarp Aliaskos čiabuvių. 
Ei, tu man, kabinetuose dar tebe- 
projektuojama ' „vienas, pasaulis“, o 
jau lietuvis DP gyvena to „vieno 
pasaulio“ nerašytąja konstitucija, 
jau jis . jo „pilietis“. Tegu tai ’ bus 
farmos, fabrikų halės, anglies ar 
aukso' kasyklos, tegu tai bus Ka
nados girios, didmiesčių kanaliza
cijos įmonės, milijonierių dukrų 
masažavimo institutai ar sargybos 
bunkeriai Azijoje, — lietuvis per

Gyvendami stovyklose, pastebime 
ne vieną retai braAgų mūsų tautai 
vyresniojo amžiaus veikėją — visuo- 
meninką.

Kiek seniau mūsų tarpe buvo žy
miausias lietuvių visuomenės ir 
spaudos darbuotojas Dr. Jonas Šliu
pas, visuomeninkas, redaktorius, buv. 
Respublikos Prezidentas Dr. Kazys 
Grinius, visuomeninkai, politikai, 
buv. ministerial pirmininkai prof. 
Ernestas Galvanauskas, gilios at
minties prof. Antanas Tumėnas, gen. 
J. Černius, rašytojas ir lietuvių li
teratūros klasikas prof. Vincas Krė
vė-Mickevičius. Buvo ir daugiau 
žymių mums žmonių, kurie arba mi
rė arba laikinai įsikurdino užsie
niuose.

Šiuo metu tebėra mūsų tarpe ak- 
tingiausias D-ro Vinco ' Kudirkos 
bendradarbis, „Varpo“, „Ūkininko“, 
„Lietuvos Ūkininko“ redaktorius, 
„Aušros“, „Vilniaus Žinių“, „Lietu
vos Žinių“, „Vilties“, „Santaros“, 
„Lietuvos Balso“ ir daugybės kitų 
laikraščių uolus bendradarbis socia
liniais ir politiniais klausimais, ke- 
letos visuomenės ir mokslo knygų 
autorius bei vertėjas, knygnešys ir 
žymus kovotojas su rusų caro val
džia prof. dr. Juozas Bagdonas, ar
kivyskupas Juozapas Skvireckas, 
visuomeninkai, publicistai ir moks
lininkai profesoriai Mykolas, Vaclo
vas ir Viktoras Biržiškos, visuome
ninkai ir politikai Vladas Požėla, 
prelatas Šaulys, Kipras Bielinis, 
prof. dr. Pranas Gudavičius, Anta
nas Sugintas, Erdmonas Simonaitis, 
rašytojai Vydūnas, Vilkutaitis, dai
lininkai Adomas Varnas, Mackevi
čius ir daugelis kitų..

. Gyvena stovyklose ir mirusiųjų 
žymių mūsų vyrų šeimų nariai — 
našlės: p. Mašiotienė, Elena Skle- 
rienė, Ona Krikščiūnienė, Natkevi
čienė ir kitos. Yra daug šeimų, ku
rių nariai prievarta ištremti Sibiran.

darbo triukšmą ir podarbio tylą šir
dimi nešasi j tą šalį, kurios atsar
gūs leidėjai ir vardo bijo žemėla
piuos pažymėti, kur, dievaž, tykiai 
tykiai Nemunėlis teka, o dar tykiau 
mūs sesulė verkia . . .

Žiauri tikrovė sugriovė padavi
mus ir pasakojimus iš senų laikų, 
sugriovė pusiausvyrą žmoguje ir, 
gamtoje. Sakydavo, vieną naktį me
tuose vanduo pavirsta į vyną, ir gy
vulėliai, tie iš uždarų tvarte, su? 
pranta, kaip žmonės šneka ir ką 
bemąsto. Šiandie ne tik gyvuliai, 
bet ir plėšrūs žvėrys turi sarmatytis 
žmogaus, kuris, Rytų totalizmo 
įkvėptas, eina Kaino taku, ir krau
jas su dulkėm suskretęs žymi jo 
pėdas. Sakydavo, Naujųjų Metų 
naktį lyg paparčio žiedas spindi 
sniego gniužulėlis ant eglaičių girių 
tankumyne, o paežerėse „akys“ ver
da viralą žiemojantiems laukiniams 
paukščiams. Praėjusiąja naktį, ra
sit, irgi sniegas pražydo, bet nuo 
Tėvynėje pasilikusiųjų brolių krau
jo. Tai ne tvoros spragsėjo, bet 
aidas nešė iš žvalgybos rūsių atsi
šaukiančius nagaikų smūgius...

Ei, varge-varge-vargužėli mano, 
Tėvynėje tu, vargeli, ir upėm ne- 
besusemiamas,. tavo ribai apvesti ir

J. CICĖNAS
visų viešųjų kelių vieškelėlių ilgu
mo nepriteks. Ir kaip gal pritekti, 
jei lietuvis vargą seikėja ir matuoja 
ne tik Tėvynėje, bet visame plote, 
kuris kaip laidotuvių šydas dengia 
vieną šeštadalį viso pasaulio rutulio.

Ak, tautos kančia šaukiasi, kaip 
senuose raštuose parašyta, atmoni- 
jimo. Širdį turintysis be paaiški
nimų supras, ko Kūčių vakarą lie
tuviui DP, ir Vokietijoje ar Austri
joje tebesančiam, ir į naują vietą 
nukilusiam, valgis, kad ir ne pats 
prastasai, springo galugerklyje, gė
rimas ' gi nenumalšino troškulio ir 
sukepusių lūpų nepraplovė. Lietu
vis tremtinys buvo neramus savyje. 
Žingsnis žingsnin su juo ėjo Tėvy
nės šešėlis, atkrentąs per tūkstan
čius kilometrų ir dar toliau.

Nei nuotolis, nei darbo\ ar iš 
viso būties sąlygos juk neatpa
laiduoja nuo priesaikos Tėvynei.

sjš Tėvynės pasitraukdami, šau
kėm pasiliekantiems:

— Iki pasimatant!
Ir ta priesaika, visi suprantame, 
turi būti ištesėta iki galo. Ir 
mūsų sugrįžimas yra aiškus,

.Jų darbai mus įpareigoja
Paminėjau keletą ryškesnių pa

vardžių. Apsidairę kiekvienoje sto
vykloje rasime jų žymiai daugiau. 
LTB komitetai, L. Raudonojo Kry
žiaus skyriai ir Vyri Valdyba, 
BALF-o įgaliotiniai ir k. atsakin- 
gesnieji veikėjai turėtų suregistruoti 
vsus mūsų žymesniuosius vyresniojo 
amžiaus veikėjus ir realiai pasirū
pinti jų visokeriopu rėmimu, jų ati
tinkamu respektavimu. Jų darbai 
ir aukos mus įpareigoja.

Gyvename sunkų tremties gyveni
mą. Trūksta žmoniškų patalpų, 
maisto, drabužių ir kasdieninio gy
venimo paprasčiausių reikmenų. Visi 
jaučiame savo rytojaus netikrumą. 
Kuris musų jaunesnis, apsukresnis 
ir sumanesnis, tas ir' geriau gyveną. 
Tačiau, kalbėti apie gerą; gyvenimą 
bent daugumos mūsų vyresniųjų — 
netenka. Jie kenčia badą, šaltį, dra
bužių stoką ir kitas. negerovės.. Jie 
jau „nepažangūs“ ir „nepaslankūs“ 
kovoje už būvį. Jie ir darbais už
sivertę ir nespėja rungtyniauti Su 
jaunesniaisiais. Ar ne pareiga kiek
vieno susipratusio stovyklos gyven
tojo pagelbėti vyresniesiems vargą 
vargti?

O yra visai liūdnų pavyzdžių. Tū
loje stovykloje senas visuomeninkas 
— profesorius negauna dirbančiojo 
davinio. Kitur labai daug dirbantis 
profesorius vaikščioja visiškai nu
driskęs. Arba vėl pats matau, kaip 
81 metų prof. J. Bagdonas vienos 
stovyklos kieme kelia bulvių maišą 
ir jau nepakelia . . . Pro šalį eina 
gana daug jaunų dypukų bet tik 
kelioliktam ateina į-galvą susirūpin
ti garbingiausiam visuomeninkui pa
gelbėti . . . Ypač šitokių pavyzdžių 
šimtai; Bet ar taip turi būti?

Gerbkime mūsų vyresniuosius ir 
daugiau pasidarbavusius lietuvių 
tautos gėrovai, kol dar jie gyvena 
mūsų tarpe!

kaip ir aiškus dalykas, kad po 
nakties ateina rytas, o po žie
mos pavasaris su pačio instink
to paršaukiamais paukščiais.
Ir tu, kaip ir aš, bičiuli, žvelgiam 

į naują kalendoriaus lapelį, ir api
ma protą ir širdį didelės pareigos 
jausmas:

— mums, tremtiniams, neatsi
žvelgiant į tai, kur žygio metu be- 
būtumėm sustoję, likimas patikėjo 
pirmos svarbos uždavinius, kurie, 
karišku terminu tariant, yra mūšių 
užnugario strategija. Jei nebus 
tvirto nesulaužomo užnugario, pra
laimės ir pirmosios fronto pozicijos.

Mes — šitai žūtbūt kovojančios 
tautos rezervas. Kai Tėvynė 
varge ir kančioj, kalba tegali 
būti apie pareigas, apie visuo
tinės mobilizacijos būklę.
Dienos įsakymas yra toks:
Tremtiniai privalo būti lyg anie, 

iš viduramžių istorijos prisimena
mi, kariai vienuoliai, vienuoliai ta 
prasme, kad mus į draugę rištų vi
suotinai galiojančios- ir nei laiko, 
nei erdvės nepakeičiamos regulos, 
reikalaujančios atsisaky
ti ambicijėlių, o įsakan
čios savitarpinę meilę ir

susiklausymą; o kariai? — 
idant būtų apsisaugota nuo miego, 
kai privalu budėti, nuo tinginio, kai 
reikia aukotis, nuo išgverimo, kai 
reikia pakelti rūpesčius, sielvartus, 
ir kitas žmogaus jėgas pralenkian
čias sunkybes. — privalu būti tu 
žvilgsniu į ginklo taikiklį.

Kai,, Vakaruos atsidūrę, beldžia
mės į žmonijos sąžinę užtarimo Lie
tuvos Valstybės byloje už laisvę ir 
nepriklausomybę, privalu nepasi
mesti su pagrindinėmis gairėmis:

Valstybinio suverenumo ir teri
torinio integralumo vertos Lie
tuvos atvaizdu turi būti visa 
mūsų politinė emigracija ir 
kiekvienas atskiras lietuvis 
trem.inys. Musų darbas ir el
gesys gali Lietuvai pagelbėti, 
bet gali ir pakenkti. Reikia 
aukščiausio laipsnio apdairumo. 
Esame už Lietuvos ribų, bet Lie
tuvos Valstybės piliečiai, ku
riuos vairuoja rašytieji ir ne
rašytieji Tėvynės įstatymai. Už 
gyvenimo būdą ir darbus užsie
niuose piliečiai privalo duoti 
ataskaitą. Nei vienas blogas 
darbas negalės būti nuslėptas 
ir nei vienas geras žygis pa
mirštas.
šičia ne pamokslas, išpažintis, vi

sų mūsų tremtinių verta, šičia pa
laiminimas ir priminimas, kurį Tė
vynė siunčia ir perduoda per patj 
kraują.

Esam ne savo nantuųs ir mintam 
vieni dar iš rankų, o kiti — sunkia, 
savo veido prakaite sumirkyta, duo
na, bet irgi dar ne sau — šeiminin
kai, ir šiandie vienas antrą tegalime 
sustiprinti atsistatysiančios Lietuvos 
vizija. . . •

Sakyk, argi ne džiugu, artojui, kai 
pavasarį užrėžia pirmąją vagą, o 
vasarą tuose arimuose liūliuoja siū
buoja už gintarą gelsvesnių varpų 
marios? Ar ne linksma inžinieriui, - 
kai upę užkinko tūrbinosna, ir rūks
ta fabrikai, ir šviečia miestų ir kai
mų langai net ir tamsiausią rudens 
naktį? Ar ne malonu, kai ūžauna 
kranai uoste, stūkauna staklės, ir 
rotacinės veja tūkstantį po tūkstan
čio šviežiais dažais kvepiančių spau
dinių? Argi nebus pagerbiami bau
džiavoje kritę prosenoliai, kai dvarų 
centruos įsitaisys ūkio ir kitos mo
kyklos ąr skaityklos, o po dirvona
vusią žemę išsirikusios erdvios nau
jakurių sodybos?

Mūsų vizija:
Lietuva — su teisingos žemės re

formos nušluotais kumetynais, su 
atstatytais miestais, bet be prie
miesčiuose buvusių lūšnų ir be- 
vidumiestyje beturčių gyventų rū
sių;

Lietuva — nusikračiusi raudo
nojo totalizmo erkių ir sau — val
dovė. paranki gyventi tikinčiam ir 
laisvamaniui, patogi savo intelektui 
puoselėti krikščioniui demokratui, 
tautininkui, liaudininkui, social
demokratui ir visiems kitiems, kurie 
išpažįsta Vakarų demokratiją ir 
laisvą pasaulėžiūrų pranašavimąsį; ’

Lietuva — raštinga ir teisinga 
darbininkui, valstiečiui ir mokyti
niui; . ;

Lietuva — perlus laisvų ir demo
kratinių pasaulio valstybių tarpe!

Artinasi Vasario 16 dienos šventė. 
Šiais metais ji ypatingai svarbi. Lie
tuvių tauta gyvena negirdėtas kan
čias ir sueina lygiai 30 metų paskel
bus Lietuvos Nepriklausomybės Ak
tą. Netenka daug įrodinėti, kad šios 
šventės apeigos turi būti visų lietu
vių ir juo rimčiausiai pasiruošus 
švenčiamos. . -

Jau iš anksto Vasario 16 dienos 
švente turi susirūpinti visuomenin
kai, rašytojai, dailininkai, visuome
ninės organizacijos, mūsų besimo
kanti jaunuomenė, visos mokyklos ir 
stovyklų vadovybės. Laikas labai, 
labai rimtas ir opus. Šabloniniams 
minėjimams ir visokiems tuštiems 
išsišokimams neturėtų būti vietos. 
Berengiant iškilmes, turi, būti kvie- 
čiatni prityrusieji šio darbo specia
listai ir ypač visų rūšių menininkai. 
Mums nevalia kitų tautų akivaizdoje 
pasirodyti nesubrendėliais. Turime 
atlikti tikrai rimtas meno,,mokslo ir 
visuomeninių .pasisakymų progra
mas. Turime iš anksto pasikviesti 
gerinusius šventės programos vyk
dymo specialistus.1 Nieko nepriva
lome atlikti paskubomis ir bet kaip. 
Visa turime atsidėję parengti. Pri
valome į.savąją šventę.pasikviesti ir 
žymesniuosius kitų tautų veikėjus 
ir ypač spaudos žmones. Neturime 
jokiu būdu užsimiršti kviesti ir vie
tos gyventojų — vokiečių atsakingus 
darbuotojus. Visokiems šokiams ir 
pasilinksminiams šios svarbios šven
tės proga nereiktų skirti daug dė
mesio. Galima ir be šokių tinkamai 
tautinės šventės iškilmes atlikti.

' Taigi, iš anksto atmeskime visas 
iki šiol buvusias svarbiųjų mūsų 
tautinių švenčių minėjimų negero
ves ir visi lietuviai pasiryžkime juo 
rimčiausiai, meniškiausiai ir iškil
mingiausiai savo svarbiąją Vasario 
16 dienos šventę švęsti. Iš anksto 
visa gerai pergalvokime ir gražiai 
pasirenkime. Juozas Šalna
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Šventoji
BERNARDAS BRAZDŽIONISv 

Seimą
— Nukryžiuokit jį! — šaukia pasaulis, — 
Tegu miršta Europos žmogus, 
Tegu amžiais nemato jis saulės, 
Amžinai tesutemsjam dangus.

Ir jie eina iš šalto Sibiro,
Iš nuogųjų Altajaus kalnų,
Mina derlių po kojom, kaip žvyrą, 
Pilnos rankos ginklų kruvinų.

Iš tenai, kur žiema nesibaigia,
Iš tenai, kur naktis ir ledai,
Iš tenai slenka, tartum apsvaigę, 
Jų besieliai, beširdžiai veidai.

Iš tenai, kur mirtis viešpatauja, 
Iš Uralo kalnynų žiaurių, 
Kaip hijenos, užuodžiusios kraują 
Slenka ordos komunos žvėrių.

Jie sumynė vaikus Vainemoino,
Jie sumynė tautas Baltijos,
Jie Karpatų pakalnėmis eina, —
Skęsta upės ir miestai kraujuos.

Griūva katedra Kolno, ir gęsta 
Jos altoriaus ugnis amžina . . . 
Į rankas ima elgetos lazdą 
Ir išeina šventoji šeima.

Pro minas, pro gaudimą patrankų 
Bėga ji, klupdama kelyje.
Rauda kūdikis Kristus ant rankų, 
Glaudžia jį prie širdies Marija.

Švento Juozapo veidas nuliūdęs . . .
Asilyčią jis veda taku . . .
Piktas Erodas tiek nenužudė, 
Klek po bombomis krinta vaikų . < 3

Ir pro Frankfurto mūrus prie Maino, 
Ir pro Wūrzburgą jie prakeliaus, 
Ir ne vieną vidurnaktį žvainą 
Jie pavargę galvos nepriglaus.

Ličhtenfelso bazilikos bokštas
Pakely iš toli kai pamos, 
Išsipildys geidavimas trokštas " 
Nelaimingos, benamės šeimos:

Keturiolika Kristaus šventųjų
Ją prieš miesto vartus pasitiks, 
Su Velykų šventa Aleliuja 
Prieš akis jiems nušvis ateitis.

Per Dunojų be baimės kad bristų 
Kad aplenktų griuvėsių gatves, 
Kristoforas ant rankų ims Kristų, 
Asilyčią Ambrozijus ves . > <

Kai išalks, juos šventasis Antanas 
Vargo duona visus pamaitins,

Šventas Jurgis, jų riteris senas, 
Nuo paklydusių kulkų apgins.

Ir sutiks jie nuo Ilmenio žmones
Ir šeimas nuo krantų Dauguvos, 
Ir paguos jie nelaimėj kelionės 
Daug benamių šeimų Lietuvos.

Pažadės, kad sugrįžtų, kas būta, 
Ir į viltį pavers jų skausmus, 
Ir padaugins jų elgetos plutą, 
Ir pro sapną parodys namus!

Pažadės, kad jų frontuose sūnūs 
Apsupimo ugny liks laisvi, 
Kad pasauly kris pančiai komunos, 
Kad ji mirs, o paliks jie gyvi . . .

Bet kur slėptis jiem? Tyruos Sacharos 
Ar Jeruzalės mūruos senuos?
Kol praeis žemę supantis maras, 
Kur šventoji šeima lauks dienos?

Kur Viduržemio žydinti jūra, 
Ar kur sodai Dunojaus žali. 
Ar prie Adrijos -tyro lazūro, 
Ar po Alpių uolom pakely

Nuo bombonešių ras jie padangtę,
Ir pavargę nakčia pailsės, .
Kol kapų eisena nebežengs čia 
Ir šėtonas mirties nebesės?

Ne kur supasi žydinti jūra, 
Ne kur sodai Dunojaus žali, 
Ne prie Adrijos tyro lazūro, 
Ne po Alpių uolom pakely, —

Jie po šalį benamių nusėtą
Lig Sekminių dienos taip keliaus 
Ir nei dieną, nei naktį žvaigždėtą 
Pakelyje galvos nepriglaus.

Ir tada nusileidęs balandis
Dievo Tėvo šviesos spinduliuos 
Tars: — Į jūrą sugrįžkitę, vandens, 
Ir į kalnus, kalnai, atgalios! ,

Tų šėtone, į amžių bedugnę, 
Tu į taigų pusnynus sugrįžk! 
Jūę, benamiai, sukurkite ugnį 
Grįžę vėl pas gimtąsias duris.

Tu, šventoji šeima, jų širdyse
Ir jų meilėje būsi gyva,
Tu į marmuro sienas negrįši,
Jų širdis — bus bažnyčia tava! . . .

Ir nužengs po kančių nuo Golgotos, 
prisikėlęs Europos žmogus, 
Įtikės paskutinis Pilotas, 
Kaip šaltinis švies tyras dangus.

