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Kongresas skatinamas
New York. (Dena-Reuter). — JAV 

užsienių reikalų ministerijos pa- 
sekretorius Charles Saltzman šešta
dienį pasisakė už tai, kad kongresas 
skubiai priimtų įstatymą, kuriuo DP 
būtų įleidžiairii į Jungtines Valsty
bes. Jis pareiškė, kad priverstiniu 
DP repatriavirnvu į komunistų įta
kos sferą šie asmenys būtų išduoti 
vergijai arba net mirčiai. Daug šiuo 
metu Vokietijoje gyvenančių DP 
yra kilę iš tų kraštų, kuriuos dabar 
yra užvaldžiusi Sovietų Sąjunga, 
ir jiems už savo nusistatymą prieš 
totalitarizmą tektų iškentėti neap-1 
sakomas kančias.

JAV tikrai atversianti duris tremtiniams

New York. (Dena-Reuter) — Dau
gumas JAV Viduriniųjų Vakarų 
valstijų ūkininkų pritaria, kad DP 
būtų įleidžiami Amerikon, kaip že
mės ūkio darbininkai.

ia Amerikos gautomis žiniomis, 
ten nė kiek neabejojama, kad Ame
rika tremtiniam duris tikrai atver
sianti. Dar esą neaišku, kiek Ameri
ka tremtinių galės įsileisti ir koks 
tremtiniams įsileisti bus priimtas 
įstatymas, tačiau esą tikra, kad toks 
įstatymas bus priimtas šioje Kon
greso sesijoje. Lietuviškieji Ameri
kos sluoksniai teigia, kad priimtojo 
įstatymo rėmuose Amerikoje galės įsi
kurti keletas dešimčių tūkstančių lie
tuvių. Palyginus su praėjusiais me
tais Amerikos gyventojų nuotaikos 
labai pasikeitusios tremtinių naudai. 
Kongreso atstovai, kurie vasarą lan
kėsi Vokietijoj ir savo akimis matė 
tremtinių gyvenimą, dabar atvirai 
kalba už tremtinių įsileidimą. Trem
tinių įsileidimui dabar nesipriešina

VID. VAKARŲ VALSTIJOS RUOŠIASI PRIIMTI ŽEMES ŪKIO DARBININKUS
net Amerikos Legionas. Pagaliau ir 
Amerikos vakarinės valstybės, ku
rios praėjusį rudenį dar smarkiai 
purtėsi prieš tremtinių įsileidimą, 
savo nuomonę pakeitė. Gruodžio pa
baigos „New York Times“ rašo, jog 
vidurinių vakarų valstijos tremtinių 
jau laukia Laikraštis tas nuotaikas 
taip apibūdina:

„Pasiūlymas žemės ūkio darbinin
kus iš Europos DP tarpo įkurdinti 
Amerikos farmose yra laimėjęs ša
lininkų JAV viduriniuose vakaruose 
(Midwest). Argumentuojama, kad 
DP, kvalifikuotų farmų darbui, ab- 
sorbavimO reikalas nebūtų toks 
sunkus, kaip iš karto spėta. Esama 
oficialių duomenų, kad tarp 850.000 
DP yra apie 100.000 žemės ūkio dar
bininkų, kuriuos dabartinėmis Euro-

P. Edwards aktualiais DP klausimais
ANTROJI DP LICENZIJUOTŲ LAIKRAŠČIŲ SPAUDOS KONFERENCIJA HEIDELBERGE

1947. I. 7. d. Heidelberge, Perkeo 
viešbučio svetainėje, dalyvaujant 
gausiam spaudos atstovų būriui, 
buvo atidaryta antroji PC IRO 
spaudos konferencija. Be dir. P. B. 
Edwards, dalyvavo eilė atsakingų 
PC IRO pareigūnų, kurie atsakinėjo 
į laikraštininkų paklausimus.

Konferenciją atidarė vyr. JAV 
. zonos PC IRO direkt. P. B. Edwards. 
Atidarymo žodyje, pasveikinęs susi
rinkusius, padėkojo žurnalistams už 
išsamų pirmosios konferencijos ap
rašymą DP spaudoje. Toliau jis pa
reiškė, kad jis atsakysiąs tik į bend
ruosius klausimus, o į specialius 
klausimus atsakinėsią skyrių ve
dėjai.

Dėl bendrosios būklės dir. Edwards 
nurodė, kad labai smarkiai esąs ap
karpytas IRO biudžetas ir tekę su
mažinti IRO tarnautojų skaičių. 
IRO tarnautojų JAV zonoje išlaiky
mui išleidžiama tik 5% visų išlaidų 
Atleidžiama eilė tarnautojų ir patys 
DP palaipsniui perima stovyklų ad
ministravimą į savo rankas.

Dėl sumažėjusios gruodžio mėne
syje emigracijos Edwards nurodė, 
kad to sumažėjimo priežastis esanti 
Kalėdų šventės. Ateinančiais mėne
siais emigracija ne tik kad nesu- 
mažėsianti, bet priešingai, dar dau
giau padidėsianti. Vien sausio mė-_ 
nesyjė apie 2000 DP išvyks į užjū
rius.

Kalbėdamas dėl vykstančios DP 
registracijos, dir. Edwards nurodė, 
kad šioji registracija bus tęsiama ir 
toliau; iki š. m. kovo 15 d. ji turinti 
būti užbaigta. Vienam iš žurnalistų 
paklausus, kas nustatė šios registra
cijos baigimo datą, Edwards nurodė, 
kad tai padarė JAV zonos PC IRO 
vadovybė. Sumetimai buvę visai hu
maniško pobūdžio. Pirma, skubus 
žinių suteikimas apie DP, kurio pa
reikalavo Strattono projekto komi
sija, antra, greičiau baigti visas re
gistracijas, kad jos nesitęstų iki ne-

Toliau Edwards nurodė, kad IRO 
organizaciją sudaro tik Vakarų vais

tybės. „Mes nenorime žmonių per
sekioti, mes norime tik jiems pa
dėti“, pareiškė jis. Toliau vyr. di
rektorius patikino, kad po šios re
gistracijos stovyklose lageriuose lik
sią gyventi ir gausią aprūpinimą 
99/4% dabar gyvenančiųjų. Tiems 
asmenims, kuriems dėl kokių nors 
priežasčių galėtų tekti išeiti iš sto
vyklų, yra Ženevoje sudaryta spe
ciali IRO apeliacinė komisija, pir
mininkaujama Belgijos atstovo. Iš 
stovyklų niekas negalės būtį paša
lintas, iki šioji apeliacinė komisija 
nepadarys galutinų sprendimų. Ji 
peržiūrės kiekvieno paliestojo as
mens apeliaciją ir tik po to darys 
galutinį sprendimą. Visi paliesti re
gistracijos asmenys, iki šios komisi
jos sprendimo galės gyventi stovyk
lose, kaip gyvenę.

Tada dir. Edwards buvo paklaus
tas:

— Kaip reikia suprasti gen. Wood 
duotus pareiškimus, kuriuose jis nu
rodė, kad neatsakymas į kai kuriuos 
registracijos anketose klausimus, 
nereikš anketos neužpildymo?

— Gen. Wood nėra IRO tarnyboje 
ir jo pareiškimai neskaitytini ofi- 
clalais.

— Kas bus su tais asmenimis, ku
rie visai atsisakys pildyti anketas?

Ats. — Mes pagal resursų ištek
lius padedame visiems, bet turint 
galvoje mažus resursus, jie gali nu
stoti IRO pagalbos. Be to, išvyk
dami į kitas šalis jie vistiek turės 
užpildyti anketas ir ar vienokiu ar 
kitokiu būdu parodyti savo politinį 
nusistatymą.

Kl. — Ar yra numatyta programa 
žydų DP išgabenimui į Palestiną?

Ats. — Aš turiu ryšių su Jews 
Agency organizacija, ir šiam reika
lui bus išdirbtas planas.

KL — Kas bus su atbėgančiais iš 
Rytų žmonėmis, kurie be pertraukos 
atvyksta į JAV zoną. Ar jie gaus 
IRO išlaikymą?

Ats. — 'Nuo 1947 m. liepos mėn. 
stovyklos yra uždarytos, ir jie ne
gali būti aprūpinti. Čia ne tiek

svarbu aprūpinimas, bet svarbiausia 
jiems gauti DP statusą, nes gavu
sieji statusą turės teisę emigruoti.

KL — Kodėl IRO visur akcen
tuoja repatriaciją, kada niekas ne
nori grįžti? .