23. HL 1943.
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Taurios asmenybės autoportretas
„Turmos, tarbos ir lazdos neišsi

žadėk“, — sako mūsų liaudies išmin
tis, padiktuota šimtmečių patirties. 
Ir iš tikrųjų: ir sąžiningiausias be! 
nekalčiausias žmogus 8^ būti pa
sodintas į kalėjimą, ir turtingiausias 
gali išeiti elgetauti, ir sveikiausias I 
bei stipriausias gali tapti invalidu.

Tą tiesą paliudijančių pavyzdžių 
gyvenime matome daug, o ypač šiuo 
metu ir ten, kur tautos yra kitų, už 
jas stipresnių, pavergtos. Daug pa
čių žymiausiu mūsų tautos žmonių 
yra sėdėję kalėjime, ir ten juos nu
vedė ne nusikaltimas tikra to žodžio 
prasme, bet jų pastangos dirbti savo 
tautos laisvei ir gerovei

Ir žymiajam mūsų tautos rašytojui 
bei mintytojui Dr. Vydūnui teko būti 
kaliniu. 1938 m. kovo U d. jis vo
kiečių policijos buvo pasodintas į 
kalėjimą, kaltinant prasižengus vo
kiečių devyzų įstatymui. Tačiau čia 
tebūta tik formalinio preteksto Vy
dūną suimti 1938 m. vokiečių na
cionalsocialistų agresija kopė prie 
savo aukščiausios viršūnės ir šalino 
sau Iš kelio visus tuos, kurie tai jų 
agresijai galėjo priešintis ar šiaip 
kuriuo būdu kenkti Naciams Dr. 
Vydūno bylos nepasisekė • išpūsti, ir 
1938 m. gegužės 9 d. jis iš kalėjimo 
buvo paleistas.
'Kalėjimas žymiajam mūsų rašyto

jui buvo nelaukta ir nemaloni staig
mena. Jis ją jautriai ir skaudžiai iš
gyveno. Išėjęs iš kalėjimo jis tų pat 
metų liepos mėn. pradėjo rašyti savo 
kalėjimo išgyvenimus, kuriuos baigė 
tik 1940 metais. Po septynerių metu 
tuos Vydūno kalinio atsiminimus bei 
samprotavimus „Kalėjimas — Lais
vėjimas“ Lietuvių Tautinio Są
jūdžio lėšomis išleido Lietuvos Skau
tų Sąjungos Brolijos Vadija (Det
mold, 1942 m., 72 psl.)

Bolševikų ir vokiečių okupacijų 
metais daug mūsų žmonių sėdėjo 
kalėjimuos ir koncentracijos lage- 
riuos. Kai kurie iš jų, išėję į laisvę, 
parašė ir savo atsiminimus. Tuose 
atsiminimuose daugiausia vaizduoja
mas kalėjimo ar koncentracijos sto
vyklos išorinis gyvenimas. Tad ne
nuostabu, kad tie atsiminimai, įvai
rių žmonių rašyti, turi daug pana
šumo. Jie daugiausia skiriasi tik sa
vos detalėmis ir vaizdavimo forma. 
Kurio atsiminimų autoriaus turima 
daugiau literato talento, to atsimini- 
mai literatūriniu atžvilgiu stipresni. 

‘‘’" Turinio atžvilgiu jie daugiau ar ma- 
žiau panašūs.

To mes negalėtume pasakyti apie 
Vydūno „Kalėjimas — Laisvėjimas". 
Jo „Kalėjimas—Laisvėjimas" skir
tingas nuo iki šiol mūsų skaitytų 
kalinių atsiminimų. Vydūno „Kalė- 
Jimas-Laisvėjlmas“ — tai ne kalė
jimo baisumų ir kalinio kančių 
aprašymas, bet kalinio susimąsty
mai Vydūnas rašo: „Užrakintajam 
gal visumet rodosi, tarsi jis sulai
komas savo gyvenimo kelionėje. Ir 
taip sustojusiam tenka žvalgyties. 
Tada sukyla jo žvilgiui visas praė
jęs amžius su visais savo daviniais, 
savo turiniu ir tūriu. Gyvėja, kas 

• kartą buvo, kas patirta, veikta, kas 
pasiekta. Atsiminta su malonumu to, 
kas gera, ir su skausmu to, kas ne
gera padaryta, kas buvo būtino ir

Vydūno „Kalėjimas — Laisvėjimas"
galėjo ryškėti ir reikšti o likosi Į bėjo jų elgesį ir apie paskirų tautų 
apleista“. (33 psl) j žmones yra padaręs šias būdingas

išvadas: „Žydai lyg su kaži-kokiu 
smalkalu smelkiasi į kitų tarpą, 
Vokietiai kietu sunkumu veržiasi to
lyn, Lietuviai bando pasitikėjimu ir 
prisitaikinimu santykiuoti su kitais 
žmonėmis, o sudėto kraujo asmenys 
lyg svyruodami žengia gyvenimo 
taku. Bet visai ypatingi yra tie, ku
rie, vienodo kraujo būdami, apsiden
gia kitų tautiškumu. Jie kartais lyg 
tykodami prisišlieja prie patinkamos 
visuomenės." (23—24 psl).

Vydūnas, - kalėjimo atskirtas nuo 
sąvo tautos, sielojasi jos nelaimėmis 
ir likimu. Žinią apie lenkų ultima
tumą Lietuvai jis skaudžiai išgyve
na. „Vėl pasakė man užvaizdą, kad 
Lenkai nori Lietuvą karu priversti 
su jais ...... _ . . .
sukrėtė, 
visokie 
tikrųjų Lietuvių tauta vėl netektų 
vlešpatingumo? Ar iš naujo būtų pa
vergta? Nebegalėtų savaip atsigauti, 
šviesėti ir apsireikšti? Ir visų tautos 
žmonių tam darytos pastangos 
nueitų niekais? O man būtų tarsi 
gyvenimo prasmė išgesusi, kuri 
švietė tiek dešimtmetlų, ragindama 
tautai padėti dvasiškai gyventi ir 
dabar būtų palikusi mane tamsoje?" 
Kiek toliau Vydūnas rašo: „Tad pra
dėjo mane užnikti ir visokios min
tys. Tarsi man kas šnibždėtų, kad 
Vokietiai tam užrakino mane ir 
Lenkai tam rengiasi pavergti Lietu
vą, jelb taurusis lietuviškasis žmo
niškumas negalėtų ryškėti ir turėtų 
virsti tų tautų valios mindiojamas 
molis“. (20 psl)

Pažymėtina, kad kalėjime Vydū
nas atšventė savo 70 metų amžiaus 
sukaktį. Lietuvių tauta ir jos rašy
tojai dėl Vydūno kalinimo savo pro
testais reagavo į pasaulio sąžinę.

Dar vięnas išrašas, vaizduojąs 
Vydūno nuotaiką'iš kalėjimo sugrį
žus į namus:

„Įžengiau po dviejų mėnesių vėl į 
savo butą. Susivokiau savo kamba
ryje. Nuostabus jausmas! Tarsi bū- 
tiau įžengęs į šventnamį. Stengiaus 
gyvai numanyti, kas įvyko. Susimąs- 
tiau. O tada ir žvalgiaus. Sienos su 
vaizdais, ant stalų ir. spintų statulos. 
Tse P. Rimšos Artojas, ten N..Lušt-

Ir Vydūnas, savo gyvenimo ke
lionėje sulaikytas, žvalgosi prievarta 
patekąs į jam neįprastą aplinką, su
simąsto, pervertina savo praeities 
reikšmingesnius įvykius. Nors Vy
dūnas ir nevengia vaizduoti jį su
pančios aplinkos ir žmonių, tačiau 
jo žvilgis daugiausia atkreiptas į 
save, į savo sielą. Žmogaus kūną ga
lima į kalėjimą uždaryti, bet jo sie
los — ne. Ji laisva. JI keliauja po 
laiką ir erdvą. Žmogus kūrėjas ir 
kalėjime susikuria savo idėjų pa
sauli. Ir Vydūno kalėjime susikurta
sis idėjų pasaulis mums yra įdomus, 
daug ko naujo pasakąs, jo žmogaus 
ir kūrėjo sielą praskleidžiąs, rodąs 
kelius į aukštesnį žmoniškumą.

Nacionalsocialistams atėjus į val
džią, vokiečiai Vydūno, žymaus lie
tuvių veikėjo, pradėjo vengtu Vy
dūno lietuviškumo gaivinimas ir gy- 
vinimas vokiečių buvo laikomas 
tikriausiu nusikaltimu Todėl, pasak 
Vydūno, tariamai geriems žmonėms 
buvo pareiga nutraukti visus santy
kius su juo. Juo toliau, juo labiau jo 
vokiečiai vengė. „Nuo 1937-mt. lap- 
kritio pabaigos likaus jau vienų- 
vienas. Tūlos dienos aušo ir temo, o 
nebuvau nė su vienu kalbėjęs, nieks 
nebuvo pas mane užėjęs. Buvau lyg 
jau tada išstumts iš bendro žmonių 
gyvenimo. Vokietiuose gyvendamas, 
drįstąs dvasines savo jėgas skirti vy
riausiai lietuviškumui. Ir dažnai jau- 
tiau, kaip tai keista. Kur skelbiama 
su' įslširdyjimu šventų dalykų, gy
venti savo prosenių gyvumu, man tai 
skaitė tikriausia nuodėme". (7 psl.)

Toliau Vydūnas rašo: „Ir kaip man 
pasidarė miela ši nuolatai siaurė- 
jusi vienatvė! Galėjau visiškai sa
vaip reikšties rašytu žodlu. Pažvel
giu kartais nuo savo rašymo stalo 
augštyn. Prieš mane stovi ant spin
tos N. Luštšynaltės mergaitė prie 
augšto kryžiaus. Žiedais jį papuošu- 
si, ji glaudiasi jopk Taip aš. glau- 
diaus prie savo vienatvės. Ją puošti 
noriu savo darbu, ją mylėti." (7—8 
psl.).

Iš namų, kur Vydūnas gyveno vie
natvėje, pateko į kalėjimą, į žmo
nes. „O tada buvau iš jos išvežtas į 
kalėjimą, bet kartu ir į žmones. Kas 
dieną susitikdavau su visokiais. 
Pradioje turėjau santykių su tardy
tojais. Teko jiems atsiliepti ištisas 
valandas. Pasitiko mane pradioje 
labai nemaloniai, vienas reiškė kar
tais dar gi neapykanta. Bet išlengvo, 
pasikeitė ir elgėsi taip su manim, 
kad dažnai atrodė net visai gerbti
nas. Kiti jau pirmame susitikime su 
manim buvo visai žmoniški." (8 psl.)

Ne vieną 'skaitytoją gal! stebinti, 
kad Vydūnas ne apie savo tardyto
jus, nei apie prižiūrėtojus, nei apie 
pačius kalinius, su kuriais jam teko 
susitikti, niekur blogai nekalba. Taip 
yra ne todėl, kad jie visi būtų buvę 
geri žmonės, bet- todėl, kad taurios 
sielos žmogus ir blogiausiame žmo
guje įstengia įžvelgti ką gero.

Kalėjime Vydūnui teko susidurti 
su įvairių tautų žmonėmis. Jis ste-

sinaitės Mergaitė su savo kryžiumi, 
kitur V. Uogelės drožiniai, M. La
pinskaitės Anykštių Šilelis, K. Šimo
nio Atnašavimas, Fldaus, Bbcklino, 
Feuerbacho ir kiti vaizdai ir dar 
senos pagarsėjusios Graikų ir kt 
statulos. O tse mano harfal

X ALBINAS MARIUS KATILIŠKIS

Šypsena pro miglas
Be galo spalvingas saulėlydžių 

gaisras ištiesė milžino sparnus, ap
glėbdamas pusę dangaus, ir jame 
juodai atsimušė mano kaimo medžiai 
ir stogai. Ir tai buvo kerintis va
karo sparnas, kurio plunksnas su
darė išdrikusio, keistos formos de
besio pailgos dėmės, iš apačios pa
auksintos, lyg kiekviena atskirai ap
kalta švitinčios bronzos plokštelė
mis. Aš ėjau šalia sesers, tylėdamas 
ir įsižiūrėjęs priešais, ir jaučiau, 
kaip mano veidai kaista ir kaip esu 
užlietas vakaro raudonumo. Mes 
tokie maži iškilmingoje dangaus de
koracijoje ir tokia plati žemės krū
tinė, pasipuošusi žaizdomis ir žiedais.

— Tu galėtumei'nueiti į Ketūnus 
Švento Jono vakarą bus ką nors 
prasimanę.

Tai kalbėjo sesuo savo didžiame 
susirūpinime. Jos kraupi širdužė ne
suprato, kas .mane buvo pagavęs 
akivaizdoje plačių, nuspalvintų lau
kų.

— Ką tu sakai? Joninės? . ..
Mano kojos sunkiai rėmėsi į kelio 

dulkes, trupino grumstus ir brūžino
si žolėje. Prietema gulė iš visų pu
sių, ir plonas miglos šydelis padengė 
žemesnes vietas. Man tada reikėjo 
atsisukti ir paieškoti likusių pėdsa
kų, įsispaudusių namų pavartėje. 
Naktis klegėjo ir mintys klydo į 
praeitį, ir vaizduotėje degė skaisčios 
ugnys, sukurtos jaunųjų ant kalvų, 
apie kurias šoko ir dainavo. Pasku
tinė naktis, o aš jos nėįsitėmfjau ir 
neatsigręžiau pažiūrėti savo įmintų

susidėti. Baisiai mane tai 
Svaigau. Ir nuolatai kilo 
skaudūs klausimai. Ar iš

Atsisėdau už jos. Suskambėjo. 
Pirštai lyg savaimė kėlė iš stygų 
balsus. Kaip tai nuostabu! Skambė
jo, virpėjo visoje menėje. Rodės 
balsai stengtųsi reikšti džiaugsmą, 
norėtų džiūgauti. O skelbė slaptia 
skundą mano sielos. — Tik kamba
rys lyg viltingai klausėsi.“ (42 psl.)

„Kalėjimas — Laisvėjimas“ — tai 
Vydūno taurios ir didingos asmeny
bės ryškus autoportretas. Jis mums 
toks mielas, artimas, ir brangus. Sa
vo asmenybės autoportretui Vydū
nas, lyg ir nujausdamas netolimą 
tragišką mūsų tautos likimą, pasi
rinko aplinką, kuri mūsų šiandie
ninį likimą atatinka. Šiandien visa 
mūsų tauta — kalinys. Vydūnas tei
gia, kad kiekvienas rašytojas, kiek
vienas menininkas kuo geriau laikosi 
ir jaučiasi, jeigu jis gali netrukdo
mas kurti. Tada jis pasilieka aukš
čiau viso, kas gali jį silpnint, ir ar
čiau to, iš kur galios tvinsta. (13 psl) 
Kitoj vietoj Vydūnas pažymi, kad 
kalėjimas jo veikimą sustabdęs. Ne
bematydamas ar dar galėsiąs kurti, 
nebematęs savo gyvenimui prasmės. 
O kur jos nesą, čia savaime nyks
tanti gyvybės, galia (49 psl.). Tačiau 
kalėjimas Vydūno asmenybės nepa
laužė. Nors jis ir negalėjo kurti, kaip 
laisvėje, tačiau kūrybinė liepsna 
jame neužgeso. Jis ir sunkiausiose 
gyvenimo sajygose išliko taurus, iš
liko didžiu žmogumi, kurio žvilgsnis 
nukreipta® Į aukštį, į didįjį Slėpinin
gumą iš kurio yra kilusi mūsų esmė. 
’ ' koks slaptas Jo atspindys. (68kaip 
psl.)

mūsų tauta savo sunkųjį kalė- 
ištvers ir laisvės sulauks, jei 
neišblės tautiškumas, kuris 

visokiomis priemonėmis

Paiodoi Imeiihje įeinam
Amerikos Parodai ruošti Organi

zacinis Komitetas kviečia visas dai
lės dirbinių dirbtuves su savo išdir
biniais dalyvauti Lietuvių Tremties 
parodoje Amerikoje, kurt įvyks 
1948 m. balandžio mėn. vidury.

Galutinis terminas ir vieta pris
tatymui bus paskelbta spaudoje.

.Tikėdami rasią visišką šio reikalo 
supratimą, prašome prisiųsti Jūsų 
vedamos dirbtuvės pobūdžio apra
šymą, su kokiais darbais norėsite 
parodoje dalyvauti (medžiaga, expo- 
natų apibūdinimas ir provizorinis 
Iciclcis)

Eksponatai Jury komisijos pri
imti .ir išstatyti parodoje, bus palikti 
Tremties Muziejuje Amerikoje ir už 
juos, pagal įvertinimą, atlyginti. Da
lis eksponatų bus pervežta Amerikon 
laisvam pardavimui ir pagal auto
rių įvertintą kainą platinami, todėl 
dirbtuvės gali kai kuriuos labiau 
pasisekusius- eksponatus multipli
kuoti. Parodon gi bus priimta ir ju
ry komisijos atrinkta tik po vieną 
originalą.

Dailės išdirbiniu kokybei pakelti 
Amerikos Parodos Organizacinis Ko
mitetas, dailiųjų amatų dirbtuvių 
vedėjus skatina neatidėliojant susi
siekti su tremty gyvenančiais daili
ninkais ir išsiaiškinus dirbtuvių ga
minių pobūdį, formatus ir t. t. — 
užsakyti jiems atskirų gaminių pro
jektus.

Tuo būdu bus pasitarnauta ne tik 
Amerikos Parodos reikalui, bet bus 
naudinga ir Jūsų vedamos dirbtu
vės gaminių kokybei. Patogumų dė- 
liai duodame dailininkų adresų eilę: 
' P. Augius, Memmingen, Untere

Bachgasse 11.
V Petravičius, Fellbadi, Jahn- 
straBe 12.
A. Rūkštelė, Dillingen, Lit. Lager, 
E. Krasauskas, Miinchen. Bogen- 
hausen, Cuvillierstr. 3.
P. Osmolskis į
K. Varnelis, I Schwab.- Lit
B. Murinas, I Gmūnd Lager
T. Petraitis, J
A. Rimienė, Scheinfeld, Litau- 
isches Lager,

10. Dailės institutas, Freiburg, Br., 
Zasiusstr. 122.

Visais su šiuo reikalu susijusiais 
klausimais prašoma kreiptis šiuo 
adresu: Liudas Vilimas, Dettelbadi 
a. M., Hs.Nr, 250.

Lietuvių Meno Parodas 
Amerikoje Komitetas

PS. Kiti laikraščiai prašomi persi
spausdinti — ---■

2.

3.
4.

jimą 
joje 
šiandien 
yra naikinamas, jei rusens kūrybinė 
liepsnelė, kuri šiandieną yra. slopi
nama. Vydūno kūrinys „Kalėjimas— 
Laisvėjimas“ gali būti kelrodžiu, 
kaip kalėjime nepalūžti neprarasti 
savito asmenybės yeido ir kaupti jė
gas tai d’enai, kada prieš žmogų 
atsiveria vartai į laisvę.

A. Merkelis

5.
6.
7.
8.
9.

Dvi meno parodos Freiburge
Freiburg. — Gruodžio 18 d. Frid- 

rlchsbem patalpose atidaryta V. K. 
Jonyno Dailės Instituto lektoriaus 
Vytauto Kasiulio tapybos darbų pa
roda. Ją globoja generolas prof. Ray
mond Schmittlein, kuris dabartiniu 
metu .eina prancūzų zonos švietimo 
dalies direktoriaus pareigas Baden- 
Badene (reikia pažymėti, kad gen. 
prof. Schmittlein visur, kur gali, pa
deda ir remia lietuvius, jų meną ir 
kultūrą, ir jo dėka daugelis lietuvių 
eina mokslus aukštose vokiečių mo
kyklose. Neseniai Mainzo universite
tas įvertino jį kaip mokslininką (ger
manistas) ir iškilmingai jam įteikė 
filosofijos garbės daktaro diplomą) ir

pėdsakų. Jie liko kartu su namais 
ir žmonėmis, kad nebeišvysčiau, pa
griebtas ir nešamas sūkurio vis to
lyn ir vis tolyn..

Ir tikrai aš važiavau tolyn nuo 
namų, kur tykojo manęs, važiavau 
be gailesčio ir neatsisveikinęs tinka
mai, tartum į vaišes, tartum praleisti 
smagių atostogų pas mielus bičiu
lius. Abipus kelio žaliavo gerai 
įdirbti laukai Vasarojus kai kur 
taikstėsi plaukti — miežiai prore
čiais kaišiojo akuotus iš tamsių Ir 
stdrų laiškų. Svėrių žydėjimas ir 
dūzgimas bičių — didžiulė žemės sa
vastis, sudalyta keturkampiais, rung
tyniavo atspalvių įvairumu ir vešė- 
jimu. Iš rugių ž'bėjo rugiagėlės, ir 
trąšiai kilo kūkaliai melsvai raudo
nomis taurėmis ir lengvutės aguo
nos, tarytum kaidž'ojanč'os liepsne
lės tarp stangių balsiančių kamblių.