Ats. — Prievarta mes nė vieno 
negrąžinome. Be to, juk ne IRO 
tarnautojai parašė konstituciją, bet 
įvairių valstybių įgalioti atstovai. O 
mes tik jos rėmuose turime dirbti.

Kl. — Visus DP į lagerius suvarė 
JAV armija, be to, visi DP armijos 
skryningais buvo patikrinti zir pa
likti stovyklose gyventi. Kodėl vėl 
skryninguojama?

Ats. — IRO nebūtinai turi vado
vautis armijos padarytais sprendi
mais. Buv. UNRRA buvo armijos 
priežiūroje ir ji turėjo vykdyti ar
mijos nurodymus. IRO nėra prik
lausoma armijai ir ji, kaip tarpt 
nepriklausoma organizacija, vado
vaujasi IRO nuostatais.

KL — Kokius žygius IRO padarė, 
kad Strattono projektas būtų pri
imtas?

Ats. — IRO, kaipo tokia, negali 
varyti propagandos ir paveikti kon
greso. Bet IRO suteikė visas žinias, 
kurios yra reikalingos svarstant 
Strattono projektą. Suteiktoji me
džiaga tiksliai nušviečia DP padėtį. 
Joje amerikiečiams nurodoma, kad 
DP yra darbštūs, teisingi ir dori

(nukelta į 8 psl.)

pos sąlygomis tektų remti neribotai. 
Iš tų 100.000 kai kurie nesirūpintų 
vykti į JAV. Kiti gi būtų rasti po
litiškai nepageidaujami po skrynin
go. Kompetetingi stebėtojai jaučia, 
kad JAV viduriniai vakarai galėtų 
absorbuoti daugumą likusiųjų iš tų 
100.000. Pvz., vien Šiaur. Dakota 
anksčiau išlaikydavo 200.000 žmo
nių daugiau, negu kad dabar turi. 
Gyventojų statistikos biuro duome
nys iškelia aikštėn nuolatinį gyven
tojų mažėjimą iš tokių žymių žemės 
ūkio štatų, kaip Nebraska, Kansas, 
Iowa, Pietų Dakota, Minnesota ir 
Wisconsin . . . Imigracijos rėmėjų 
nuomone, panaudojamieji ir pagei
daujamieji DP net negalėtų išlyginti 
to farmų gyventojų trūkumo.

Bet esama ir priešingų argumentų 
imigracijai, remiantis tuo, kad me
chanizuotoms didesnėm farmoms te
reikia nedaug darbininkų ir kad, 
numušus farmų produktų pareikala
vimą, tatai žalingai atsilieptų farmų 
laikytojams ir lybiai importuotiems 
DP. Būtų mažas prieštaravimas DP 
įkurdinti ' JAV viduriniuose vaka
ruose dėl rasinių, religinių, ar kal
binių priežasčių. DP grupės rastų 
net savo giminių kolonijas viduri
niųjų vakarų kaimuose. Dabartinių 
gyventojų protėviai įkūrė šioje sri
tyje daugelį farmų. Kai kurios tin
kamų kviečių atmainos, kurios da
bar padeda maitinti badaujančią 
Europą, buvo išaugintos iš sėklų, ku
rias atgabeno ankstybesnieji išvie- 
tintieji. Už DP imigraciją jau pa
sisakė ir buv. Amerikos Legiono va
das T. Griffith, kuris anksčiau buvo 
priešingas. Kelionė po Europos sto
vyklas įtikino jį, kad reikia įsileisti 
200.000 Europos išvietintųjų asmenų. 
JAV* viduriniuose vakaruose jau 
apskaičiuojama, kiek farmų darbi
ninkų ir kitokių specialistų galėtų 
priimti. Siaurės Dakota ir Minne
sota priimtų daugiausia, neatsiliktų 
ir Iowa. Buvo simptomų, kad vi
durinieji vakarai gali imtis aktyvaus 
vaidmens įtikinti Kongresą, kad rū
pestingai skryninguotieji DP būtų 
pageidaujami farmų piliečiai.“

Žinių agentūra INS praneša:
„Vid. Vakarų įvairiose valstijose 

prasidėjo pasiruošimai priimti 100.000 
DP. North Dakotoje jau atliekami 
žemės matavimai, skirstomi kaimai 
ir kovojama su benamių europiečių 
laukiančiomis įkurdinimo sunkeny
bėmis. Panašūs pasiruošimai prasi
dėjo ir Minnesotoje. Iowa, Piet Da- 74 jį priėmė.

kotą, Wisconsin, Nebraska ir Mon
tano numato netrukus pradėti.“

Rytinės valstybės jau praėjusiais 
metais karštai parėmė DP įsileidi
mą į Ameriką. Dabar pamažu prie 
jų minties dedasi ir vidurinieji va
karai, kurie anksčiau tremtinių įsi
leidimui smarkiai priešinosi.