Ir leidausi smagiai pakalniukėn, 
jausdamas vėsų vėjo prisilietimą 
plaukuose, ir kopiau aukštyn, iš kur 
platus reginys virpėto priešpiečiu 
saulėje. Ir kai pasiekiau' apvalią 
kalvutę upelių santakoje, mečiau 
dviratį į žolę ir užlipęs nutariau 
padrybsoti, leisdamas sau nesku
bėti. Ilga ir nušvitusi, kaip saulės 
laikrodis, diena priklausė ištisai 
man — aš galėjau skirstyti valan
das kaip tinkamas ir mąstyti šilki
nėje alkakalnio žolėje atsigulęs po 
kerpėtais ąžuolais.

Žemai, švarutėje, kaip šeštadieni 
nušluotas kiemas, upelio lankoje, 
margavo grėbėjų vasaros rūbai, tar

Maurice Jardat, meno skyriaus ve
dėjas Badeno krašto prancūzų kari
nėj valdžioj. Šioje parodoje išstatyta 
apie 70 įvairių tapybos darbų, pa
veikslų ir piešinių, kurie padaryti 
1947 metais. Šiais darbais dailininkas 
parodė savo turtingą ir įvairų žanrą. 
Paroda tęsis iki vasario mėn. 1 d.

Gruodžio 18—20 d. d. Rebhauso 
patalposę, kur randasi V. K. Jonyno 
Dailės Institutas ir bendrabutis, 
įvyko Instituto studentų darbų pa
roda. Ji iškilmingai atidaryta gruo
džio 18 d., dalyvaujant aukštiems 
prancūzų okupacinės valdžios parei
gūnams, jų tirpė ir buv. Vytauto 
Didžiojo Universiteto profesoriui p.

generolui Raymond Schmittlein. Pa
rodoje išstatyta gana daug studentų 
eksponatų. Dalyvauja visos studijos: 
tapybos, skulptūros, grafikos ir kitos. 
Ypač daug epsponatų išstatė daiL A. 
Tamošaičio vadovaujama audimo, 
nėrimo ir mezgimo studija. Šiais lai
kais ši studija atrodo praktiškiausia, 
nes duoda į rankas tikrą specialybę 
ir duoną, ypač emigracijos atveju.

Nors ši paroda, palyginus su anks
čiau buvusia, yra kiek mažesnė ir 
dėl patalpų stokos kiek suspausta, 
bet ji parodo, kad, nežiūrint sunkių 
gyvenimo sąlygų, studentų ir lekto
rių daug dirbta ir pažengta pirmyn.

Freiburgiensis

tum siūbuojančių peteliškių. Šieno 
kupetos ir pradalgės šliejosi išilgai 
juodalksnių, o toliau lėkštai kilo 
vėsvje. Aš leidausi siausdamas, lyg 
sėdijos, įsisupusios vaismedžiuose.

Ir kelionė vyko savotiškame ža
vesyje. Aš leidausi siausdamas, lyg 
patikrindamas ir stebėdamasis at
gautomis ir vėl sulaikydamas preitį, 
kad galėčiau apžiūrėti kiekvieną 
daiktą, iškylantį priešais ir šonuose. 
Aš turėjau laiko ir begalinę laisvę, 
ir niekas nedingo iš akių žalioje 
lygumoje.

Ne. O aš galvojau, kas manęs 
laukia kelionės gale. Ir truputį jau
dinausi ir nesąmoningai, be sąry
šio grupavau sakinius ir žodžius, 
kuriais turėsiu prabilti į namų šei- 
min'nkę. Rodos, nenorėjau prisi
pažinti, ar juodieji metai nebuvo 
palikę savo žymių? aš buvau at
pratęs nuo draugijos — mano drau- 
giia buvo blaiviai nrieš'nga. ke'ks- 
mų maišatis. Ir tiriamai apžiūrinė- 
iau savo rankas, ar ten neliko, ap
kasų purvo. Neišaiškinamas neri
mas augo su kiekvienu rato apsi
sukimu.

Mažas berniūkštis, gal septynerių 
metų, pasidraikiusiais ant kaktos 
plaukais ir stipriai įdegęs, prisis
tatė, kai aš dairiausi dviračiui vie
tos:

— Ar jūs pas mus atvažiavote?
— Pas jus, Rimai.
— Mane jau greitai vadins Ri

mantu, kai tik būsiu didesnis. Tė
velio tai nėra namie.

— O mamytė?
— Oo, mama tai visuomet. Aš tuoj 

pašauksiu. Jūs tik palaukite. Ge
rai?

Nespėjau kaip reikiant šukomis 
perbraukti dulkinus Ir susivėlusius

plaukus ir verandos gilumoje pasi
rodė Rimas, tempdamas mamą už 
rankos.

— Ką gi, manau, man sūnus pa
rodys? Tai jus matžu, ponas My
kolai. Svečias nebuvėlis. Vos pa
žinau ...

Plati, akinančiai baltų dantų šyp
sena grož'ame ponios Mačiūnienės 
veide mane padarė juokingai ne
rangų ir sumišusį. Stambūs pra
kaito lašai išpylė kaktą, kai bučia
vau jos ranką ir 'nevykusiai leme
nau pasisveikinimo žodžius Malo
nus jausmas pakuteno, kad po ke
lių nesimatymo metų buvau atpa
žintas Ji dėvėjo baltą priejuostę, 
buvo įraudusi, skarele parištais 
plaukais.

— Atleisite man Ruošiuosi virtu
vėle su uog'enėmis Dabar neišlei
sime jūsų. Ką nors surasime kol 
grįš Juozas.

— Taip. Vakar jį buvau sutikęs. 
Jo dėka mano kelias ir pakrypo šią 
linkme.

— Kaip gražu, kad jūs mus ap
lankėte. Esate išalkęs. Bet, kol 
nusiprausite, surasime ką nors. Pra
šau, jums parodysiu kambarį

Taip pat man parodė maudymosi 
kambarį, išklotą baltų koklių ply
telėm's, su šiltu vandeniu, su dau
gybe čiaupu ir dideliu veidrodž'u. 
Mano kamabrys, įkvipęs dažais, įši
lęs ir skambančiai švarus, su stik
linių durų išėjimu į erdvų, baliu
stradomis apjuostą balkoną, atvėrė 
regini per jaunų obelaičių viršūnes 
į laukus iki pat miško.

Netrukus mane kvietė pavakarių 
prie gausaus stalo, kur buvau supa
žindintas su šeimininkės seserimi, 
žilstelėjusia, svajingų akių mote
riške, su Jos vaikais ir dviem Ri
manto sesutėmis.

Ponia Elena vilkėjo žydria suk
nele su karpytais sparneliais pe
čiuose, kurie gyvai suplastėdavo, 
kai tirštų plaukų vilnis, pasisklei- 
dusi atskiromis sruogomis, palies
davo juos, krustelėjus galvai. Jos 
gyvas traškumas, grakštus laisvu
mas judesiuose, jai tvarkant ir ri
kiuojant gausią mažamečių šeimy
ną, beregint pašalino bet kok'us ne
jaukaus varžymosi jausmus manyjė 
— taip mažai pažįstamam, ką tik 
atvykusiam.

Aš stengiausi labai atsargiai ir 
kaip galint minkščiau suminėti 
kaiką iš savo netolimos praeities ir 
mačiau jos veide užuojautos ir tie
sioginiai pajuntamo skausmo raukš
leles. Jos akys prisimerkė ir leng
vai suvirpo tamsios blakstienos.

— Vargšas bernelis. Kiek turi iš
kęsti nekalti žmonės! Ne, ne, mes 
jūsų nebeišleisime. Čia atsigausite, 
ir mes padėsime užmiršti nemalo
nius prisiminimus. .

Ką aš begalėiau atsakyti? Man 
pas'vaideno, kad tos moterys yra 
atsiūstos į žemę iš kitur, iš kito 
žvaigždynų pasaulio, truputį bui
tiškos ir nerealios, malšinti skaus
mo ir griauti neteisybės. Aš buvau 
primiršęs, kad dar esama tokių 
žavių būtybių. ,

Kiek vėliau atlikome susipažini
mą ūkio ir artimos jo aplinkos. Ri
mas tapo mano vadovu, ir mes pir
miausiai buvome sode, tvarkingai 
išnlanuotame, ir ponia Elena skun
dėsi ki»k daug retų medelių, jos 
pačios rūpesčiu atrinktų ir suso- ' 
dintų, ištrempė ir išlaužė bolševikų 
arkliai pirmosios okupacijos rudenį. 
Aplankėme paukštidę ir tvartus ir 
visi kiti nauji ūkio trobesiai man 
buvo parodyti. Ir daigynai su viso
kių daržovių sėklalnlals ir vešlių
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Laiškai iš Paryžiaus (7)

Pasivaikščiojimas po „Musėe du Louvre“
net keletą kartų šiuos turtus per
kelti vis naujon vieton Galima įsi
vaizduoti, koks tai nelengvas darbas, 
pareikalavęs ne tik daug lėšų, bet ir 
energijos, specialistų žinių ir ban
dymų.

Po karo pradėta visi turtai gaben
ti atgal ir išstatinėti jau pagal 1932 
m. reorganizacinį planą. Pirmosios 
salės buvo atidarytos jau 1946 m 
vasaros pabaigoje, o šios vasaros 
pabaigoje ir Daru bei Mollien galeri
jos, pašvęstos pačių garsiausių meis
terių kūriniams- Prancūzų mokyklos 
meisterių darbai laikinai išstatyti 
Petit-Palais (Mažuosiuose Rūmuose) 
ir Jeu-de-Paume galerijose, kur jie 
laukia galutinai grąžinami į Louvrą.

Pats muziejaus pavadinimas kilęs 
iš to paties vardo rūmų pavadinimo 
— Louvre. Tai bene vieni gražiau
sių ir didžiausių rūmų visame pa
saulyje, apimą visą puikiai architek
tūriškai sukonstruotą kvartalą, va
dinamą tiesiog „Louvre et des Tui
leries“. Milžiniškas Louvro muzie
jus apima tik dalį senojo ir naujojo 
Louvro rūmų pastatų. Be jo, rū
muose dar yra visa eilė atskirų ga
lerijų, dekoratyvinio meno muziejus, 
Pavilion de Flore ir 1.1.

Mes užtrukome kiek, apie visa tai 
bekalbėdami, ir vis tebesame Louv
ro muziejaus vestibiulyje. Po va
landėlės nusileidžiame laiptais že
myn ir pirmiausia lankome sales ir 
galerijas, kuriose sukrauti romėnų 
ir graikų antikiniai meno turtai. 
Prieš akis keliasi didžioji graikų ir 
romėnų istorija, — čia antikinio 
Milet teatro Apollon, liekanos, čia 
joniečių ir dorėnų kolonos, čia vyrai 
ir moterys iš Atėnų, iš Tėbų. Ir 
pats Agamemnonas su Talthybiu ir 
Epeos tarpe jų. Parthenono salėje 
kuone visa Dzeuso šventykla iš 
Olimpo atkelta. Tai vis senasis 
graikų klasicizmas, kur žvilgsnį pa
traukia baisusis centauras, Lapithe’o 
galva ir miegančios motėrs figūra,

Paryžius, 1947 gruodis
— Einam šiandien i Louvrą, — 

pasiūliau vienam kolegai, gimusiam 
ir užaugusiam Paryžiuje. — Tamsta, 
be abejo, gerai jį pažįsti, tad pabūsi 
man gidu.

' — Gaila, dar nė karto nebuvau 
Louvre. Vis dar ruošiuosi, — jis 
man atsakė ir lyg kiek^ nejaukiai 
pasijuto. — Bet pasivaikščioti gali
me pabandyti.,

Su šiomis mintimis praveriame 
garsiausio pasaulyje muziejaus di
džiules ir sunkias duris. Ištisos kar
tos statė ir puošė šį milžinišką pa
statą, iš visų pasaulio kampų su
plaukė į Louvrą ir brangiausi meno 
ir istorijos paminklai.

„Musėe du Louvre“ užuomazga 
siekia Pranciškaus I-jo laikus. Jis 
pasiuntė Andrea del Sarto į Italiją 
ieškoti vertingiausių meno paminklų 
ir kūrinių. Andrea del Sarto par
gabeno daug vertybių, tarp kurių 
net 12 pačių. vertingiausių ir bran
giausių šių dienų Louvro paveikslų, 
priklausančių Rafaeliui, Leonardui 
da Vinci, Tizianui.

Liudvikas XIV-sis „Karaliaus Ka
binetą“ išpuošė dar 300 paveikslų. 
Colbert buvo pirmasis, kuris numatė 
didžiąją .Louvro ateitį ir supirko už 
anuomet pasakišką sumą per 5.500 
paveikslų. Liudvikas XV-sis įvedė 
4 muziejų prancūzų meistrus, o 
Liudvikas XVI-sis — flamandus ir 
olandus.

1750 m. dalis šių vertybių kara
liaus- leidimu pirmą kartą parodomi 
Liuksemburgo rūmuose platesnei 
aristokratų visuomenei.

1791 m. parlamentas nutaria įkurti 
Muziejų Louvro rūmuose, kuris 1793 
m. liepos, 17 d. dekretu pavadinamas 
„Museum de la Republique“, ir tų 
pačių metų rudenį didieji meno še
devrai pirmą kartą prieinami pama
tyti platiesiems visuomenės sluoks
niams. f

Nuo to laiko Louvran pradėtos 
krauti visos meno vertybės, viena 
po kitos buvo įrengtos naujos gale
rijos, salės, nauji skyriai, kol susi
darė milžiniškos apimties ir vertės 
šių" dienų Louvro muziejus. Ne tik 
karaliai ir pati valstybė visu uolu
mu rūpinosi Louvru, bet ir visa eilė 
Prancūzijos ir užsienio turtuolių čia 
sukrovė savo brangenybes ir meno 
vertybes. Jų vardai aukso raidėmis 
išrašyti ant marmuro lentų prie 
Apollono galerijos įėjimo. Jie visi 
vadinami „Louvro .draugais“, ir per 
ilgą laiką tų draugų susirinkusi tik
rai didelė krūva . . .

1932 m. buvo pradėti dideli 
Louvro muziejaus pertvarkymo dar
bai,' kurie net 1939 m. nebuvo už
baigtu Tokio didelio užsimojimo 
reorganizaciniai darbai buvo pradėti 
iš viso pirma kartą visoje Louvro 
istorijoje. Deja, karas tuos darbus 
nutraukė ir reikėjo imtis meno tur
tų gelbėjimo darbų. Kas tik buvo 
galima išgabenti, visa buvo sukrauta 
į 5.446 didžiules dėžes, bendros 6.000 
kubinių metrų talpos ir 238 vagonais 
išvežta saugion vieton kažkur tai 
prie Loire’os, nors frontai privertė 

garsi Suppiante, Barberini vardu. 
Pagaliau garsiausi iš garsiausių var
dai: Fidijas, Polykletas, Myron, Sco- 
pas, Praksitelis, Lysippe ... Jie visi 
čia rodo po eilę per tūkstančius me
tų išsilaikiusių šedevrų, kurių 
žvaigždė — Milošo Venera. Tai pats 
žymiausias šedevras visoje antikos 
skulptūroje, atsitiktinai vieno ūki
ninko surastas 1820 m Melos saloje, 
Dar mokiniu būdamas, prisimenu, 
klausydavau dėstytojo pasakojimus 
apie šią skulptūrą ir ištisus metus 
turėjome piešti jos kopiją. Taip! Ge
rai atsimenu jos auksinės proporci
jos dėsnius ir jaučiu nūn, kad mane 
perbėga savotiško jausmo banga: su
griuvo karalių garbė, ir garsūs karai 
nuėjo užmarštin, tik ^nežinomo 
maestro kūrinys išliko kaip gyvas, 
per daugelį kartų išnešęs nuostabią 
grožio jėgą.

Dar žvilgsnis į Homerą, Miltiadą, 
Sofoklą, Pindarą, Euripidą, Ana- 
kreoną . . . Visi jie susirinko Graikų 
poetų salėje ir tarytum mąsto. Sali
mais ir Aleksandras Macedonietis, 
bet jam, didžiam užkariautojui, ne
leidžiama, maišytis su dvasios galiū
nais, padėjusiais pamatus Vakarų 
civilizacijai.

Persikeliamo Į Romos istoriją: 
Augustas, Caligula, Antonia, Agripi
na, pagimdžiusi Neroną, Erodas, 
Marcus Aurelius . . . Marsai, Vene
ros, Jupiteriai ... O štai ir istorijos 
pamatai: Egyptas, Babilonas, Ash- 
nounak, elamltai, Finikija, Asyrija. 
Visas senasis pasaulis. Didžiuliai 
sfinksai snaudžia, penkių tūkstančių 
metų senumo antkapiai, paminklai, 
kolonos, lentos su ieroglifais, lerogli- 
fais . . . Rodos, ir „Aidos“ maršo 
garsus girdi. Kiek laiko, kiek daug 
saulės tekėjimų ir nusileidimų ly
dėjo tuos meistrus, kurie Iškalė kla
sines figūrų formas, didžiulius 
sfinksus ir daugybę daugybę raš
tų .. .

Visur istorija, tiek daug istorijos, 

„ Velada Artistica“ Kasselio stov. scenoje
SUTINKANT NAUJUOSIUS METUS

Kassel. — Žinomo ir įvertinto ’ 
režisieriaus Ipolito Tvirbuto studija, 
paremta Z. Jonušo kamerinio or
kestro, Naujųjų Metų sutikimo pro-' 
ga davė Mattenbergo stoyklai spek
taklį vardu „Ašarų pakalnė“, kurį 
ispanai pavadintų „velada artistica“. 
Tai yra dramos, muzikos, dainos ir 
baleto kombinacija, šiuo atveju sie
kianti sušaržuoti patį meną. Ir ši 
„velada“ šaržuota operą, baletą, 
ir aktualiousius DP gyvenimo idea
lus ir sielvartus, rūpesčius. ■

Algio Landsbergio parengtas spek
takliui jumoristinis tekstas atitinka 
savo paskirtį, rodo jo gabumą jumo
ristinei kūrybai, nors kai kuriose 
vietose yra peršaržuota ir nepakan
kamai rafinuota. Referencier Bag- 
džiūnas atitinka lietuviško jumoro 
charakterį ir neperšaržuoja.

Iš atskirų spektaklio numerių, šar
žuojančių DP idealus, labiausiai

pavykęs yra „Jūsų svajonės", kur 
tikrai juokingai ir originaliai pa
vaizduotas egzotiško karaliaus pa
siuntinio (Skombantas ir jo vertėjas 
Bagdžiūnas) atvykimas į DP" sto
vyklą ir jo egzotiška prakalba išvie- 
tintų žmonių susirinkime, kviečiant 
juos emigruoti į jo kraštą. Silpni
ausią numerį sudaro „Vilties žlugi
mas“, nes jame šaržas išsiliejęs iš 
savo ribų ir, be to, trūksta sceniško 
aiškumo, pvz., publikai neaišku, ar 
poniutės vaikų vežimėliuose vežioja 
savo vaikus ar paršiukus; kai ku
rios aktorės, pvz. Labanauskaitė, ir 
Vinickai t ė, puikiai suvaidino savo 
roles, o Mekas — perdaug rėkė, 
skaitydamas lentoj iškabinti „mir
ties sprendimą kiaulėms“ ir tuo 
peršaržavo. Vykusiais nmeriais rei
kia laikyti. „Ji, jis ir arklys" 
(šaržas operai), „Radio", Nemirtin
goji UNRRAos ankieta", „Antanėlis“ 
(išvykusio į Kanada Antanėlio laiš

kad vos vos nepraoėgi .pro Hammu- 
rabio Kodeksą, padėjusį pirmuosius 
akmenis Vakarų teisei. Sis didysis 
Babylono karaliaus kūrinys jau 4000 
metų šviečia kaip žvaigždė žmogaus 
laisvėjimo kelyje. Ką galvoja pats 
Hammurabi, atsistojęs prieš dievą 
Shamash? Ar jaučia jis savo kodek
so didžiulę garbę?

Per krikščioniškosios kultūros am
žius, pasiekiame renesansą. Visa 
daugybė gotikos ir renesanso skulp
tūros darbų iš vokiečių, prancūzų, 
flamandų mokyklų, kurias vaini
kuoja venecijiečių, florencijiečių, 
milaniečių darbai su Michelangelico 
priešaky.