Tremtinių įsileidimo klausimu 1 
Ameriką Citizen’s Committee on 
Displaced Persons gruodžio mėn. 
Clevelande sušaukė konferenciją 
Konferencijoje dalyvavo ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos atstovai. Kon
ferencijoj vieningai konstatuota, kad 
paskutiniuoju laiku pritarimas 
tremtinių įsileidimui į JAV didėja. 
Darbo unijos ir karo veteranų orga
nizacijos yra įsitikinusios, jog būtų 
nusidėta žmoniškumo principui, jei 
jos priešintųsi tremtinių įsileidimui. 
Daugelis Kongreso atstovų, ypač tų, 
kurie vasarą lankėsi Europoj, trem
tinių įsileidimui pritaria. Konferen
cijoj kalbėjo ir gen. McNamey, kurs 
taipgi karštai pasisakė už trem
tinių įsileidimą.

Triukšmingas posėdis
Paris, L 13. (Dena). — Naujuoju 

Prancūzijos parlamento pirmininku 
vėl išrinktas Edouard Heriot Frak
cijų lyderiai 8 balsais prieš 2 m> 
statė tokią vicepirmininkų eilę; 1 
vicep. — Max Lejeune (soc.), 2 — 
Germain Peyrolles (MRP), 3 — Jac
ques Duclos (kom.). Vakare šis są* 
rasas turėjo būti pateiktas parla
mentui balsuoti, tačiau komunistai 
pareiškė protestą, kad jie buvo nu
stumti į 3 vietą, grąsindami neimti 
jokių pareigų parlamente. Vėliau 
komunistų atstovas Marcei Cachin 
(seniausias amžiumi), atsisakė pirmi
ninkauti ^posėdžiui, nes partijų ly
deriai nusižengę konstitucijai, ir 
atidėjo posėdį trečiadieniui. Tada 
salėje prasidėjo milžiniškas triukš
mas ir apsikoliojimai. Dalis atstovų 
iš salės išėjo, kiti pasiliko. Tarnams 
atėjus ir išjungus salėje šviesą, aš
trūs ginčai vyko tamsoje.

Rio de Janeiro (Dena-Reuter) — 
Brazilijos prezidentas Enrico Gaspar 
Dutra pasirašė atstovų rūmų priimtą 
įstatymą, kuriuo komunistų atstovai 
netenka savo mandatų. Įstatymas 
pasirašytas 3 valandoms praėjus po 
to, kai atstovų rūmai 181 balsų pries

Saugumo Legionas skubiai organizuotinas

m Tbe WuhlnftQQ Foil

JAV kongresas pradėjo svarstyti MarshalUo planą Europai gelbėti

Ottawa (Dena-Reuter) — Kanada 
numato JT Saugumo Tarybon įnešti 
projektą, liečiantį JT Legiono, kuris, 
panašiai, kaip ir prancūzų, svetim
šalių legionas, turėtų susidėti iš viso 
pasaulio savanorių, organizavimą. 
Vasario mėn. Kanadai tenka eilė 
Saugumo Taryboje pirmininkauti, ir 
tada ji pareikalausianti tokią kariuo
menę organizuoti.

Vienas Kanados užs. reik. min. 
kalbėtojas pareiškė, kad pirmasis 
Saugumo Legijono uždavinys būtų 
saugoti JT komisiją, kuriai teks pa
dalinti Palestiną. Tokiam uždaviniui 
vykdyti iš pradžių, esą. pakaktų ir 
vienos brigados. Į klausimą, kas at
sitiktų, jei į legijoną panorėtų įsi
jungti visa sovietų armijos, arba 
žydų, ar arabų brigada, kalbėtojas 
pareiškė, kad verbavimas turėsiąs 
būti vykdomas iš viso pasaulio.

Washington. (Dena-Reuter). — Iš 
JT komisijų darbo vis labiau įsitiki
nama, kad JT turi neatidėliodamos

organizuoti Saugumo Legioną. Tačiau 
iki šiol atskiroms valstybėms dar 
nėra pavykę susitarti dėl šio legiono 
dydžio.

JAV reikalauja, kad jį sudarytų 
18 divizijų, tačiau esą, eventualiu 
atveju_ pakaktų ir 15. Britanija taip 
pat siūlo 15, tačiau sutiktų ir su 12. 
Prancūzija ir Kinija taip pat siūlo 
15, tik Sov. S-ga reikalauja, kad 
būtų 12. Dėl aviacijos dydžio taip 
pat esama įvairių pasiūlymų. JAV 
nuo 3800 lėktuvų nusileido iki 2800. 
Britanijos ir Kinijos nuomone, pa
kaktų ir 1300. Sov. S-ga reikalauja 
1200. Panašiai nesusitariama ir dėl 
laivyno dydžio.

Berven slepia
Helsinki, L 13. (Dena-Reuter) — 

Sovietų įstaigų į Maskvą „nemini
mos aukštos sovietų asmenybės“ gy
dyti iššauktasis vėžio ligų specialis
tas prof. Ellen Berven, grįždamas iš 
Sov. S-gos pareiškė, kad jis gydęs 
vieną sovietų maršalą. Į klausimą, 
ar jo pacientas nebuvęs maršalas 
Stalinas, Berven atsakė: „Ne, tačiau 
savo paciento pavardės aš negaliu 
minėtu“ Prof. Berven pabrėžė, kad 
jis esąs įsipareigojęs neišduoti savo 
paciento pavardės, tačiau paminėjo, 
kad jo pacientas sergąs retos formos 
odos vėžiu, nors jo gyvybei tuo tar
pu pavojaus dar nesą.

PADETIS YRA KRITIŠKA
Washington (Dena-Reuter) — JAV 

užs. reik. min. Marshall senato už
sienių komisijai pareiškė, kad da
bartinė padėtis pasaulyje yra nepa
prastai kritišku. Visas pasaulis yra 
tartum pakibęs ore, ir jo likimas 
priklausysiąs nuo to, kokių žygių 
griebsis Jungtinės Valstybės.

Denver, I. 12. (Dena-Oans) — Ke- 
neth C. Royal, valstybės sekretorius 
JAV gynybos ministerijoje, reikalavo 
Vokietijoje sudaryti stiprią vyriau
sybę, kuri būtų pylimas prieš „at- 
šliaužiančią politinę agresiją“ Vo- 
kietijoje ir buferis pries totalitariz
mą. Royall pareiškė, kad esama gana 
reikšmingų ženklų aštriam politi
niam konfliktui Europoje.

Washington. (Dena-INS) — Vado
vaujančių JAV politinių ir karinių 
sluoksnių atstovai pareiškė, -kad 
Trumano pasiūlytasis projektas 
Aliaską ir Havajus įjungti į ben
drąją JAV gynybos sistemą esąs gy
vybinės reikšmės visai Ramiojo 
vandenyno gynybos sistemai

Washington. (Dena-Reuter). — 
JAV šiuo metu galėtų laimėti bet 
kokį karą, — pareiškė adm. Nimita 
savo atsistatydinimo proga. Jis pa
reiškė, kad JAV laivyną ateityje 
numatoma aprūpinti lėktuvais su 
atominėmis bombomis.

Washington. (Dena-Reuter) — JAV 
užs. reik, ministerija įsakė nutraukti 
radaro aparatų tiekimą užsieniui. 
Iki šiol šiuos aparatus gaudavo tik 
Sov. S-ga.

= Panamos respublika yra pasi
ruošusi pradėti derybas su Jungti 
Valstybėmis, siūlydama Amerikai ir 
toliau palikti savo atsparos punktus 
Panamos kanalo srityje, — pranešė 
atstovas J. Mansfield reprezentantų 
rūmų užsienio komisijai. Minima* 
atstovas pasisakė prieš planus pra
dėti kasti naują kanalą Meksikoje 
arba Nikaraguos srityje.