Pasikeliame į antrą aukštą ir pa,- 
tenkame į Apollono galeriją, kurioje 
sukrautos milžiniškos vertės bran
genybės. Štai, Liudviko XV-tojo 
vainikas, o štai ir garsusis Napo
leono I-jo „couronne de Charlemag
ne“, kuriuo jis pats save apvainika
vo, štai Karoliaus X-jo kardas su 
daugybe brilijantų. Pirmojo Regento 
brilijantas 137 karatų (kainavęs jau 
anuomet 2.500.000 livrėjų!), ir daug 
kitų istorinių didelių brilijantų, ru
binų, smaragdų. Gerokai iš tolo, 
per geležinę tvorą persilenkęs, gali 
į juos žvilgterti. Ir tavo kiekvieną 
judesį seka daug rtlpestingų akių ...

Tuščia juos — tuos brllijantus ir 
karūnas, einame prie tapybos — 
Louvro pasididžiavimo. Ne visi ta
pybos turtai šiuo metu sukrauti pa
čiame Louvre: jame matome tik 
svetimuosius meisterius, prancūzai 
— laikinai susitalpinę Mažuosiuose 
Rūmuose.x Prancūzų tapyba jau ke
lintas šimtmetis pirmauja, apie ją 
susispietė garsių vardų, kaip Jean 
Fouquet, Fransots Clouet, Eustache 
le Sueur, broliai Antoine, Louis, 
Mathien le Nain, Claude Lorrain, 
Charles Lebrun, Maurice Quentin, 
La Tour, Jean-Antoine Watteau, 
Jean-Baptiste Chardin, J. H. Frago
nard, Louis David, Gericault Dela

ką puikiai perskaitė jauna gabi ak- 
torėVinickaitė) ir kupletai. Dekoraci
jas . ir kostiumus vykusiai parengė 
dali V. Adamkevičius.

Savu laiku Ip. Tvirbutas N. Metu 
progomis normaliomis sąlygomis, 
yra panašias „veladas“ parengęs 
Šiauliuose 1933 ir 1941 m. ir Klai
pėdoj 1937 m., ir spaudoje buvo 
įvertintas. Dabar tremtyje, sunkio
mis sąlygomis, Įp. Tvirbutas parengė 
ketvirtą „veladą“, ir aktorių pa e- 
gumo atžvilgiu ši, anaiptol, nėra 
silpnesnė, tačiau Šiaulių ir Klaipė
dos teatrų turtas, žinoma, nepri
lygsta Mattenbergo stovyklos scenai 
barake. Taigi, ta pati „Ašarų pa
kalnė" Klaipėdos ar Šiaulių tea
truose darytu stipresnį įspūdį.

Po 3 spektaklų savoj stovykloj 
Dramos Studija rengiasi gastro
liuoti Frankfurte darbo tarnybos (La
bor Service) kuopoms. J. Gobis

croix, Corot, Courbet, Chassėrian, 
Manet, Degas, Cėzanne, Monet, Bon
nard . . . Tai pačios didžiosios viršū
nės iš šimtų didžių per keletą šimt
mečių!

Bet Louvras nemažiau turtingai 
ir svetimaisiais, pirmoje eilėje ita
lais, flamandais Ir olandais. Italai 
čia atstovauja visus garsiausius var
dus: pradėdant Fra Flilippo Lippi, 
Giotto di Bandone, Fra Angelico^ 
Paolo Ucello ir baigiant Girlandajo, 
Le Perugini, Andre Mantegna, Gior
gione, Paul Veronese, Le Correge, 
Tizianu, Leonardu da Vinci, Tinto- 
retu, Rafaeliu . . .

Turtinga flamandų mokykla su 
Jan van Eyvk, Wtyden, Memling Ir 
didžiuoju Rubensu* van Dyck. Už 
jų rikiuojasi daugybė flamandų, pė
da pėdon sekančių savo didžiuosius. 
mokytojus. Olandų mokyklos visa 
istorija su Hals, Ruisdael ir pačiu 
Rembrandtu prieky. Čia pat ir 
ispanų mokykla: Murillo, Velazquez, 
El Greco, Ribera, Goya; Vokiečių: 
Diirer, Hans Holbein, ir pagaliau, 
anglai su amerikiečiais (pastarieji 
kol kas atstovaujami vieninteliu Ja
mes-MacNeil Whistler paveikslu 
„Motinos portretas").

Vis einame ir einame. Vardai, 
spalvos, anų dienų veidai, anų dienų 
motyvai, šių dienų sielvartas, viltys. 
Čia minutėlę ties Tizianu, kitą prie 
Murillo, dar kitą prie Rafaello. Bet 
negaliu praeiti, ilgiau nesustojęs ties 
Leonardo de Vincl „La Joconda" — 
Monos Lisos protreto. Tegu jau per 
daug apie ją girdėta ir skaityta, 
Šveicarijoje šiuo metu net tūla fir
ma savo muilą įpakuoja į popierė
lius, ant kurių matosi didžiojo kū
rinio net labai nevykusi nuotraukėlė 
(girdi, prauskitės, damos, ir jūs bū
site amžinai gražios ir paslaptingos 
taip toji Mona Lisa), bet perlas vi
sada lieka perlu. Didžios ir labai 
ilgos galerijos salėje ypatinga vieta 
jai paskirta. Ir kaimynai — Tlzia- 
nas su Rafaeliu. Žvelgiu į ją ir ta
rytum jaučių rėmuose plazdant gy
vybę: ramios ir paslaptingos akys 
žvelgia iš žinių ir lydi visur tave. 
Aš norių prisiminti mūsų Vienuolio 
įspūdžius, kai jis pagautas nuotaikos 
rašė savo kelionių raštuose apie 
Mona Lisą, ir palengva pradedu su
prasti, kodėl tiek daug vietos savo 
įspūdžiuos šiam iš formato mažam 
kūriniui jis paskyrė . ; . šią va
landą aš nenoriu siekti Taino, Berg- 
sono ar kitų garsių meno, filosofų 
minčių, mano ausyse skamba kuklūs 
mūsų poeto žodžiai..

„Mekas galingas ir stebuklingas“
Visai suprantama, kodėl ir kom

pozitorius šiems žodžiams paskyrė 
tokius galingus, už širdies griebian
čius, akordus . . .

♦
Jau man sunku, ir galva plyšta 

nuo daugybės vardų, datų, spalvų, 
minčių. Bėgu tekinas, o mane vejasi 
Milošo Venera, Praksitelis, Hdljus, 
žvelgia į mane ir tiesiog per širdį 
veria Tizianas, Leonardo da Vind, ir 
tos akys, tas žvilgsnis, toji paslaptis 
Mona Lisos . . . Kur aš buvau?

Ar tik ne pasivaikštinėti Louvre?
Z. Ubr.

braškių lysvėmis. Ir pulki kontro
liuojamų raguočių banda, sker
džiaus išrikiuota dobilienoje. Ir kele
tas linksmų ir jaukių kumeliukų, 
kuriuos kiekvienas vaikų, neišski
riant nė mažosios trejų metų Da
nos buvo pasiskyrė sau, pagal vardą 
ir ūgį.

Aplankėme Ir nedidelį malūną 
ant vingraus upelio ir elektrinę 
ūkto reikalams. Gilus tvenkinys, 
ryškiai atmušęs pakrančių medžius, 
kirbėjo antimis ir žąsimis.

Aš negalėjau nuslėpti savo susi
žavėjimo.

— Ūkio vaizdas yra žymiai pasi
keitęs. Visai kitokiame stovyje jį 
perėmėme į savo rankas. Darbas, 
rūpesčiai, visos mūsų sutaupos ir 
skolos reiškia ūkio kilimą ir pa
žangą. Bet karas ir okupadjos daug 
ką suardė.

Giedras jos veidas rodė pasiten
kinimą. Ir jos sultingame balse at
sišaukė didelė meilė savo kampui, 
meilė moters, be savo vyro, be savo 
vaikų, mylinčios kai ką daugiau, 
tikrai ir tvirtai.

Grįžome apsukę ratą, supami 
klegančiu vaikų; aš jau buvau įgi
jęs užtikrintą jų prielankumą ir 
pasitikėjimą. Aš tik keikiau savo 
žioplą neapdairumą, kad nepasirū
pinau dovanų savo mažiems bičiu
liams.

Man parodė ir pasiūlė pasinaudoti 
biblioteka erdviame ir skoningai 
įruoštame darbo kambyryje. Kruopš
čiai surinktos ir irštos knygos 
dailiai glaudėsi didelėse spintose. 
Ir čia, be savų rašytojų, be įvairios 
paskirties specialios literatūros, ma
tėsi eilės prancūzu, vokiečių, rusų 
kalbomis. Enciklopedijos, atlasai, 
žurnalų rinkiniai.

Mano širdis smarkiai plakė, ku
pina malonių įspūdžių. Po vakarie
nės užlipau savo kambarin ir pla
čiai pravėriau langus ir duris, ne
degdamas šviesios. Priešais rymojo 
begalinis, žalsvas dangus Ir žalsvos 
žvaigždės kraupiai ir nevienodai 
pabertos, mirkčiojo tarp juodų me
džių šakų. Levendros Ir kiti žydin- 
tieji krūmai iš kliombų ir gėlynų 
liejo saldų svaigulį. Tvenkinyje, o 
gal dar toliau, kvarkė varlės, ir aš, 
rodos, girdėjau, kaip taškosi žuvys, 
ir kaip teškena srovė pro užtvankos 
plyši. Staiga sukliko pempė, ir ji 
gailiai klykavo laukų viduryje, pa
baidyta nuo savo vaikų, ir tasai 
riksmas grąžė ausis, kaip skurdus 
pagalbos šauksmas.

Vaikščiojau kambaryje kuo ty
liausiai Sviesi ir skaisti stovėjo 
akyse ponios Mačiūnienės figūra. 
Aš buvau tartum užkrėstas tos 
nuostabiai baltos šypsenos, kaip 
spindinčio sniego lopinio, kaip ak
sominio narcizo žiedo, ankstyvai iš
sprogusi© plačiuose ir žaliuose la
puose. Jos buvirhas perėjo mano 
kūnu kaip šilto pietų vėjo gūsis, ir 
aš tariau, kad yra laimė tam, ku
riam ji priklauso.

Namo gilumoje radio imtuvas 
grojo svajingą melodiją tango „Bol- 
lero“. Ji veikė mane kaip gurkšnis 
kaitraus vyno, ir nejučiomis švil
pavau palydėdamas garsus, atei
nančius iš kažkur, iš tamsos, iš man 
nežinomos vietos, kuri yra šiltas ir 
jaukus židinys. Ir nebaigus melodi
jos, sucypė, subraškėjo, užlūžę gar
sai plėšė klausą ir draskė kaip 
spygliuotos vielos. Ir dygtelėjo, kad 
yra nelaimė, kad yra pasaulis, bai
sus, neramus — ašarų, skundo ir 
kraujo. Ir lūžtantis, ir griaunamas, 
ir žudomas

Paskui viskas nutilo. Tik varlės 
kvarkė ilgai plačiai, iš visos plačios 
nakties krūtinės. Ir viena paukštė 
suspurdėjo šakose po mano langais.

Žara siekė žiemių kampą. Aš pa
sekiau savo mintis. Ką aš galvojau? 
Visi dideli namai man alsavo mie
gančiųjų sapnais. Aš galvojau apie 
moterį, budinsią čia, žemai, savo 
namuose.

Mačiūnas parėjo pievų takui Žmo
na suabejojo, ar jis tikrai pasirinkęs 
tiesesnį kelią. Mes girdėjome raus
voje pavakario tyloje geležinį trau
kinio ėjimą ir švilpavimą prieš sto
telę. Aš jau spėjau apeiti ir susida
ryti pilną vaizdą ūkio ir apylinkės. 
Su Rimu ir darbininkų vaikais sky
nėme vaistažolių lauke kvepiančių 
ramunėlių žiedus, paskui pora gerų 
valandų mečiau if'vežimo šieną dar
žinėje. Vaikai krykštavo ir mindė 
šalinę, pasinerdami, įkaitusiame ir 
kvepiančiame sausos žolės pusnyne. 
Ir maudėmės ties pylimu, narsty
dami tarp ajerų, ir supomės ant pa
kibusių virš vandens gluosnių šakų.

— Matau susigiminiavęs su mažąją 
visuomene. — Tarė jisai, mane ma
tydamas vaikų tarpe. Rimas pasku
bomis pasakojo, ką mes esame nu
veikę ir kaip atgynėme nuo šunų ežį.

— Tėveli, pono nebeišleisime. Te
gul visada gyvens pas mus. Ir mama 
taip sako.

— Žinoma, sūnau.
— Kas naujo?
r- Naujo? Matai, grįžtu tuščias. 

Negavau tau, ko buvai prašiusi. Bet 
apseisi gal? Paskui pakalbėsime.

Man nieko nesakė Mačiūno žo
džiai, bet aš pastet jau įtarimo ir 
rūpesčio šešėlį ponios veide.

Vakare keturiese sėdėjome prie 
kavos. Vaikai jau miegojo, ir balta 

šviesa, jaukiai prislopinta gaubto, 
krito iš sietyno ant stalo, atsimuš
dama puodukuose. Langų užuolai
dos, didelis oleandras ir fikusai, trys 
originalūs paveikslai sunkiuose rė
muose sudarė kambario apyvoką, 
minkštai savą ir tykią.

— Naujienos ... Šit paskutinė 
spauda iš požemio. Ką ji rašo? — 
Mačiūnas paskleidė pluoštelį smul
kiu šriftu laikraščių, daugiau pa
našių į proklamacinius lapukus. — 
Sunku ką ir bepasakyti. Grėsmė ar
tėja. Yra valandų, kai aš suabejoju. 
Ir tie, rašantieji, be pasidrąsinimų, 
tokiu atveju nieko nebegali pasakyti.

— Tu paveiktas Juozuli. Ar kas 
tikrai negero? ... — klausė j 6 žmo
na. Ji sėdėjo pasvirusi, priekin, su
nėrusi rankų pirštus, ir aš tikrai 
negalėjau atplėšti savo žvilgsnio, ir 
tai darėsi nepatogu, nuo jos tobulai 
taisyklingo veido. Didelės akys pa
sirodė tamsios, ir aš tariausi sukly
dęs, dieną jas palaikydamas ža
liomis.

— Juokai, Ele. Įsivaizduok sau. 
Gaunu šiandien raštą. Kaip atsargos 
karininkas turiu atvykti ortskomen- 
dantūron. Man esąs numatytas pa
skyrimas. Taip pat esą numatyta, kas 
manęs laukia, jei aš manysiąs kitaip. 
Žinoma, aš manau kitaip . . .

— Juk dabar jokios mobilizacijos 
nėra ... — prabilo Keraitienė, tylė
jusi lig šiol.

— Nėra rodos. Kai plechavičiukų 
pilni kaimai, išvengusių pražūties. 
Jie griebiasi visų uzšmaugtos lapės 
gudrybių. Plėšraus gyvulio, krin
tančio į vilkduobę. Ką aš darysiu, 
klausiate? Paprastai — kaip ir visi. 
Galima tik pasijuokti, jei nebūtų 
taip liūdna. Tas reikalas slenka prie

galo. Radiofonai tyli, laikraščiai — 
velniai žino, kokias pasakėčia* 
pleškina Prie Vitebsko prasilaužta*, 
prie Minsko eina gniuždantis mūšis. 
Vakaruose sparčiai žygiuojama. Rau
donas smakas čiauškina nasrais 
mūsų pasienyje. Ar žino, ką daryti, 
ar žinome mes, kurie rašome ir skai
tome, štai čia? Ir vis dėlto laukiama 
kažko nepaprasto. Galbūt dangau* 
ženklo, stabdančio potvynius, nu- 
ramdančio vėjus, sunaikinančio maro 
sėklas. •-

Vai kenčianti, sukruvinta, mindo
ma mūsų šalis. Bet mes vieni, vie
nintelė mūsų tauta išlaikiusi tauriai 
iškeltą gaivą prieš tironą. Ir nepa
lūžusi. Mes vįenl nenusigandome 
grasinimų, spirdamiesi terorui, iš
vengėme mobilizacijų ir apsukome 
apgaulei Tai mes — vienintelė tau
ta- tiesioginiai paliesta ir dar taip 
neįtikėtinai skaudžiai, nedavusi nė 
vieno žmogaus es — es legijonams. 
Narsiai atsispyrusi kvailybių kūrėjų 
jėgai ir smurtui. Mes anksti tai su
pratome ir netikėjome. Pasaulis tu
rės tai išgirsti. Žmoniškasis pasaulis
— kad esame mes — maža kankinių 
tauta, nes išlikome švarūs ir teisūs. 
Ak, ar nėra gi tai nuopelnas rašiusių 
ir drąsinusių ir mirusių ir laukian
čių baisios mirties? Aš juokiuosi, 
nes netikiu daugiau niekam. Bet, 
man liūdna Tuo labiau šiandien...

— Dieve manė" . . . Mano širdis 
nujautė. Saugokis, vyreli. Aš tavą* 
nebeleisiu į Kauną. Dabar su ponu 
Mykolu turite laikytis prie mūsų ...
— jos lūpos nežymiai suvirpo ir 
skruostuose, palei nosį, pagilėjo 
pailgi įdubimai.

— Skrenda . . . Girdite? . . . — 
tarė Keraitienė. Ji laikė galvą pakrei
kusi šonan, suklususi visa esybe.

(B.4J
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Mes esame tiek 
stiprūs, kiek mes 
tikime į savo tau

tos nemarumą
Fizinis auklėjimas, išsiliejęs į spor

tines varžybas, yra vienas iš įspū
dingų tautos vitalinių jėgų pasireiš
kimų. Yrą ne vis tiek, ar tautos 
kūnas liguistas, ar sveikas iki ka
mieno. Šių laikų likiminė kova pa
reikalauja iš tautų milžiniškų tautos 
dvasinės ir fizines energijos kiekių. 
Kadaise galingos tautos šiandien 
merdi mūsų akivaizdoje chaotinėse 
ištižimo bangose, kadangi jos pra
rado tikrųjų vertybių pajautimą, 
užmiršo amžiais ugdytas tradicijas. 
Istorijoje mes rasime daug pavyz
džių, rodančių, jog fizinis ar dva
sinis pakrikimas burto daugybės 
nelaimių priežastis.

Ir štai, naujai išrinktasis Vyriau
sias Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas kreipiasi į lietuvių trem
tinių bendruomenę, pareikšdamas, 
kad jo auksčiausias tikslas yra bend
radarbiauti su visomis lietuvių auk
lėjimo institucijomis, ugdant spor
tuojančio jaunimo fizines ir dva
sines jėgas amžiais puoselėtų lie
tuviškų tradicijų rėmuose.

Mes esame tiek stiprūs, kiek mes 
tikime į savo tautos nemarumą ir 
jos laisvės atgimimą. Tas tvirtas 
tikėjimas tenuspalvina visus mūsų 
darbus it žygius. Kiekvieno tautos 
nario šventa pareiga yra išlaikyti 
ir ugdyti savo dvasinę ir fizinę 
sveikatą. Palenkdami savo darbo 
kryptį į atskirą jaunuolį, mes įne- 
šame žymų indėlį savo tautos ener
gijos lobynan. Tautos gyvybingu
mas yra didesnis už jos atskirų na
rių fizinės ir dvasinės energijos su
mą; jis auga bendros tautos valios 
ir vienybės šviesoje į nepalenkiamą 
imperatyvinę laisvės ir nepriklauso
mybės kovą.

Vyr. FASK-tas be aukščiau nu
rodytų tikslų, įsiliedamas į platų 
fizinio auklėjimo barą, nori ištau- 
rinti lietuviškąjį sportą, pakreipti 
jį tokion vagon, kurioje lietuvis di
džiuotųsi galįs atstovauti savo,, tautą, 
pademonstruoti lietuvišką atletišką 
jėgą kitų tautybių akyvaiždoje, po
puliarinti sportinę idėją tautiečių 
tarpe ir tuo pačiu organizuoti prie- 
ųnones, suteikiančias galimybę pla
tesnėms tautiečių masėms priartėti 
prie gamtos ir. energijos šaltinio — 
cųįaugsmingo judesio.

Mūsų darbo sėkmė priklausys nuo 
supratimo, parodyto iš bendruome
nės ir jos institucijų pusės. Geriau
sias akstinas mūsų darbui bus gera 
bendruomenės valia.