■= Komunistinė Markos vyriausy
bė, nepavykus užimti Konicos mies
tą, įsakė sušaudyti 80 sukilėlių vadų 
ir karininkę

Imigracinė afera
Ottawa. (Dena-Reuter). — Kine- 

dos policija susekė aferistų gauj% 
kuri iš Vokietijos per Angliją į Ka
nadą kontrabandos keliu įgabenda
vusi užsieniečius. Siam tikslui buvę 
perdirbta daug angliškų pasų, kurie, 
greičiausiai karo metu patekę į už
sieniečių rankas. Konstatuota, kad 
veikusi speciali transporto organi
zacija Visi aferos keliai veda | 
vieną DP stovyklą Vokietijoje. Sitai 
metu renkama įrodomoji medžiaga, 
kad būtų galima organizaciją galu
tinai išaiškinti. Kanados radijo 
pranešimu, įvykį galutinai ištikti 
pavesta Scotland Vardui,

1
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Kova dėl Ne
muno deltos
Klaipėdos krašto atvadavimo 

25 metų sukakties proga

Politinė apžvalga
/

JAV kongresas ruošia pagalbą Europai
nuotaikos1 Kongresui pradėjus svarstyti marshaluo planą. — reikšminga pozicija jav biudžete

1923 m. sausio mėn 1—15 dienų 
Klaipėdos krašto sukilimas Iššaukė 
tai, kad, nežiūrint Versalio traktato, 
pagal kurį Mažosios Lietuvos šiau
rinė dalis dešinėje Nemuno pusėje 
buvo atskirta nuo Vokietijos, Klai
pėdos krašto prijungimas prie Lie
tuvos btivo vilkinamas ir buvo sten
giamasi jį paversti laisva valstybe 
(Freistaat’u). Mažojoje Lietuvoje 
prūsų lietuvių tautinis sąmoningu
mas buvo tokiame laipsnyje, jog jie 
vien tautiškais sumetimais patys ry
žosi prisijungti prie Lietuvos val
stybės.

Sukilimas pavyko ir santarvinin
kai, pastatyti prieš įvykusį faktą, 
buvo priversti įvykdyti savo Versa
lio traktatu padarytą nutarimą: 
Kla’pėdo? kraštą prijungti prie Lie
tuvos. Tuo būdu, Lietuva atgavo tą 
natūralų Žemaitijos ruožą prie Ne
muno, vienintelį Klaipėdos uostą su 
apie 150.Q0O gyventojų kraštu. Tai 
buvo didelis laimėjimas ne vien et
nografiniu, bet ir ekonominiu atž
vilgiu.

Atgavusi Klaipėdos uostą, Lietuva 
visą savo užjūrinę prekybą galėjo 
nukreipti per Klaipėdą, nes ligtoli
nis prekių transportavimas per kai
myninius uostus (Karaliaučių, Lie- 
pojų ar Rygą) buvo brangesnis. Ir 
visas Lietuvos valstybės organizmas 
persitvarkė Klaipėdos įtakoje. Pra
vesta nauja geležinkelio šaka (Ama
liai—Telšiai—Kretinga), pratiestas 
didysis žemaičių plentas iŠ Kauno 
į pajūrį, praplėstas ir pagilintas 
Klaipėdos uostas, investuojant į jį 
apie 15 mil litų valstybinio kapi
talo, neskaitant milijonų privataus 
kapralo, kuris įlietas į Klaipėdos 
kraštą, statant fabrikus, ligonines, 
kultūros rūmus, praplfečiant miestą 
ir stiprinant lietuvybę. Su Klaipė
dos krašto atvadavimu pagyvėjo vi
sas ekonominis ir kultūrinis gyve
nimas Lietuvoje, padidėjo judėjimo 
erdvė, pakilo Lietuvos gyventojų 
kūrybinis potencialas, entuziazmas 
ir pasitikėjimas savo valstybės eg
zistencija ir ateitimi. Tuo pačiu Lie
tuvos valstybės prestižas pakilo 
tarptautinėje arenoje, ir Lietuva 
buvo mažiau priklausoma savo kai
mynų, ypač Vokietijos, kuri Lietuvą 
spaudė ekonomiškai ir politiškai. 
Klaipėdos uostas įgalino Lietuvą 
ekonominės krizės metu pertvar
kyti savo užsienio prekybą ir dau
giau suširišti su tolimesnėmis val
stybėmis (Anglija ir k.), kad atsipa
laidavus nuo Vokietijos.

Laimėjimas Klaipėdos krašte buvo 
pirmas gyvybinis Lietuvos laimėj i-, 
mas kovoje dėl savo pajūrio, dėl Ne
muno deltos. Pirmas nes 1923 m. ne 
visa Mažoji Lietuva susijungė su 
Didžiąją Lietuva. Dar dideli Prūsų 
Lietuvos plotai kairėje Nemuno pu- 
sėie liko .Rytprūsių provincijos val
džioje. Tuomet jaunutė Lietuvos 
valstybė dar nebuvo tvirtai įtiki
nantis argumentas gauti likusią di
desnę Mažosios Lietuvos pusę su 
Priegliaus baseinu, visą pačių vo
kiečių lietuviškai vadintą Gumbinės 
Regierungsbezirk’ą, iki Karaliau
čiaus, su Tilže. Ragaine. Pilkalniu, 
Įsrute, Stalupėnais. Geldape, Lab
guva, Vėliava, Tepliava, Piliava.

Atgijusios Lietuvos tautinis presti
žas rckalavo ir reikalauja išlaisvinti 
abu Nemuno krantus, nes Nemunas 
nuo ž ios senovės yra tautinė lietu
vių upė, kaip lenkams Vysla* kaip 
latviams Dauguva, kaip rusams Vol
ga, kaip Missouri-Mississippi Dėdei 
Šamui, .— šventa, kaip indams Gan
gas.

Kovoti dėl etnografinių Lietuvoj" 
žemių sujungimo ir dėl Nemuno 
deltos — mūsų šventa pareiga. Nors 
Rusnė, tas senas lietuvių žvejų kai
mas Nemuno deltoje ir neišaugo į 
didmiestį, kaip Dancigas ar Ryga, — 
vienok tai nemažina mumyse Ne
muno ir jo deltos reikšmės.

Nemunas — tartum vyriausia Lie
tuvos kraujo arterija. Todėl, kas 
valdo Nemuno deltą — tas vyrauja 
visam Nemunl ir jo baseinui. Ne
veltui svetimieji buvo padėję visas 
pastangas, kad, negalint užvaldyti 
visą užnugari, įsigalėti Nemuno del
toje ir užvaldyti visą pajūrį, atstu- 
miant Lietuvą nuo Baltijos kranto; 
mūsų priaugančios kartos pradeda 
pamiršti istorinį kuriozą kad Lietu
va iki 1922 m. nė vienos pėdos Bal
tijos pajūrio neturėjo (už Palangos 

■ kraštą turėjome Kuršių gubernijos 
paveldėtojai ^atvijai atiduoti lietu
višką Eglaitės kampą ties Daug
piliu).

Ne mes kalti, kad 1939 m. turė
jome nusilenkti jėgai ir apleisti 
Klaipėdos kraštą, lygiai kaip ir 
1940 m. turėjome nusilenkti kitam 
smurtininkui ir parasti Lietuvos Ne
priklausomybę. Bet mūsų sąžinė 
rami tiek dėl Klaipėdos krašte pa
siektų laimėjimų, tiek dėl sparčiais 
žingsniais visose srityse kilusios 
1918—1940 metų Lietuvos. Nepri
klausomoji Lietuva įrodė visam pa

Praeitos Savaitės įvykiai daugiau
sia sukasi apie Marshallio planą, 
kurio svarstyti susirinko JAV kon
gresas ir senatas. Trumano, Mar
shallio ir JAV ambasadoriaus Ang
lijoje Douglo pasakytosios kalbos 
rodo, kad JAV vyriausybė yra nusi
stačiusi, nežiūrint visų sunkumų, 
Marshallio planą paversti tikrove.

Didžiausią opoziciją sudarė respu
blikonų senatorius Taftas, kuris ap
skritai Marshallio planą pripažino 
reikalingu, bet nesutiko su skiria
mų kreditų dydžiu. JAV spauda 
palankiai vertina Marshallio planą 
ir jame įžiūri dalį Trumano doktri
nos, kuri kartu su Marshallio planu 
pasieks ir Vakarų Europos valsty
bes. Kaip politiniai stebėtojai nu
rodo, Marshallio plano svarstymas 
eina daug palankesne kryptimi, ne
gu buvo tikėtasi. Tuose pat sluoks
niuose manoma, kad planas su ma
žais pakeitiniais bus priimtas, nes 
didžioji kliūtis, iš karto skirti 17 
milijardų dolerių Europos atstaty
mui, pašalinta. Užsienių reikalų 
ministerija sutiko, kad Europai kre
ditai būtų kongreso patvirtinti kas 
metai. Kartu iš debatų aiškėja, kad 
pagrindinis plano tikslas yra apsau
goti Europą nuo totalizmo eventua
liai nuo bolševizmo.