Sveikiname visą sportuojantį jau
nimą Tėvynėje, tremtyje, užjūriuose 
ir linkime gilaus susikaupimo ženkle 
praleisti Sv. Kaldėdų ir Naujųjų 
Metų šventes. Tikime, kad 1948-ji 
metai suves tremties ir užjūrio 
sportuojanti jaunimą su mūsų bro
liais Tėvynėje.

.Tepakreipra Visagalis Tėvynės lai
vo vairą į audrų nepasiekiamą uostą 
ir telaimina Jis mūsų .pastangas ir 
darbus šiam tikslui pasiekti.
VYRIAUSIAS FIZINIO AUKLĖ
JIMO IR SPORTO KOMITETAS

Netikėtai stiprus Joe Walcott pa
sipriešinimas sunkaus sv. pasaulio 
rtKisteriui Joe Louis ir dabar tebe- 
drebina amerikiečių sporto sluoks
nius. Viename paskutiniųjų pasikal
bėjimų su" spaudos atstovais, Louis 
pabrėžė, kad vasarą numatyta dvi
kovė su Walcott kažin ar įvyks. Iš 
viso, Louis nenumato su Walcott dar 
kartą susikauti. Jis galvoja, kad pus- 
sunkio sv. pasaulio meisteris Gus 
Lesnevich jam būtų stipresnis var
žovas. Labai galimas dalykas, jog 
artimiausias Louis priešininkas ir 
bus Lesnevich. Sis pranešimas spau
dos atstovams buvo nelauktas. Louis 
dar pridūrė, kad Walcott jį, tiesa, 
du kartu buvo pasiuntęs ant grindų, 
bet savo dėkingų progų galutinai 
neišnaudojęs. Tuo tarpu Lesnevich, 
turėdamas tokią lemtingą persvarą, 
jos nebūtų paleidęs veltui, bet pasie
kęs k. o. Šiaip ar taip, Louis yra nu
sistatęs birželio mėn’. kautiąjJankee 
stadione, o po to tikrai pasitrauk
siąs iš aktyviųjų tarpo. Šią pastabą 
Louis patvirtino savo garbės žodžiu. 
Savo paskutinio varžovo Louis ne
vertina, nes Walcott pasirinkęs neį
prastą gynimosi taktiką ir daugiau 
lakstęs nei boksavęsis. Kokie Joe 
Louiš planai artimiausia laiku? Šiuo 
tarpu jis pasirašė sutartį vasario 
mėn. vykti į Angliją ir ten daly
vauti parodomose rungtynėse. Užtai 
jis gaus 80.000 dolerių. I JAV Louis 
grįš balandžio mėn. pradžioje Ir .tuoj 
pat pasitrauks į treningo stovyklą 
West Baden (Indiana), kur jis ruošis 
savo atsisveikinimo kovai.

Skabant spaudą ir klausant eili
nių piliečių kalbų, galima spręsti, 
jog nedaug kas tiki iki šiol šventu Joe

Caveant consules
Atsitiktinai teko paskaityti vieną 

lydraštį, kuris liečia „Auswande- 
rung nach Kanada“. Man dedas, su 
šito rašto turiniu pravartu bus su
sipažinti visiems, ypač mūsų vado
vaujamiems sluoksniams.

Jau prieš keletą mėnesių Schles- 
wigo-Holsteino apygardoje gyveną 
vokiečiai iš anapus sukruto lyg 
skruzdės ariamam lauke:

Išvažiuojame į Kanadą!
Pasirodo, ne iš tuščių kalbėta. 

Alexander de la Croix savo išsiun
čiamame rašte praneša, kad Lietu
vos vokiečiai gali pasiruošti emigruoti 
į Kanadą. Tuo reikalu prisiunčiama 
ir anketa angių kalba. Besiryžtą 
emigruoti turi užpildyti anketą, pri
siųsti 8 Rm. smulkioms išlaidoms ir 
laukti. Herr Alexander pabrėžia:

Buvę Lietuvos vokiečiai į Kanadą 
išvažiuos Pabaltijo tremtiniams (!) 
numatytąja kvota.

Visų pirma, kuria teise vokiečiai 
gali naudotis lietuviams, latviams ir 
estams tremtiniams užeuropio vals* 
tybių ir tarptautinių institucijų nu
matytomis lengyatomis. o ypač pir
menybe? Kaip iš rasto matyti, Lie
tuvos vokiečių šiuo reikalu stipriai 
užsiangažuota.

DP turi atlikti dešimtis „išpažin
čių“ ir praeiti pro daugybę kitokių 
kliūčių, kai tuo tarpu vokiečiai pri
sidengę tremtinių skraiste, bando 
prasmukti kaip KJučių šližikutis.

Penktame minimo rašto punkte 
įspėjama, kad „Staatsangehorigkeit“ 
vietoje įrašytų „resettled from Li
thuania“. Atrodytų, kad Herr Alex
ander eina vadinamųjų repatrijantų 
kailiu apsisiautęs. Faktas, per pir
mąjį bolševikmetį iš Lietuvos repa
trijavo ir mūsų tautiečių, bet jie 
šiuo metu yra DP stovyklose, o jei 
dėl šių ar anų kliūčių atsidūrė už 
stovyklų ribų, tai vis tiek LT Ben
druomenės žinioje. Anuo metu re
patrijavusių lietuvių reikalais tegali 
rūpintis mūsų pačių įgaliotos įstai
gos ar asmens, bet ne Alexander de 
la Croix kuris anketas siuntinėja ir 
lietuvių DP stovyklų gyventojams.

Rašte Herr Alexander primena, 
kad išvažiuoti galės tie, kurių „as
mens žinios“ yra jo vadovaujamos 
institucijos (o gal įmonės?) centri
nėje kartotekoje. Kas įgaliojo jį 

“rinkti ir iš Mažosios ir iš Didžiosios 
Lietuvos atkilusiu lietuvių evangeli
kų akmens žinias?

Rašto 11 punkte pranešama, kad 
„Tbc, Lues- und Trachom-Kranke 
werden zur Einwanderung nicht zu- 
gelassen“. Mūsų atitinkami sluoksniai 
turėtų įspėti Kanados vyriausybę ir 
L R. O., kad neįsileistų ne tik sifili- 
tikų. bet ir NSDAP narių, veikusių 
Lietuvoje, o šiuo metu norinčių va
žiuoti svetimu bilietu.

Po mažojo Nūmbergo Sasso ir 
Neumanno agentai pasitraukė į na
cių okupuotą M. Lietuvos dalį, po 
Klaipėdos • užgrobimo jie sugrįžo 
niokoti mūsų tautiečių, kurie, gim
tąją žemelę mylėdami ir bolševizmo 
neapkęsdami, pasiliko Klaipėdos, Ši
lutės ir kt. apskrityse, kurios po 
1923. 1. 15 d. buvo įjungtos į Lietu
vos Valstybę, o 1939 m. vėl pa
siglemžtos vokiečių. Raudonajai ar
mijai bespaudžiant nacionalsocializ- 
mą iš rytų pusės, tie agentai atsi
dūrė Schleswig-Holsteino apygardoj

Naujieji
L. Dambriūnas, Lietuvių kalbos 

sintaksė* II laida. Išleido „Patria“ 
Tūbingene. 1947 m. 100 psl. Tiražas 
1000 egz Kaina RM. 7.

Stasys Laucius, Po “pilkais debesė
liais. Eilėraščiai vaikams IF’.rtraci- 
ios P. Osmolskio. Išleido „Patria“ 
Tūbingene 1947 m. 40 psl. Tiražas 
3000 egz. Kaina RM 4.

Viki. Kamantauskas, Ispanų kal
bos vadovėlis. Išleido „Patria“ Tū
bingene 1947 m. 128; psl. Tiražas 4000 
egz. Kaina RM. 5

Auka, biuletenis kunigams Nr. 2 
Šv. Sosto Delegatūros Lietuviams 
leidinys Nr. 8. Kirchheim-Teck 1947 
m. Tiražas 1000 egz. Kaina RM. 5.

Aidai, mėnes'nis kultūros žurnalas 
Nr. 9 Red. K. Bradūnas. 385—432 
psl. Mūnchen, 1947 m. gruodis. Kaina 
RM. 6.

Inžinieriaus Kelias. Red. dipl. inž. 
Br. Galinis. Nr. 8. 1947 birželis-gruo- 
dis, 50 rot. psl.

Stepas Zobarskas, Riestausio sū
nus. Piešiniai P. Osmolskio. Lei
dykla „Patria“ Tūbingene. 1947 m. 
40 psl. Tiražas 5000 egz. Kaina RM. 5.

Leidyklos „Patria“ Savaitinis Ka
lendorius 1948 metams.

Vladas Jakubėnas, Penkios liau
dies dainos solo balsui su forte- 
pionu (1. Sutemo naktis; 2. Plaukia 
antelė; 3. Piemenų raliavimas: 4. Tė
vas su močiute savo; 5. Oi mergy
tė). Išleido „Patria“ Tūbingene, 
1947 m.

Vladas Jakubėnas, Pasaka. Piano 
solo. Leidykla „Patria*', Tūbingene, 
1947 m.

Bronislovas Ketarauskas, Diferen-, 
cijalinio ir integralinio skaičiavimo' 
pagrindai. Vadovėlis aukštesniosioms

Sporto temomis iš New Yorko
MŪSŲ SPORTO BENDRADARBIO AMERIKOJE

Louis nenugalimumu. Daug kas sa
ko, esą, bus jam geriausia, jei la - 
mingai išlindęs iš vasarą numatytos 
dvikovės Louis pasitrauks, nes pir
masis skambutis jau nuskambėjo. 
Didysis bokso autoritetas Jack Demp
sey pareiškė, kad Joe Louis savo 
dienas jau baigė. Kova prieš Walcott 
tą labai ryškiai patvirtina ir, jo nuo
mone, Louis jau niekad nebus didy
sis Louis. Negras susilaukė to paties, 
kaip savo laiku pats Dempsey (1926 
ir 1927 m.).

1947 metų bokso sezonas Madison 
Square Garden pasibaigė gruodžio 
19 d. Sezono metu surengti bokšo 
parengimai davė 1.915.560 dol. pa
jamų. Iš viso buvo 31 rungtynės, be 
to, kelius vakarus pajamų neturėta, 
nes rungtyniauta kilnesniems tiks
lams. Pridėjus 350.000 dol., surinktų 
St. Nicholas arenoj, Twentich Cen
tury Sporting Club sugriebė 2.290.000 
dol. Palyginus su kitais sezonais, ši 
suma nėra didelė. Pvz. reikia atsi
minti, kad tais metais buvo gausiau 
didesnių rungtynių: Louis—Conn, 
Louisj— Mauriellio, Žale — Graziano 
ir kt..

JAV lauko teniso sąjunga paskelbė 
geriausių 1947 metų tenisininkų są
rašą. Jei vyrų gr. Trr. 1 nekėlė abe
jojimų ir kandidatas galėjo būti 
tikrovėje — Jack Kramer, tai dėl ant
ros vietos buvo užvirę karšti ginčai. 
Pagaliau antruoju buvo apskebtas 
Frank Parker, praeitais metais bu
vęs trečiuoju. Tuo būdu Parkel su
keistas vietomis su Frederick Schroe
der. 1947 m. Parker pralaimėjo ke
letą žaidimų ir jo kandidatūra svy

ravo, bet dabar rastas pateisinimas, 
kad jis buvo pasitempęs raumenį. 
Schroeder puikiai . sužaidė < prieš 
australus, bet Parker vėl iškilo per 
JAV pirmenybes, kai labai atkakliai 
buvo susikibęs su nenugalimuoju 
Kramer ir ištempė penkius setus. 
Privatūs ir biznio reikalai Schroederį 
buvo atitraukę nuo pilnutinio daly
vavimo didžiose sezono kovose ir tai 
nebuvo jam pliusas. Smukimo re
kordą pasiekė Tom Brown, iš ket
virtos vietos kritęs į dvyliktąją. Ki
tose pozicijose nedideli skirtumai, tik 
Los Angeles žaidįkas Earl Cochelį 
pernai^ atžymėtas aštuonioliktuoju, 
pašokd'iki devintojo.

Pirmasis dešimtukas: ,1. Kramer, 
2. Parker, 3. Schroeder, 4. Mulloy, 
5. Talbert, 6. Segura, 7. Falkenburg, 
8. Moylan, 9. Cochell, 10. Greenberg. 
Šiuo metu Kramer ir equadorietis 
Segura, studijuojąs JAV, yra perėję 
į profesionalus.

Vyrų dvejeto pirmosios tnys poros:
1. Kramer-Schroeder, 2. Mulloy-Par- 
ker, 3.. Mully-Talbert.

Moterų gr. pirmauja Louise Brough,
2. Margaret Osborne du Pont, 3. Do
ris Hart, 4. Patricia Todd. Moterų 
dvejete: 1. Brough — Osborne du 
Pont, 2. Hart — Todd. Visos šios 
žaidikės mums žinomos iš Wimble- 
dono ir po to įvykusių gastrolių va
karų Europoje. Beje, kiek prisime
nam, , Wimbledone moterų dvejetą 
laimėjo Hart—Todd JAV lentelėje 
įrašytos antroj vietoj. Taip pat ir 
vienetą Wimbledone laimėjo Osbor
ne. Kiek numanu, Wimbledono žai

ir Hamburgo apylinkėse ir, prisi
vengdami bausmės, jau 1945 m. su
simetė į Balten Verbandą. Tas nacių 
lizdas, įsikišus mūsų atstovams, bu
vo išardytas. Bet, matyt Hitlerio 
laidos riteriai („baltai“) tik sykį nu
svilę nagus, nekapituliavo, šiandie 
jie veikia prisidengę nauja iškaba:

„Hiltskomitee der evangelischen 
Deutschen aus Litauen im Rahmen 
des Hilfswerks der evangelischen 
Kirchen in Deutschland“, (24b) Burg, 
Dithmarschen.“ •

Visa diversiją per evangelikų baž
nyčią prasidėjo nuo Balten Ver- 
bando sulikvidavimo. Prasidėjo nuo 
nekalto buvusių dienų skeveldrų rin
kimo, atseit, nuo atskirais spaustu
vėje išspausdintais lakštais skelbimo 
adresų tų piliečių, kurie yra kilę iš 
buv. Klaipėdos krašto ir norį tarpu
savyje susižinoti. Jau vasarą Deit- 
moldo „Lietuvių Žodyje“ buvo mi
nėta, kad Hamburge „adresų rin
kimo vajuje“ pasireiškia nacinėje 
Sasso ir Neumanno avantiūroje pa
sižymėję asmens. Be kita ko, vienoje 
Hamburgo smuklėje „adresų rinkė
jai“ kartą per mėnesį daro sąskry
džius ir renka parašus po raštais, 
kurių turinys* lieka paslaptyje. Kaip 
naujausia žinia, gauta iš patikimų 
šaltinių, yra ši:

Vakarykšti M. Lietuvos naciai yra 
paruošę keletą memorialų, kurių vie
name reikalauja, kad Klaipėdos

kraštas, taikos konferencijos nutari
mų, būtų paskelbtas „Freištatas“.

NSDAP palikuonys nesnaudžia ir 
kitose srityse. Gruodžio 3 d. Kielyje 
buvo , baigta paroda vardu „Iš Pa
baltijo Kustūros“, kur ir Pabaltijo 
peizažas, ir žmogus, ir statyba 
„kaip iš amžių vokiška.“

Herr Alexander de la Croix pra
neša, kad į Kanadą tebus įsileisti tie 
vokiečiai, kurie „šiandienine prasme 
politiškai švarūs“ ir „keine Schwind- 
ler“. Šiuo atveju sprendžiamą žodį 
privalėtų turėti ne vokiečių evange
likų, iš Lietuvos repatrijavusių, sa
vitarpinės pagalbos komitetas, bet 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenė, 
kuri pati viena, kaip Lietuvos Vals
tybėse teisėtasis atstovas, tėra kom- 
petetinga pasakyti Kanados, CCG, 
IRO ir kt. institucijoms, kurie Lie
tuvos vokiečiai buvo naciai ir kurie 
karo nusikaltėliai.

Alexander de la Croix buvęs Lie
tuvos pilietis, prieš repatrijuodamas, 
gyveno Mažeikiuose ir vietos gim
nazijoje dėstė prancūzų kalbą, ką jis 
dirbo naciams Lietuvą okupavus, 
tuo tarpu nežinoma, bet viena yra 
aišku, kad jo dabartiniai titulai 
(„Mitglied des Auswanderungsaus- 
schusses dės deutsch-baltischen Hilfs- 
komiteės und Beauftragter dės li- 
tauisch-deutschen Hilfskomitees“) ir 
kėslai šaukiasi lietuvių tremtinių 
budrumo. J. GARŠVA

leidiniai
mokykloms. II gaida. Stadės liet, 
stovyklos šviet. sk. leidinys. Stade/ 
Elbe, 1947 m. 136 psl. Tiražas 500 
egz. Kaina nepažymėta. .

Kišeninis kalendorius 1948 me
tams. Išleido, Atžalynas. Weilheim/ 
Tede.

Žingsniai, kultūros žurnalas. Red. 
Petras Būtėnas. Nr 11 Stade/Elbe, 
4947 m. gruodis 64 psl. ,

Vyr. F£SK-tas skelbia:
1. Visi lietuvių sporto klubai, esan

tieji vakarinėse Vokietijos zonose, 
Vyr. FASK-to nutarimu (protokolas 
Nr. 3 iš 1947. XII. 14 d.) .privalo už
siregistruoti patvirtinimui Vyr. Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Komitete 
iki 1948. I. 30 d. Registruojantis pri
valoma nurodyti klubo pavadinimą, 
adresą, klubo vadovybę, narių skai
čių ir kultivuojamas šakas. Taip 
pat privaloma ■ atsiųsti ir visuotinojo 
susirinkimo protokolo nuorašą (kuo
met klubo valdyba buvo išrinkta) ir 
dubo valdybos pirmojo posėdžio 
irotokolo nuorašą (kuomet valdyboje 
pasiskirstyta pareigomis). Registra
cija siunčiama Vyr. FASK-to sekre- 
torlatan šiuo adresu; Augsburg- 
Hochfeld; A. Vakselis, Leyboldstr. 1.

2. Vyr. FASK-as, išnagrinėjęs 
Aleksandro Norkaus pasielgimą Lie
tuva— Latvija tarpvalstybinių krep
šinio rungtynių metų Kemptene, 
rado minimo krepšininko elgesį 
nesiderinančiu su sportine drausme 
ir nutarė: Aleksandrą Norkų sąlygi
niai diskvalifikuoti trims mėnesiams, 
skaitant nuo nutarimo dienos. (Pro
tokolas Nr. 3 iš 1947. 12. 14 d.).

dynės nebuvo lemiamas faktorius 
nustatyti geriausius JAV žaidikus.

Pasiruošimai 1948 m. olimpiniams 
žaidimams Londone eina pilna spar
ta. Pirmieji JAV atstovai jau yra 
pasiekę Europą. Tai arkliai, kuriems 
parinkta amerikiečių zona Vokieti? 
joje, kur jie „treniruosis’“ vasarai. 
Mums bene įdomiausia pasekti JAV 
lengvatlečius, kurie ligšioliniuose 
olimpiniuose žaidimuose turėjo itin 
svarų vaidmenį. Kokios amerikiečių 
viltys Londone? Pagal dabartines 
pasekmes, amerikiečiai daugiausia 
viliasi iš Dillard, Doddo, Me Kenley, 
Patton, Kawer ir Pearman. Sieleng- 
vatlečiai yra vien iš bėgikų tarpo. 
Kaip ir užtikrintas savo pergale yra 
kliūtinio bėgimo specialistas Dillara. 
1946 m. baigęs trijų metų karinę 
tarnybą, šis negras JAV paglemžė 
visus didžiuosius titulus ir sėkmin
gai gastroliavo Europoje. Jo geriau
sias laikas 110 m kliūtiniam yra 
14,0. Tokį pat laiką 1947 m yra pa
siekęs argentinietis Trulzi. Dillard 
yra puikus ir 100 m (10,3). Dodds yra 
pastorius ir geras vienos mylios bė
gikas. Toks pats ir Kawer. Patton 
200 m sukorė per 20,4, o 100 jardų 
per 9,4. McKenley stiprus 400 m, kur, 
tiesa, su vėju pasiekė 46,2, o 200 m 
prabėgo per 20,4. Pearman yra ky
lanti vidutinių nuotolių žvaigždė. 
Žymiai sunkiau amerikiečiams su il
gaisiais nuotoliais. Šuoliuose (ypač į 
tolį ir su kartimi) amerikiečiai var
gu turės pajėgesnių varžovų. Stiprūs 
jie ir diskininkais (Fitch, Gordien), 
nors italas Consolini nėra menkutis. 
Kaip bus Londone, sunku spręsti, 
nors labai galima, kad kurios čia su
rašytos pavardės bus atžymėtos 
aukso medaliais. K. Cerkeliūnas

Iš Pabaltijo Uni
versiteto gyvenimo

BALIO SRUOGOS MINĖJIMAS
Pinneberg. — Gruodžio 16 d. buvo 

suruoštas Balio Sruogos minėjimas. 
Prisiminimų iš velionio gyvenimo 
papasakojo mirusiojo artimas ben
dradarbis prof. Vacį. Biržiška. Prof. 
V. Maciūnas padarė didelę ir išsamią 
B. Sruogos kūrybos apžvalgą. Bū
dingesnes vietas iš dramos „Baisioji 
naktis“ skaitė keletas studentų. Salė 
buvo papuošta stud. B. Timfavičiaus 
pieštu Sruogos paveikslu ir keliomis 
čia turimomis velionio parašytomis 
knygomis. •
Studentai mini lietuv.knygos sukaktį

Pinneberg. — Gruodžio 8 d. Pabal
tijo Universitete buvo gražiai pa
minėta Lietuviškosios knygos 400 . 
metų sukaktis. Mažoje salėje buvo 
padėtas Mažvydo Katekizmo foto
grafuotas leidimas, kuris gražioje • 
dekoracijoje, labai tiko dienos nuo
taikai.

Vienas studentas lituanistas pas
kaitė Katekizmo prakalbą „lietuvni- 
kump ir žemaičiump“. Po to, dienos 
tema kalbėjo prof. Valdovas Biržiška 
ir Vincas Maciūnas.

Lenkų technikumas dirbs kartu
Pinneberg. — Nuo Naujųjų Metų 

į Pabaltijo Universiteto patalpas iš 
Hamburgo atsikelia lenkų techniku
mas. Tuo būdu, Universitetas turės 
dar labiau susispausti esamose pa
talpose.

= Šiomis dienomis Pabaltijo Uni
versiteto Studentų Taryba padarė 
originalų nutarimą dėl tarpusavio 
sveikinimosi. Kiekvienas studentas, 
susitikęs savo kamiltoną, privalėtų 
jį pasveikinti jojo kalba. Jei su
tinkamo kolegos būtų nežinoma tau
tybė, tai tektų pasveikinti savo gim
tąja kalba. Manoma, kad tai pasi
tarnaus didesniam Pabaltijo tautų 
suartėjimui, solidarumui.

— Gauta žinių, kad netolimoje 
ateity Pabaltijo Universitete vėl 
lankysis Anglijos universitetų pro
fesoriai, kurįe numato verbuoti pa- 
baltiečių mokslines pajėgas D. Bri
tanijos universitetams. A-is

PABALTIJO UNIVERSITETAS 
I KANADĄ?

Refugees Defense Committee daro 
žygių Pabaltijo Universitetą perkel- 
dinti į Kanadą. Tuo reikalu vedami 
pasitarimai su BALFu, ALTu ir kt 
RDC gen. sekretorius jau gavęs Ka
nados vyriausybės pritarimą. -Uni
versitetui globoti sudaromas iš JAV 
univ. prezidentų specialus komitetas.
AMERIKOS LIETUVIŲ PASTAN

GOS TREMTINIAMS ŠELPTI
Amerikos . lietuvių veikėjai veda 

akciją Amerikoje gyvenančių tau
tiečių tarpe, kad šie Europoje esan
tiems tremtiniams siųstų galimai dau
giau pavienių maisto, drabužių ir kt. 
siuntų.- Tam reikalui „Margučio“ lie
tuvių radijas skiria du vakarus į sa
vaitę, kurių programai vadovauja 
nenuilstąs organizatorius Bronius 
Budginas.

Padėka
Bendradarbiams, redakcijoms, kny

gų leidykloms, įstaigoms ir visiems 
skaitytojams, sveikinusiems „T. G.“ 
redakciją Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga, nuoširdžiai dėkojame

„T. G.“ REDAKCIJA

LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINIO 
ARCHYVO ŠVEICARIJOJE 

PRANEŠIMAS
Lietuvių Bibliografinis Archyvas 

Šveicarijoje, siekdamas papildyti 
savo rinkinius, norėtų įsigyti, kiek 
tatai įmanoma, lietuviškuosius leidi
nius, išėjusius Lietuvos Nepriklau
somybės bei okupacijų metais. BibL 
Archyvas už jam perleistus leidinius 
mielai atsiteistų.

Tautiečiai, kurie sutiktų savo tu
rimus leidinius perleisti Archyvui, 
prašomi rašyti (nurodydami leidinių 
pavadinimą bei prašomą kompensa
ciją): Dr. A. Gerutis, Berne (Suisse- 
Switzerland), Karl-Spitteler-Str. 22, 
arba: A. Braziulis, Ravensburg, 
Anton-Bruckner-Strasse 3. Archyvas 
renka bet kurio turinio lietuviškuo
sius leidinius.

Šia proga Bibl. Archyvo vedėjas 
A. Gerutis prašo į jį kreiptis tiktai 
leidinių reikalais, nes į kitokius laiš
kus jis neturi galimumo atsakinėti

fldminstr. proner imas
Nuo š. m. sausio mėn. 1 d. „T. G." 

atskiro nr. kaina 1,50 RM. Į užsienį 
— 2,50 RM.

Siunčiant Administracijai pinigus, 
prašome kitoje pašto perlaidos pu
sėje žymėti savo sąskaitos Nr. ir už 
ką pinigai siunčiami.

Siunčiant skelbimus, kartu siųsti 
ir pinigus. Skelbimų kaina: sveikini
mai ir užuojautos RM 30.-; paieško
jimai RM 0,25; visi kiti ąftelbimal 
RM 1.- už žodį.

„T. G.“ ADMINISTRACIJA
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Atsisveikinimas su išvykstančiais
Kempten. — Nemažas būrelis 

kempteniečių yra jau pasišovę šau
do mėn. palikti Europą ir, laikinai 
įsikurti Kanadoje, Australijoje ir 
kitur. Ta proga gruodžio mėn. 28 d. 
kempteniečiai savo išvykstantiesiems 
surengė atsisveikinimo aktą — kon
certą. „Traukdamiesi iš Lietuvos mes 
pasitikėjome Vakarų Demokratijų 
pažadais bei Šūkiais, kur buvo skel
biama, kad jie kovosią, už kiekvieno 
žmogaus teises. Bet iki šiol jie vis 
dar tebesnaudžia, — kalbėjo prof. J. 
Meškauskas, — ir leidžia toliau lie
tis nekaltų kraujui už geležinės už
dangos.“ Toliau prof. kan. J. Meš
kauskas vagina visus išvykstančius 
laikytis vienas prie kito, neatitrūkti 
nuo lietuviškosios bendruomenės, 
.branginti savo sveikatą bei gyvybę 
ir nestatyti dėl didesnio atlyginimo 
jos i pavojų, Kiekvienas lietuvis 
mums yra dabar didžiausias turtas.

Kiekvieno lietuvio, išvykstančio 
1 užjūrius, esanti taip pat pareiga 
nušviesti to krašto gyventojams

Pranešimai
SVARBU!

Lietuviai, kalėję 1940. VI. U — 1941. 
VI. 22 d., savo gyv. vietas praneša 
LARbPK S-gos, Tautinės Martirologijos 
skyriui šiuo adresu: Stud. Jonas Rl- 
mašaukas, Bonn a. Rheln, Moltkestr. 3.

VISIEMS SKAUTAMS VYČIAMS
Visi skautai vyčiai, kurie dėl adresų 

neturėjimo nėra gavę sk. v. skyriaus 
vedėjo aplinkraščio Nr. 1,' ir taip pat 
pavieniai skautai vyčiai prašomi kuo 
skubiausiai registruotis Sk. vyčių sky
riuje, Ottenbach a. M., Waldstr. 294, 
prlslunčlant šias žinias: laipsnis pavardė 
Ir vardas, amžius, skautų (žodžio davi
mo data,' skautų vyčių Įžodžio davimo 
data, mokslo cenzas, koki amata turi 
lįa savos profesijos ir vieneto įsikūrimo 
data.

Registracija baigiasi dvi savaitės po 
paskelbimo. Neužslreglstravę bus laiko
mi nenori dalyvauti sk. vyčių judėjime, 
ir skyrius negalės tiekti informacijų.

, Sk. Virčių Skyrius

apie tą baisųjį pragarą, kurį su
kūrė žemėje bolševikai ir nu
šviesti jiems tai, kas dabar dedasi 
už geležinės uždangos. Pasigir
dus mūsų tėvynėje laisvės tri
mitams, kiekvienas turįs su pir
muoju traukiniu, su pirmuoju 
laivu skubėti namo, nes tėvynėje 
lietuvių gretos būsiančios jau 
retos ir tos pačios nusilpusios 
nuo žiaurių kankinimų bei per
sekiojimų. šį kartą Lietuva tu
rinti atsikirti su Vilniumi, Klai
pėda ir Rytprūsiais, kur amžių 

amžiais yra gyvenę lietuviai.
Gražių minčių taip pat pareiškė ir 

vietos komiteto pirmininkas Dr. J. 
Kaškelis.

Išvykstančiųjų vardu kalbėjo 
Kenstavičius, kuris pažymėjo, kad 
jokiu būdu negalima esą tai laikyti 
emigracija, tai esanti „raumenų me
džioklė“. Pagal tikrą teisybę re'ktų 
išvežti tik moteris, vaikus ir senus, 
o visiems kitiems likti čia. Bet, anot 
kalbėtojo, tai ne nuo mūsų priklausą. 
Visų išvykstančių vardu pareiškė, 
kad jie visad išliksią tauriais, savo 
tėvynę mylinčiais lietuviais, kursią 
tik lietuviškas šeimas ir, laisvės 
aidui pasigirdus, su ginklu rankose 
stosią į kovą už Lietuvos laisvę ir 
jei reikalas bus, paaukosią ir gyvybę 
už brangiąją tėvynę Lietuvą. Tik 
prašė, jei jie žūsią, dar nepasiekę 
tėvų žemės, kad likusieji parvežtų

jųjų kaulus į brangią tėviškėlę. Kal
bėtojo įsitikinimu, mes visi greit su
sitiksią Laisvoj, Nepriklausomoj Lie
tuvoj.

Po oficialiosios dalies solistės St 
Daugėlienė, P. Bičkienė, muz. P. At
menąs bei jojo vad. ansamblis išpildė 
dar nemažą meninę programos dalį. 
Abi solistės padainavo keletą puikių 
dalykėlių-duetų, muz. P. Armonas 
išpildė trejetą dalykėlių violončele. 
Paskutinį kartą, • kiek teko nugirsti, 
pasirodė ir muz. P. Armono vedamas 
choras, nes ir jojo nemažas skaičius 
dalyvių jau esą pakėlę sparnus iš
skristi į užjūrius.

Atsisveikinimo aktas baigtas Tau
tos Himnu. L. V—kas

I

Kalėdų eglutė užsieniečiams 
studentams

Frankfurt — Ir prieškariniais lai
kais Frankfurto universitete buvo 
studijuojančių užsieniečių. Kiekvie
nais metais šiems užsieniečiams uni
versiteto vadovybė surengdavo ka
lėdų eglutę, per kurią užsieniečiai 
studentai supažindindavo profesorius 
Ir kitų tautų studentus su savo krašto 
papročiais ir kalėdinėmis nuotaiko
mis. Karo metu ši tradicija buvo su
laužyta. Tačiau šiais metais univer
siteto skyrius užsieniečių reikalams 
nutarė šią tradiciją atnaujinti ir š. 
m. gruodžio 14 d. geriausioje Frank
furto salėje tokia kalėdinė eglutė ir 
buvo suruošta. Šventėje dalyvavo

Gražus Naujų Metų sutikimas
Kempten. — Naujųjų Metų suti

kima kempteniečių lietuvių bendruo
menėje surengė tik skautai. Išvaka
rėse stovyklos kieme, prie kryžiaus, 
su vėliava, falcetais ir 23 šviesiom 
žvakelėm, vaizduojančiom buvusius 
laisvės metus, 7 tamsiom, vaizduo
jančiom okupacijos ir tremties me
tus, ir su viena žalia vilties žvakele 
susispietę apie laužą išklausė rajono 
vado prof. Stp. Kolupailos žodžio, 
kuriame jis pasveikino skautus ir 
susirinkusius su prasidedančiais 30- 
slais jubiliejiniais musų nepriklau-

Kalėdos Flensburgo padangėje

Spakenberg I (Geesthadit-Elbe lietu
vių stovyklos vadovas Saukia 1947 metų 
lapkričio mėn. 17 dieną mirusio šioje 
stovykloje Dovydo Endrejačlo (gimusio 
Tlmsrluosa, 73 m. amžiaus) Įpėdinius pa
reikšti savo Įpėdinystės teises 1 paliki
mą per 6 mėn. nuo šio skelb’mo d’-n-s. 
(190) Stovyklos Vadovas

Flensburg. — Lietuvių stovykla 
„Mūtzelburg“ ir mišrioji stovykla 
„Trollsee“- (kurioj gyvena per 1B0 
lietuvių) Kalėdų metu surengė lietu
viškas menines programas.

Mūtzelburgo“ stovykla Kūčių dieną 
surengė muzikalinį vaidinimą vai
kams „Kalėdų eglaitė“. Kalėdų an
trąją dieną buvo pastatytas stam
besnis vaidinimas: Myk. Venciausko 
5 paveikslų pasaka jaunimui „Du 
broliai“. Režisavo pats autorius.

Seniau ši stovykla, kai dar turėjo 
pakankamai jėgų, dažniau surengda
vo stambesnių vaidinimų pas save ir

Bendros Kūčios

Nauja religinė literatūra
Pranešama, kad Jau yra išleisti Sle re

liginio turinio veikalai:'
1) L. von Rudlotr, Trumpa pasauliečių 

dogmatika. Iš 9 leidimo vertė dr. M- 
Ražaitls. 159 pusi. Kaina RM. 4.

2) Dr. St. Gruodis, Krikščioniškos do
rovės mokslas. 176 pusi. Kaina RM. 5.

Platintojams duodama 10®/. nuolaidos.
Užsakymus siųsti šiuo adresu: Dr. V. 

Mankeltūnas, (14a) Fellbach h. Stuttgart, 
Beęthovenstr. 10-5. (195)

SIUNTINIU REIKALU
Pirmoji lietuviška ekspedicinė ben

drovė „Sea-Gull Shipping Co.“, 56 J 
Grand Street, Brooklyn 11, N. Y., USA, 
tarpininkauja maisto ir drabužių pasiun-' 
time Europon. Bendrovės užduotis padėti

Freiburg. — Gruodžio 24 d. veik
laus komiteto pirmininko adv. Myk. 
Varaniaus ir klebono kun. Jono 
Petrėno pastangomis restorano „Zum 
Schiff" patalpose Įvyko bendros lie
tuvių kolonijas Kūčios. Sukalbėjus 
malda, susėsta prie gražiai papuoštų 
stalų. Kun. Kungys ir artistė Mon- 
kutė-Nagienė padeklamavo Braz
džionio ir kitų autorių eilėraščių. 
Vėliau pagiedota bažnytinių giesmių. 
Po to prof. V. K. Jonynas pasakė 
momentui pritaikintą kalbą. Kūčios 
praėjo darnioje lietuviškoje nuotai
koje. .

aplankydavo kitas gretimųjų apy
linkių lietuvių stovyklas. Tačiau 
šiandien sąlygos pasikeitė. Daugumai 
jaunimo išvažinėjus į užjūrius, ir pats 
kultūrinis darbas žymiai pasunkėjo. 
Iškart atrodė, kad ir stambesnių 
vaidinimų nebebus įmanoma iš savo 
jėgų suruošti. Buvo įvykusi ilga per
trauka, kol Kalėdos parodė, kad, 
rankų nenuleidžiant, ir iš likusiųjų 
jėgų galima šis tas padaryti. Trūks
tant jėgų, pačiam autoriui ir režisie
riui teko ir vaidinti, ir dekoracijas 
piešti, kad tik nenutrūktų pradėtasis 
darbas.

„Trollsee“ stovyklos lietuviai me
ninę kalėdinę programą atliko irgi 
Kalėdų antrąją dieną, į kurią buvo 
atvykusios IRO atstovės ir kitų tautų 
svečių. Be kalėdinių giesmių, dainų, 
deklamacijų, plastikos ir gyvojo pa
veikslo, buvo suvaidintas ir vieno 
veiksmo vaizdelis „Kalėdų senelis".

— Kalėdoms „Trollsee“ stovykloje 
išleistas neperiodinis lietuvių skautų 
„Šarūno“ tunto laikraštėlis „Šarūno 
Kelias“ Nr. 3. Pirmieji du numeriai 
buvo išleisti buvusioje 
vykioje.

— Gruodžio 27—28 d. 
pajūrių apylinkėje buvo 
žaibavimas, 
griaustinis.

somybės paskelbimo ir skautų veik
los pradžios metais. Toliau, perskai
čius tuntinlnkės pskt. O.Puzinauskie- 
nės ir tuntininko pskt. Urbučio įsa
kymus, nemaža jaunųjų skautų davė 
įžodį. Iškilmė pradėta Tautos Himnu, 
o baigta giesme „Marija, Marija“. 
Naujųjų Metų dieną skautų dele
gacija, vadovaujama pskt. Urbučio, 
aplankė DP ligoninėje esančius lie
tuvius ir jiems įteikė pakietėlį.

— Dar prieš Kalėdų šventes pasi
rodė vieno iš jaunųjų Kempteno 
poetų „Eilėraščiai Vaikams“ Auto
rius pasirašo slapyvarde — Rimas 
Glūdutis. Leidinėlyje telpa 18 eilė
raštukų mažiesiems; spausdinta ro
tatoriumi; išleista 150 egz. rankraš
čio teisėmis.

— Pradžios mokyklos ir gimnazi
jos mokinių eglutėms dovanėlių sky
rė vietos kooperatyvas „Gintaras“, 
LRK Kempteno skyrius, YMCA 
inspekt. Z. Puzinauskas ir dar vie
nas kitas kolonijos gyventojas.

L V—kas

500 (vairių tautybių studentų, uni
versiteto rektorius ir profesūra.

Šventę atidarė užsieniečių reika
lams profesorius dr. Hartner, pažy
mėdamas, kad dabar šios eglutės ’ 
tikslas yra kitoks, negu anksčiau — 
dabar norima, kad ši eglutė bena
miams studentams primintų jų toli 
likusias tėviškes. Universiteto rekto
rius prof. Halstein savo žodyje pa
sidžiaugė, gavęs progą arčiau su 
užsieniečiais studentais pabendrauti. 
Rengėjams ir profesūrai užsieniečių 
studentų vardu padėkojo lietuvis 
studentas P. Bučinskas.

Po to sekė tautybių pasirodymai. 
Estai paskambino pianinu, lenkai 
pagiedojo 3 giesmes, latviai pašoko 
šokį, rusai skaitė referatą. Lietuvių 
pasirodymo metu išpildytas monta
žas apie Kalėdų ir Kūčių papročius 
Lietuvoje. Montaže buvo įpintos ke
turios lietuviškos giesmės, kurios 
nuskambėjo itin gerai. Toliau sekė 
ukrainiečiai, padainuodami kelias 
dainas ir pašokdami kelis šokius, 
Konferavo vokietis studentas Seicher. 
. Lietuvių studentų pasirodymas bu
vo vienas iš geriausių (ne vieno pro
fesoriaus nuomone: pats geriausias).

Per pertrauką universiteto rekto
riui, užsieniečių reikalus tvarkan
čioms profesoriui, užsieniečių sky
riaus vedėjai ir organizacijos „Asta“ 
pirmininkui lietuvių studentų vardu 
įteikta A. Rannlto monografija apie 
V. K. Jonyną. Monografija profeso
riams kaip jie patys pertraukos metu 
kelis kartus studentams pareiškė, 
padarė didelio įspūdžio. Leidiny* 
tikrai reprezentuojąs lietuvių tautą, 
(studentai, jei tik leis lėšos, yra nu
rija tę leidinį įteikti ir kitiems profe
soriams).

Visi pasirodymai nuslstęsė keletą 
valandų. Al—

Padėkime susirasti artimuosius

Tolko sto-

naktį šioje 
pastebimas 

o rytą pasigirdo ir 
(sb)

Iš JAV Ir kitur yra paieškomi žemiau 
Išvardinti asmens. Žinantieji Jų likimą 
prašomi tai pranešti vietos LTB Komi
tetams.

35S. Černiauskas Antanas (1921), Lltval- 
tls Vaclovas (1923), Gulbinai Stasys (1922) 
ir Kazys (1924), Vlrbašlus Kazys (1925), 
Bitinas Bronius (1922), Juodaitis Vladas. 
Techleraltė Llolė, Andrlušaltytė Jadvyga 
bei Kazlauskaite Renė — visi Iš Kauno; 
359. Mikalauskas Jurgis, Permanąs Ir Va
nagas — visi Iš Vilniaus; 360. Sibaltls 
Augustas (1976) Iš Eltašklų; 361. Snel- 
deraltls Jurgis (1901), Jo sūnus Otto (1929) 
abu Iš Dainių k. Ir dr. Elvlkls; 362. Ma
cas Vytautas (1924) iš Setos; 363. Balke
vičius Vladas (sūnus Prano) ir Bupllenė- 
Drunytė Rožė; 364. Navickienė-Olšaus- 
kaltė Irena Iš Mariampolės; 365. Pabrė
žai: Jonas (1922) Henrikas (1930) ir Ma
rija (1923) Iš Priekulės; 366. Balčas (sū
nus Prano) Iš Valtkūnų pnk.; 367. Janu- 
levlčlūtė Veronika iš PasvaUo; 363. ZUe- 
vlčlal: Kazys ir Bronė iš Žarėnų; 369.

Pautiental ir KuopąlčląĮ arba Jų kaimy
nai gyvenę Sausininkų' k., Bartninkų V. 
terašo adresu: Miss Adele Bartkus, Main 
Street, East Gramby, Conn., USA.

Laiškai: Augustinui Valonlol ano 
Mr. Antony Valonla, Antanui Vlktora- 
vlčlnl nuo Mrs. S. Brazauskas, Navicku! 
nuo Jo brolio Kazimiero 14 JAV ir An
tanui Vlšnlauskul 14 JAV dėl gimimo me
trikų.

SPORTO ŽINIOS

Matui VUlpol, Elenai Tledmann, r. Peri*' 
dokai Ir Jonui KazakevICluL i

LTB C/Kartotekon Įsirašymo Ir visais 
kitais, kaip čia suminėtais, ar panašiais 
reikalais prašoma kreiptis 1 savo LTB 
Komitetus. Lietuvių Tremtinių Bendruo- 
denės Centrinė Kartoteka jau baigiama 
tvarkyti Ir tuojau ji bus persiųsta u2- 
JOrluosna. Normalus įsirašymas C/Karto
tekon baigėsi 1946 m. sausio mėnesyje. 
Reikalas visiems įsirašyti C/Kartotekon 
buvo daugeli kartų Išaiškintas spaudoje 
Ir bendraraščluoee. Tvarkingi tautiečiai 
praeitų metų bėgyje tai Ir atliko. O kas 
nerado reikalo aavo laiku C/Kartotekon 
įsirašyti — ateityje tenekaltina dėl to 
pasėkų LTB Vadovybę.

LTB C Kartoteka
savo buv. Ir anapus Atlanto likusiems li
kimo broliams.

Bendrovei teko patirti, kad kai kurie 
privačių asmenų Iš Amerikos pasiųstieji 
siuntiniai dėl Įvairių prležaščlų adresato 
visai nepasiekia arba pasiekia nepil
name tūryje.

Bendrovė praneša visų per Ją pasiųstų 
siuntinių gavėjų žiniai, kad siuntinio 
apiplėšimo atveju gavėjas, pieš JĮ atsi
imdamas Iš išduodančio asmens ar Įstai
gos, jų ar jo akivaizdoje, turi patikrinti 
siuntinio tūri pagal prie Jo pridėtą „Cus
toms declaration", kurioj yra nurodyta 
siuntinio tūris. Esant trūkumams, pra
šyti sustatyti aktą ir, gavus Jo nuorašą, 
pasiųsti Bendrovei.

Bendrovės stand, maisto siuntiniai su
daryti Iš pačių reikalingiausių maisto 
produktų; užsakymai priimami asmeniš
kai Ir paštu, kas svarbu Kanadon išvyks
tantiems. Siuntiniai gąral Įpakuoti, per
siuntimas skubus (2-3 savaitės) ir garan
tuojamas. ,

Siuntinys Nr. 1 H svarų kaštuoja 7 dol.;
Siuntinys Nr. 2 21 svarų kaštuoja 10 

dol.
Siuntinys Nr. 3 11 svarų kaštuoja 5.50 
dol.
Bendrovė prašo įvairias tautodailės 

dirbtuves siųsti Jai savo meno dirbinius: 
lėles, lėkštes Ir t. t. už ką JI atsilygins 
siuntiniais ar kitaip .pagal susitarimą.

Tautiečiai! rašydami giminėms ir arti
ntiesiems nurodykit minimos lietuviškos 
bendrovės adresą Ir prašykit siuntinius 
siųsti tik per Ją, nes šios B-vės maisto 
siuntiniai yra pigiausi Ir geriausi, geres
ni nei kitos kurios panašios įstaigos.

Jums pasiruošusi patrnaut! (197)
Sea-Gull Shippin CO.

560 Grand Street 
Brooklyn 11, N.Y., USA

Iš Vyriausio Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komiteto veiklos

Augsburg. — 1947 m, lapkričio 
mėn. paskutinėmis dienomis Augs
burge įvyko sporto klubų atstovų, 
kūno kultūros mokytojų bei sporto 
darbuotojų suvažiavimas. Minėto 
suvažiavimo metu buvo aptarti spor
to reikalai tremtyje ir sudarytas 
Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas, kuriam buvo pavesta su
jungti besportuojantį mūsų jaunimą 
ir pakreipti sportą tokion vagon, kad 
lietuvis didžiuotųsi, galįs atstovauti 
savo tautą ir pan.

Vyr. FĄSK-tą sudaro: Z. Puzi
nauskas — pirm., Ed. Vengianskas — 
vicepirm., Al. Osteika, A. Vakselis, 
V. Adamkavičius, P. Mickevičius. 
Iki šiol Vyr. FASK-tas turėjo jau 
tris posėdžius, kuriuose buvo aptarti 
šie reikalai: 1. Paruoštas ir priimtas 
FASK-to statutas; 2. Sudaryta są
mata 1943 metams; 3. Aptarti pabal- 
tiečių slidžių ir bokso pirmenybių 
reikalai, kurios numatomos pravesti 
sausio pabaigoj ar vasario pradžioj.

Vyr. FASK-tui kuo puikiausios 
sėkmės, ir' kad jųjų gražūs žodžiai 
atsišaukime į sportininkus ir mūsų 
visuomenę virstų realybe! L V-kas

PADĖKA
. I” moralinę ir materialinę paramą bei 

tėv'.ką globą, suteiktą man būnant DP 
stovykloje, Vokietijoje, p. p. M. ir R. 
Clbulsklams reiškiu nuoširdžiausią pa
dėką. A. Setlkas, Canada

Pranešame giminėms Ir pažįstamiems, 
kad 1947 m. spalio mėn. Lietuvoje mirė 
mūsų Brangluausiojl Motulė 

Anelė Vizgirdienė
PraSome pasimelsti už Jos Amžiną At

minti. (196)

Sudaryta Pabaltijo Sporto Taryba
Kempten. — Gruodžio 12—14 d. d., 

pabaltiečių krepšinio ir. tinklinio 
žaidynių metu, buvo suvažiavusios į 
Kempteną visų trijų tautų sporto 
vadovybės, ir iš lietuvių pusės buvo 
pasiūlyta sudaryti Pabaltijo Sporto 
Tarybą. Pirmame posėdyje, kuriame 
dalyvavo iš mūsiškių — Z. Puzinaus
kas, Ed. Vengianskas, Adamkavičius 
ir Vakselis, iš latvių pusės — Celms 
(amerikiečių ir prancūzų zonų sporto 
vadovas) ir Aaistrauts (latvių krep
šinio vadovas), iš estų pusės — Ka- 
lev (jųjų sporto vadovas), buvo nu
tarta Pabaltijo Sporto Tarybą su
daryti. Sausio 10 d. Geislingene 
•vyksta antrasis PST posėdis, kur 
bus priimtas statutas, nustatytos pa

baltiečių slidžių, bokso, krepšinio ir 
tinklinio pirmenybių datos bei ap
tarti keli opūs visų trijų tautų spor
to reikalai. Kiek teko patirti, 1948 
metų krepšinio ir tinklinio žaidynės 
numatomos suruošti kovo pabaigoj 
ar balandžio pradžioj. Be to, PST 
yra pasiryžusi užmegzti ryšius su 
Londone 1948 metais ruošiamos pa
saulio olimpijados vyr. komitetu ir 
derėtis dėl. pabaltiečių leidimo joje 
dalyvauti. Sausio 10 d. Geislingeno 
posėdyje lietuviams atstovaus Z. Pu
zinauskas ir Ed. Vengianskas.

L V-kas
Šachmatų pirmenybes laimėjo 

Tautvaišas
Kempten. — Lietuvių šachmatų 

pirmenybes Kemptene, įvykusias 
gruodžio 6—15 d.d., laimėjo meiste
ris Tautvaišas, toli palikęs kitus 
savo varžovus. Praeitų metų pir
menybių nugalėtojas K Škėma 
šiuokart atsidūrė vidury lentelės. 
Meisteris Arlauskas nebegalėjo pir
menybių užbaigti dėl savo kelionės 
į Australiją (po 7 sužaistų partijų 
jis turėjo 5 tsk.).

Pirmenybėse be konkurencijos dar 
dalyvavo 2 latviai: Zemitis ir 
Adamsons iš Gottmgeno, kurie sa
vo dalyvavimu gerokai pastiprino 
tarpusavio varžybas.

I meisterius įsikvalifikuoti nepa
vyko nė vienam iš naujųjų šach
matininkų, nes reikalinga buvo su
rinkti 70% taškų, nors vilčių turėjo 
net pora šachmatininkų.

Jaunasis Liūgą šiuokart patyrė 
didesnės pylos ir atsidūrė pasku
tinėj vietoj, tačiau didesne dalimi jo 
pralaimėjimų priežasties teikia ieš
koti jo amžiaus ir žaidimo jaunume, 
nes, šalia jo‘gerų kovų ir partijų, 
stokojo ištvermės ir kietumo parti
jų baigmėse.

Pirmenybių techniškos pasekmės 
tokios: 1. Tautvaišas 13 (iš 14) tašku, 
2. Paškevičius (Kempten) —9t., 3. 
Repečka (Gottingen) —8,5. 4. Skib- 
nlauskas — 8t 5—6. Markevičius ir

Guobys po 7,5t., toliau Brazauskas 
ir Meisteris Škėma po 6t., Kazake
vičius 5,5t. Jurkšaitis 5t„ Matuse
vičius 4t., Sirutis 3.5t. ir Liūgą —3t, 
Latviai surinko: Zemitis 8t. ir 
Adamsons 10,5t.

Po pirmenybių buvo surengtas 
žaibo turnyras. 1—2v.. Tautvaišas 
dalinosi su Zemičiu — po 12,5t., 3. 
Arlauskas —11,5t. Škėma -y lit, 
Skibniauskas —9,5t. Repečka —9t. 
ir kt mažiau.

Lietuvių šachmatininkai pirmauja
SchwHbisch-Gmiind. — Lietuvių 

stovyklos šachmatininkai sėkmingai 
dalyvauja Wurttembergo komandi
nėse šachmatų rungtynėse. Gruodžio 
20 d. lietuviai turėjo pirmenybių 
rungtynės su Schw.-Gmiindo vokie
čiais, kurios pasibaigė lygiomis 4-4. 
Taškus pelnė: Brazauskas 0,5, Va
lančius 1, Kaunas 1, Stančius 0,5 ir 
Jurgutis 1.

Dabar po trejų rungtynių Gmtindo 
pirmenybių lentelėje pirmauja lietu
viai (eina be pralaimėjimo), II v. 
Schomdorfo vokiečiai su 1 pralaimė
jimu ir III v. Gmūndo vokiečiai su 
2 pralaimėjimais.' - Sekančias pir
menybių rungtynes lietuviai turės 
sausio 10 d. su Schorndorfo vokie
čiais.

Krepšinio balansą suvedus
Pabaltiečiai tremtyje yra turėję 

tris oficialius savo krepšinio rinkti
nių susitikimus. Mūsų vyrai šiais 
metais trečią kartą iškovojo Pabal
tijo krepšinio meisterio tremtyje 
vardą. 1945 m. Pabaltiečių Žaidynėse 
Augsburge lietuviai nugalėjo latvius 
33—18 ir estus 44—15. 1946 m. toj 
pačioj vietoj lietuviai krepšininkai 
laimėjo prieš latvius 27—20 ir prieš 
estus 47—11. Šiais metais Kemptene 
lietuviai savo abu kaimynus vėl „su
dorojo" latvius 55—45, o esus 
88—33. Krepšių santykis visų trijų 
susitikimų su latviais 115—83 lietu
vių naudai, o su estais — 179—59.

L. V—kas

DAUGIAU TIKSLUMO ADBBSUOSB 
IB DATOSB

Duodant savo adresus, būtina visur 
žymėti pašto Ir okupacinę zoną, pvz.:

(16) Hanau a/M., US Zone;
(31a) Detmold/Llppe, British Zone;
(14b) Tūbingen, French Zone Ir t. t.
Tai ypač svarbu, duodant savo adresus 

artimiesiems l užjūrius, nes be' pašto 
numerio Ir zonos, adresuotieji laiškai li
gai klaidžioja, grąžinami atgal, arba Ir 
visai dingsta, nesuradę adresato.

žymint datas lietuvių kalba rašo 
muose raštuose bei laiškuose, prašoma 
žymėti: metai, mėnuo, diena, pvz.: 1912. 
X. 11 arba sutrumpintai — 12. X. 11 d- t. 
y. taip, kaip lietuviams yra Įprasta datas 
žymėti, o ne taip, kaip jas žymi vokie
čiai, latviai ar dar kas nors kiti. Nesilai
kant vienodo mums Įprasto datų žymė
jimo, jose susdpalttiojama Ir nežinia, ku
ris skaičius reiškia metus, kuris mėne
sius ir kuris datas.

LTB C Kartoteka

Paieškojimai
Jurevičiaus Felikso sūn. Balio, gim.

1922 m. Molėtų vali., ieško motina Lietu
voje. Žinantieji praneškite liuo adresu: 
Zvynls Albinas, Full-Sutton Hostel Stam
ford Bridge, Near York, England (193)

PC IRO Paieškojimu Įstaiga, Arolsen 
prie Kasselio, ieško ' sekančių asmenų:

Druyan Lille, 16 metų, ii Šiauliai; Fiu 
Benjamin, 17 metų ii Stutthof; Kiesel 
Adolf 29 metų; Lewltan Chaim, 43 metų, 
iš Šiauliai* Lewitan Sara, 40 metų, ii 
Šiauliai; Ludschuweit Frieda, 42 metų, 
iš Rollerdorf; Pomerytė Annele, IT me
tų, iš Vilkaviškis; Schlischas Henrikas, 
24 metų, iš Borhjorst/Muenstcr; Sta- 
schinskls Irena, 28 metų, iŠ Greifswald; 
Winer Mule, IS metų, iš Stutthof/Danzig.

(48)
Fester Else, glm. 13. 12. 1891, ii Par

chim; Fritsch Aloys, glm. 1. 3. 1918, ii 
Kaiserslautern; Giclauskait* Eugenija, 
glm. 26. 9. 1923: Reufler Bruno, glm. 13.8. 
1917, Iš Petrikau; Jokubaitleni Al*, ii 
Graudenz: Jokubaltlenė Lydia, ii Gratl- 
denz; Jokubaltlenė Selma, gim. 19. 18 
1913, iš Graudenz: Kalvaitis Jonas, 73 me
tų, ii Sdineldemuehle; Skučas petrl, gtm-
1923 m., iš Insterburg; Wersbowskl JoseL
18 metų, ii Stutthof. (49)
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Tremtiniams para
mos teikimo tvarka

(BALFo 1947 m. seimo priimtas 
nutarimas)

BALFo Seimas, išklausęs dr._ A. 
Trimako pranešimo apie tremtinių 
padėtį Europoje, siūlo savo skyriams 
ir visiems geradariams;

a) aukoti galimai daugiau visokių 
daiktinių gėrybių, ypač: maisto, 
skalbinių -vyrams, apsiaustų ir kos
tiumų, batų ir vilnonių siūlų koji
nėms;

b) aukas siųsti organizuotai per 
BALFą;

c) individualias siuntas siųsti tik
tai žinomiems žmonėms: giminėms 
ar pažįstamiems;

d) nepžįstamųjų tremtinių prašy
mus tiktai po to, kai bus patikrinta 
BALFe ir LRKryžiuje, kiek prašy
tojo prašymas yra rimtas ir pagrįs-

e) prašyti LRKryžių atsiųsti BALFui 
sąrašą asmenų, kuriems būtų rei
kalinga didesnė atskira parama ir 
kuriems paskiri aukotojai galėtų 
siųsti individualinius pakietukus.

LSS Tarybos Firmiįos a^sišaufeimas 
į Uetezvių visuomenę

Brangus Tautiečiai!
Lietuvių Skautų Sąjunga 1948 me

tais mini lietuviškojo skautybės są
jūdžio 30 metų sukaktį.

Lietuvių tautai džiaugsmingose ir 
drauge labai sunkiose atsikūrimo 
nepriklausomam valstybiniam gy
venimui valandose, 1918 m. lapkričio 
mėn. 1 d. senojoje Gedimino sosti
nėje, Vilniuje, įsisteigė pirmoji lie
tuvių skautų skiltis, davusi pradžią 
gausingam ir Lietuvos jaunuomenės 
labai mėgiamam lietuviškosios skau
tybės sąjūdžiui '

Jautrias jaunuomenės širdis ža
vinti skautybės ideologija, patrauk
lios formos ir aktingumą skatiną 
darbo metodai yra teikę per visą 30 
metų didelei mūsų jaunuomenės da
liai gilių išgyvenimų, naudingų už
siėmimų ir yra padėję dvasiškai ir 
fiziškai Subręsti savarankiškam gy
venimui Tuo būdu, lietuviškoji 
skautybė yra .buvusi visų jaunuome
nės auklėjimo veiksnių aktinga tal
kininkė.

Lietuviškoji skautybė taip pat su- 
8įrė sąlygas mūsų jaunuomenei ben
drauti ir su kitų pasaulio tautų jau
nuomene, pasiųsdama savo atstovus 
į tarptautines skautų ir skaučių sto
vyklas, sąskrydžius, konferencijas, 
kursus ir p.
Mūsų skautai ir skautės, įvairiomis 
progomis susidurdami su kitų tautų 
skautais ir skautėmis, visuomet su
maniai ir kultūringai atskleisdavo 
lietuvių tautos bruožus, parodydavo 
jos laimėjimus, rūpesčius ir siekius.

LTB Švietimo Valdyba Nau
jųjų 1948 Metų proga sveikina 
visų Švietimo įstaigų bei kul
tūrinio darbo bendradarbius 
ir linki sėkmingai su ligšioli
nių idealizmu ir pasiaukojimu 
ir toliau ugdyti jaunąsias 
tremtinių jėgas ir tautinę kul
tūrą mūsų tautos ir tėvynės 
laisvei atstatyti

Švietimo Valdybos 
Pirmininkas /

Visus mūsų leidinių platinto
jus, skaitytojus ir leidyklos 
rėmėjus-bendradarbius Sv. Ka
lėdų ir Naujų Metų proga nuo-- 
širdžiai sveikina (194)

„Atžalyno“ leidykla

Maloniems autoriams, pla
tintojams ir skaitytojams Ka
lėdų švenčių ir geresnių Nau
jų 1948 Metų linki (191)

Leidykla „Patria“

Mielus Collegas
ONĄ PRUNSKYTĘ

PETRĄ JAKUBKĄ, 
sukūrusius katališką šeimos 
židinį, sveikinu ir linkiu daug 
laimės. P. Kudirkienė

ColL RIČARDĄ PAULIUKONĮ, 
sukūrusį lietuvišką šeimą, 
nuoširdžiai sveikina

a. j. s. „Šviesa“ 
Stuttgarto Skyrius

Coli. MIKĄ UNTULL 
sukūrusį lietuvišką šeimą, nuo
širdžiai sveikina

A. J. S. „ŠVIESA“ 
Stuttgarto Skyrius

Kanadiečiai patenkinti ateiviais
Kanados laikraščiai skiria vis dau

giau vietos temoms, liečiančioms DP. 
Spaudos puslapius margina iš Euro
pos atvykusių DP pasakojimai apie 
sunkųjį stovyklini gyvenimą Vokie
tijoje, apie geležinės uždangos auto
rius ir apie tai, kas už tos uždangos 
dedasi.

Du kartu per dieną išeinąs Wind- 
zoro (150.000 gyv.) oficiozas „The 
Windsor Daily Star“ iš Toronto pra
neša apie ten reiškiamą pasitenkini
mą atvykstančia darbo jėga iš DP 
stovyklų. Salia pasitenkinimo nuro
doma, kad emigracijos planą numa
toma praplėsti. Šiuo metu Kanadon 
jau yra atvykę 5.000 DP, o dabar jau 
yra svarstoma sekančiais mėnesiais 
įsileisti dar 15.000 tremtinių.

Darbo departamento prižiūrėtojas 
Walter Dawson praneša, kad tik su 
1% iš atvykusiųjų buvo sunkumu, 
juos įkurdinant. Karališkoji Kana
dos policija patvirtina, kad atvyku
sieji supranta esamą padėtį ir moka 
prie jos. prisitaikinti. Atvykusieji ne-

Todėl tarptautinėje skautybės sąjū
džio šeimoje mūsų skautai ir skautės 
buvo branginami, gerbiami ir mielai 
laukiami.

Lietuviškosios skautybės sąjūdis, 
su Tėvynės laisve gimęs, su Tėvynės 
nelaisve buvo ir uždarytas. Nors 
Lietuvos Skautų Sąjunga ir buvo 
formaliai likviduota, bet niekas ne
galėjo pajėgti išplėšti iš jaunuome
nės sielų tų žiedų, kurie skautybės 
per 22 nepriklausomo gyvenimo me
tus buvo išugdyti. Todėl nenuostabu, 
kad tremtyje, atsiradus elementa
riausioms žmogaus laisvės sąlygoms, 
lietuviškosios skautybės sąjūdis at
gimė spontaniškai ir išsivystė i pla
čią ir gausingą lietuvių Skautų Są
jungą, jungiančią lietuvius skautus, 
gyvenančius ne tik vakarinėje Vo
kietijos dalyje, bet ir kitose Vakarų 
Europos valstybėse, Anglijoje, Jung
tinėse' Amerikos Valstybėse, Pietų 
Amerikos valstybėse, Australijoje 
ir k.
, Žengdama į 30-uosius lietuviško

sios skautybės metus Lietuvių Skau
tų Sąjunga yra tvirtai pasiryžusi 
jungti laisvėje gyvenančią lietuvių 
jaunuomenės dalį į dvi eiles, ugdyti 
ją vadovaudamasi šūkiu „Dievui. 
Tėvynei ir Artimui“, stiprinti tautinį 

Is DP statistikos
Frankfurt. — „Stars and Stripes“ 

pranešimu, 1947 m. gruodžio 1 d. 
amerikiečių zonoje buvo 175.000 DP 
mažiau, negu 1946 m. gruodžio 1 d. 
Iš 438.692 (1946 m. — 613.374) DP 
stovyklose gyvena 326.210, vokiečių 
ūkyje — 143.375 ir 14.107 dirba dar
bo tarnybos daliniuose.

Heidelberg. (Dena) — PC IRO vyr. 
būstinės pranešimu, per pirmąsias 
1948 metų 10 dienų iš amerikiečių 
zonos į užjūrį išvyks per 2.000 DP.

BELGIJOS KALĖJIMEKaip daugelis 1947 m. birželio 
mėn. ’25 d. apleidau stovyklą išvyk
damas į pirmųjų ten buvusių „am
basadorių“ deimantais išpuoštas Bel
gijos anglies kasyklas. Tų pat metų 
birželio mėn. 27 d. pasiekėme Bel
giją. Sieną pravažiavome be jokios 
kontrolės, pasiekėme Liege stotį, kur 
mūsų transportą padalino į dvi gru
pes, mūsų grupę palikdami Liege 
apylinkėje. Stotyje laukė, firmų at
stovai, kurie pasirinko atskiras įvai
rių tautybių grupes. Aš patekau 30- 
ties vyrų grupėn, susidedančion iš 
lietuvių ir rusų. Pasiekę skirtą kan
tinę, buvome apgyvendinti 80 vyrų 
kambaryje su tenai jau esamais ita
lais.

Kitą dieną, po gydytojų apžiūrėji
mo, gavome paskyrimą darban, kurį 
turėjome pradėti liepos 1 dieną, bet 
dėl vykusių dažnų streiku jį pradė
jome diena vėliau. Darbo paskirsty
mas buvo daromas dešimtininkų 
nuožiūra.

Del mokamo atlyginimo buvo sun
ku suprasti, nes naujai atvykusieji 
vadinosi pagelbiniais darbininkais, 
nors tikrumoje naujieji daugiausiai 
dirbo blogiausftis ir sunkiausius dar
bus už žemą atlyginimą.' Dėl nuolat 
kylančių maisto kainų, vietiniams 
darbininkams mokėdavo 62 fr. mėne
sinį priedą, kurio man neteko gauti. 
Kada tuo reikalu kreipdavaus į ka
syklos valdybą, atsakymas būdavo 
gaunamas trumpas — sekantį mė
nesi

Pagal Vokietijoje skelbtą sutartį, 
išdirbęs tris mėnęsius kreipiausi į 
valdybą pareikšdamas, jog toliau 
dirbti atsisakau. Iš karto buvo ne
norima atleisti tačiau po pusvalandį I tikrintojui, atėmę visa, kas turima 
užsitęsusio aiškinimosi buvo gautasi— laikrodžius, bagažus ir kt. — su- 
sutikimas su sąlyga, kad atidirbsiu |skirstė po 30 vyrų, skirdami kiek-

sudarė jokio rūpesčio saugumo or
ganams. Policija sugestijonuoja, kad 
atvykusieji sėdėtų be darbo, jei visi 
kanadiečiai būtų tokie, kaip atvyku
sieji

Atvykusiųjų dalis yra kvalifikuoti 
specialistai, k. a., daktarai, advoka
tai, inžinieriai ir kt. Iš 90 žmonių, 
pasiųstų į Ontario Hidroelektros ko
misiją, du buvo gydytojai, šeši in
žinieriai, o kiti buvo kitų specialybių 
kvalifikuoti darbininkai. „Visi jie 
pasirašė vieneriems metams darbo 
sutartis ir jas ištesės. Pasibaigus su
tartims, jie greičiausiai pereis į 
savo tiesiogines specialybes“, bai
giamas straipsnis Mr. Dawson žo
džiais.

iš Kanados lietuviu 
gyvenimo •

Džiugu pažymėti, kad Kanados 
lietuvių laikraščio „Nepriklausomoji 
Lietuva" kalėdinis numeris išėjo 

sąmoningumą ir principiškumą, ne
žiūrint į tai, kokiose tremties ir 
eventualios emigracijos sąlygose 
mūsų jaunuomenei tektų gyventi, 
ruošti ją didžiajai mūsų tautos prisi
kėlimo ir laisvės dienai.

Budime!

Gyvename 
Little Addington. — Šioje buv. be

laisvių stovykloje, juoduose, niūriuo
se barakuose gyvena, gal būt, di
džiausią atvykusiųjų. lietuvių grupė 
Anglijoje — 160 asmenų, įvairaus 
amžiaus, išsilavinimo, šeimynines 
padėties. Visus juos riša tas pats 
darbas, visiems tose pačiose dviaukš
tėse lovose tenka ilsėtis.

Dirbame žemės ūkyje. Pradedant 
dirbti daug nesmagumų sudarė sa
votiški ūkininkų ir darbininkų san
tykiai, bet dabar su tuo jau ap
siprasta. Dienos eina laukimo ženkle. 
Laukiama grįžimo Lietuvon, (ne be 
ko, kad vedusieji nelauktų atvežant 
savo šeimų) laukiama pagerinant 
maisto, sutvarkant gyvenamų patalpų 
ir kt.

Laukiama ... laukiama ... Nieko 
kito mums ir nėra — laukimas.

Kultūrinis gyvenimas juda, vado
vaujamas p. V. Steponavičiaus ir 
p. St. Nagio, kurio vedamas vyrų 
oktetas giedrina mūsų pilkas dienas. 
Dirba ir p. VI. Slėnio vadovaujama 
taut, šokių grupė. Didelio pasiryžimo 
čia rodo šokėjos, kurios repetici
joms atvažiuoja net 40 mylių. Sto
vyklos gyventojai parodė tam dar
bui didelio prielankumo, suaukodami 
po 2 šilin. tautinių rūbų įsigijimui.

Taipgi negalima praeiti nepažy
mėjus, kad, tur būt, pirmas iš at
vadavusiųjų lietuvių, . skraidančių

Keltas ■ atgal
dar 6 dienas. Skirtą dieną nuėjęs at
siimti atleidimo dokumentų, dar 
kartą buvau užklaustas, ar tikrai 
esu nusistatęs grįžti; kada įiareiš- 
kiau, kad net nepagalvojau kitaip, 
tuomet po ištisos" valandos rėksmų, 
grasinimų, ir keiksmų parašė atlei
dimą. Bylose pastebėję, kad esu są
žiningai išdirbęs visas dienas su 
priedu sekmadieniais, mėgino dar- 
įtikinti, jog būsiąs pakeistas darbas, 
pakeltas atlyginimas ir pan. Ir kada 
aš su visu tuo nesutikau, buvo pagrą- 
sinta, kad man teksią keletą mėnesių 
praleisti garbingajame Briuselio ka
lėjime. Tačiau vėliau gavau atleidi
mo pažymėjimą ir man buvo nuro
dyta nuvykti į Briuselį, iš kur būsią 
galima vykti Vokietijon.

Sekančią dieną valdybos duotu ad
resu nuvykau į Briuselį. Pasiekęs 
nurodytą vietą, radau keliasdešimt 
užsieniečių, belaukiančių įleidimo į 
naujus namus. Pasirodęs policijos 
pareigūnas pranešė, kad už ppros 
valandų būsime priimti. Pagaliau, 
dar kiek pavėlavę atsidarė ge
ležiniai vartai. Pasirodė dešimtys 
prižiūrėtojų ir pradėjo rodyti savo 
sugebėjimus. Žengiant pro kalėjimo 
vartus, komandavo kiekvienam nu
siimti kepures, numesti cigaretes ir 
t t. Surinkę visų turimus dokumen
tus, apie 50 žmonių, suvarė į mažą 
kamerą, ir taip išlaikė apie 10 va
landų. Po to prasidėjo skirstymas į 
kitas kameras, palydint prižiūrėtojų 
kumsčiams, jei kuris netaip skubiai 
spėjo su savo lagaminu prisistatyti

spausdintas spaustuvėje, 8 psl. dy
džio. a

turiniu, 
malonų

tiek 
daro

,1947 m. lap- 
Justinas

Redakcija savo įžanginiame žodyje 
primena: „Būkime ištikimi šio kraš
to piliečiai Atsiminkime, kad šis 
kraštas yra antroji mūsų tėvynė, o 
jos valdžia — mūsų globėja. Mums 
nepakeliui dėtis prie grupių, kurios 
yra priešingos Kanados santvarkai.“

Apskritai, laikraštis 
tiek dailia išvaizda 
įspūdį.

— „N. L.“ pranša:
kričio 6 d. mirė lietuvis 
Valatkaitis, su pirmuoju DP trans
portu atvykęs iš Vokietijos DP sto
vyklos. Velionis gimė 1918 m. balan
džio 1 d. Sakiu apskr., Bubelių 
valsč., Matėmų km., ūkininko šei
moje. Laimingai išgyvenęs praėjusio 
karo žiaurumus, patekęs i Kanadą, 
tikėjosi čia pradėti naują, laimin
gesnį gyvenimą ir sukurti sau ir pa
vergtai tėvynei šviesesnį rytojų. Staigi 
ir nelaukta mirtis nuo įtempto ir 
sunkaus darbo miškuose pakirto jo 
jauną gyvybę. Velionis mirė Sioux,' 
Loukout ligoninėje nuo tulžies išsi
liejimo ir čia, vietos karių kapuose, 
buvo palaidotas. Tebūnie tau, Justi
nai, lengva Kanados žemelė. Nu
liūdę Tavo draugai. 305 stovykla, 
The Great Lakes Paper Co Ltd., Va- 
lora, Ont.“ Sg. M-tis

ir dirbame
Anglijos padangėse, yra iš šios sto
vyklos. Tai Pranas Požerskis, kuris 
savo aviomodeliais stebina anglus. 
Platų straipsnį ir pasikalbėjimą su 
juo įsidėjo „Dorthamptonshire Eve
ning Telegraf“ ir kiti laikraščiai. Tai 
jauna, bet daug žadanti pajėga. Spor
tinis gyvenimas šiuo metu pasitenki
na tik stalo tenisu. Pavasarį tikimasi 
įsirengti krepšinio aikštę ir kit. „B.L.“

Įvairsos žinios
London. (Dena-Reuter). — Kaip 

iš gerai informuotų Londono sluoks
nių patiriama, su valiutos reforma 
Vokietijoje bus pradėti prancūzų 
zonos prijungimo darbai.
'—JAV senato komisija Įgaliojo vy

riausybę išmokėti karo metu neutra
liems kraštams JAV kariuomenės 
padarytus nuostolius. Veik visa suma 
— 21 mil. dol. — tenka Šveicarijai

= Politiniai Washingtono sluoks
niai pareiškia, kad buv. prekybos 
ministeris busimuosiuose JAV prezi
dento rinkimuose gaus nedaugiau 
kaip 5 mil. balsų.

— Austrijoje išaiškinta slapta na
cių organizacija, kurios tinklas buvo 
suorganizuotas visame krašte. Lėšos 
organizacijai buvo parūpinamos iš 
sacharino kontrabandos ir kitų juo
dosios biržos kombinacijų.

vienam apie 1,5 m’, grindų ploto. 
Retas kuris turėjo laimės gauti su
lūžusią, parazitais turtingą lovą; 
daugumui teko susiriesti ant cemen
tinių drėgnų grindų, pasitiesiarft su
plyšusią dekę.

Maisto buvo duodamas tris kartus 
į dieną: pusryčiams — 200 gr. dažnai 
supelijusios duonos ir puodukas juo
dos nesaldytos kavos, pietums — 
lėkšte žolių sriubos, tik vakarienei 
retkarčiais gaudavom po bulvę ir ga
balėlį konservuotos mėsos.

Nuolatinė dienos programa — pa
tikrinimas, kuris vykdomas septy- 
nius kartus į dieną. Teko sutikti ka
linių, kurie buvo bausti po kelioliką 
metų už politinius ir kriminalinius 
nusikaltimus.

Tai buvo žymiausias Belgijos sun
kiųjų darbų kalėjimas, kuriame teko 
išbūti 18 parų. Greta galėjimo buvo 
pereinamoji stovykla, f kurią buvo 
iš kalėjimo perkeliami - Vokietijon 
grįžtantieji darbininkai. Čia po ke
lių dĮenų skiriami transportui, kurio 
paimti atvykdavo amerikiečiai.

Privažiavus sieną, pasirodė būrys 
pasienio policininkų ir žandarų ku
rie atiminėjo visa, kas jiems atrodė 
belgiška: kostiumams medžiagas, 
naujus batus, baltinius, cigaretes, ka
kavą, kavą ir kt. Jokių pakvitavimų 
nebuvo duodama. Kelionėj, kuri te
sėsi apie 2,5 paros, maitinomės tik 
vandeniu, nes amerikiečiai paaiškino, 
jog maistą turėję išduoti belgai — 
ko jie nepadarė.

Daug kam už išdirbtą laiką ne
buvo išmokėta iki 1000 ir daugiau 
frankų.

Kalėjime buvo nemaža dalis dar
bininkų su gydytojų pažymėjimais, 
jog kasyklų darbui netinkami ar 
sergą. Jonas Gricius

XIL 17. Užs. reik. mm. pava
duotojų posėdžiai Austrijos klau
simu atidėti iki sausio 1 d. * 
Karaliaus Faruko pasitarimai su 
Irako, Sirijos ir Libanono . užs. 
reik, ministeriais.

XIL 18. Argentina paskelbė 
savo „Marshallio planą“ 5 mi- 
liardų dol. sumai. ♦ JAV perėmė 
atsakomybę už importą į vakari
nes Vokietijos zonas. ♦ Nauja 
Persijos vyriausybė, vad. Pakhiv 
Hekmat.

XH. 19. Trumanas reikalauja 
senatą patvirtinti ilgalaikės pa
galbos Europai planą * JAV 
kongresas patvirtina pereinamąją 
pagalbą Prancūzijai, Italijai, 
Austrijai ir Kinijai 568 mil dol 
sumai. * Rumunijos — Jugosla
vijos savitarpinės pagalbos paktas.
* Prancūzų prof s-gų dešinysis 
sparnas nutaria išstoti iš CGT. ♦ 
Hekmato vyriausybė Persijoje at
sistatydino. ,

XII. 20. Prancūzijos parlamen
tas 385 balsais prieš 183 priėmė 
įstatymą, draudžiantį komunistus 
rinkti į šeimos komisijas. * Nūrn- 
berge prasidėjo byla prieš Wil- 
helmstrasses nacių sluoksnius. * 
Sovietų karinė valdžia nušalino 
Kaiserį ir Lemmerį iš CDU lyde
rių postų.

XII. 21. 300.000 italų darbinin
kų streikas dėl nepakankamų 
maisto priedų Kalėdoms. ♦ Bul-' 
gari jos parlamenta? ratifikavo 
savitarpinės pagalbos, su Alba
nija paktą.

XII. 22. Italijos parlamentas 
453 balsais prieš 62 priėmė naują 
Italijos konstituciją. * Naują 
Persijos vyriausybę sudaryti ša
chas pavedė Mohammedui Ha- 
kimi. , ' ■ ,

XII. 23. Prez. Trumanas pasi
rašė perein. pagalbos Prancūzijai, 
Italijai, Austrijai ir Kinijai įsta
tymą. * Panamos parlamentas 
atmetė sutartį su JAV, liečiančią 
JAV bazes Panamos kanalo sri- • 
tyje. * Rumunija atšaukė savo 
diplomatus iš Turkijos.

XII. 24. Gen. Markos deklaravo 
Graikijos sukilėlių vyriausybę.

XH. 25. JAV kariuomenė pasi
traukė iš Panamos teritorijos.

XII. 26. Į Mukdeną įsiveržė dvi 
komunistų armijos.

Xn. 27. Maskvoje pasirašyta 
britų—sovietų prekybos sutartis.
♦ Graikijos vyriausybė uždraudė 
komunistų ir jai artimas partijas.
♦ Mūnchenan atvyko nuo pr. 
metų rugsėjo mėn. dingęs Thū- 
ringijos min. pirm. dr. Paul.

XH. 28. JT Balkanų komisija 
atvyko į Konicos sritis Grai
kijoje. * Hakimi sudarė naują 
Persijos vyriausybę. * Mirė Ita
lijos ex-karalius Viktoras .Ema
nuelis. * Atsistatydino Transjor- 
danijos min. pirm. Samir Rifai 

„Paša.
XII. 29. Atnaujinti JAV — Bul

garijos diplomatiniai santykiai. * 
Kašmiro klausimą Indija pateikė 
JT Saugumo Tarybai. * Wallace 
išstat,, savo kandidatūrą į JAV 
prezidentus. . ? .

XII. 30. Abdikavo Rumunijos 
karalius Mykolas I. Rumunija 
pasiskelbė „Rumunų liaudies res
publika“.

XII. 31. Prancūzija, Italija ir 
Austrija priėmė JAV pateiktas 
pereinamąja! pagalbai gauti są
lygas.

L 1. Panaikintos vizos tarp Ju
goslavijos ir Bulgarijos.

I. 2. JT Saugumo Tarybos po
sėdis Kašmiro klausimu. * Bi- 
dault, Figl ir Sforza pasirašė Su-; 
tartis dėl pereinamosios pagalbos.

I. 3. Švedijos protestas Rumu
nijai dėl degtukų bendrovių kon
fiskavimo. * Pasirašyta Pran
cūzijos — Saaro krašto sutartis 
dėl franko įvedimo Saaro krašte.
* JT komisija italų kolonijų rei- " 

. kalams atvyko Addis Abebon.
I. 4. Schumano vyriausybės pa

sitikėjimo klausimas Prancūzijos 
parlamente. ♦ Britų suvereniteto 
Burmoje pabaiga. /

L 5. JT Mažasis Plenumas su
sirinki pirmajam posėdžiui.

/

LTB Hannoverio Apygardos 
prad. m-lų inspektoriui

JUOZUI KAŠELIONIUI 
mirus, jo šeimai gilią užuojau
tą reiškia „

LTB Švietimo Valdyba
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