Sovietų S-ga ir jos satelitai iš
vystė nepaprastą propagandą prieš 
Marshallio planą. Nėra tokios ra
dijo audicijos, kur ar tai vienokiu 
ar kitokiu būdu šio plano nepultų. 
Ypač įtikinėjama. Anglija, kad Mar
shallio planas ir ją galutinai paver- 
vergsiąs, ir ji tapsianti JAV impe
rializmo auka.

Prie Marshallio plano gynėjų at
viron kovon prieš komunistus išeina 
ir Vakarų Europos socialistai. Sis 

Sovietų darbo vergijos trestas
Iš maždaug 1.600.000 lenkų, kurie 

Hitlerio-Stalino draugystės laikais 
buvo išvežti į Sov. S-gos gilumą, 
prasidėjus vokiečių-sovietų karui 
apie 114.000 buvo paleisti ir po 
skurdo odisėjų pasiekė Iraną. Tenai 
britai ir amerikiečiai atžėrė .tuos, 
kurių vitališkumas nugalėjo NKVD 
kankinimus ir visokeriopą skurdą, 
ir iš skeletų minios padarė armiją, 
kurios žygdarbiai gen. Anderso va
dovybėje lenkams tapo legenda.

Atsitiko taip, kad tie 114.000 lenkų 
— tarp jų buvo ir lenkais apsimetu
sių kitų tautybių žmonių, — buvo 
susirinkę iš įvairiausių europinės ir 
aziatinės Rusijos vietų, kur tik buvo 
apgyvendinami tremtiniai. Ištrūkę iš 
tremties, jie pasidarė ne tik kariai, 
bet ir sovietinės darbo vergijos liu
dininkai Jų daugis turėjo su savim 
NKVD išduotus trėmimo dokumen
tus su stovyklų bei jų telkinių pava
dinimais, eilės numeriais ir t. t. Apie 
jų tremties buitį kalbėjo pati jų iš
vaizda, jiems vos peržengus Irano 
sieną. Jie buvo nufotografuoti, ir ♦jų 
nuotraukos duoda sovietų darbo ver
go tipą, į kurį vakarietis negali žiū
rėti be siaubo. Amerikiečių lei
dyklos „Plain Talk“. Inc. (240 Ma
dison Ave., New York 16, N. Y.) ko
respondentai, bendradarbiaudami su 
JAV armijos žvalgybos tarnybomis, 
apklausinėje daugybę tų buvusių 
NKVD vergų, ištyrė jų dokumentus 
ir remdamiesi jais bei 14.000 prisie
kusių’" parodymais atkūrė gana tiks
lią sovietinės darbo vergijos organi
zacijos schemą, kuri vaizdingai pa
rodoma tos leidyklos leidiny.

Sovietinė darbo vergija yra tikra 
NKVD verslovė, oficialiai vadinama 
GULAG (Glavnoje Upravlenije La- 
gerei), kurie „Plain Talk“ taikliai 
išverčia „Vergijos“ tresto vardu. 
GULAG yra NKVD (dabar MVD) 
denart^mentas; jo žinioj yra bent 
apie 40 kolonijų (JAV leidykla lai-

šauliui savo aukštą kūribynį poten
cialą, lietuvių tautos savaimingą ir 
krikščioniškajai žmonijai naudingą 
kultūrą.

Minėdami 25 metų sukakti, mes 
lenkiame galvas prieš Klaipėdos 
krašto — Lietuvos pajūrio atvaduo- 
tojus. Žuvusiųjų auka ir jų testa
mentas mus įpareigoja neužmiršti 
jų pradėto žygio ir budėti gyvybinių 
Tautos interesų sargyboje. Skaudu, 
kad šios reikšmingos sukakties ne? 
galime švęsti Tėvynėje, pačioje Klai
pėdoje. Bet jau, atėjo valanda, kada 
Lietuva iš naujo kelia balsą dėl 
savo valstybinio suvereniteto atga
vimo, dėl tautos žudymo, ir kelia 
savo teisę į likusią Mažosios Lietu
vos sritį, kuri Potsdamo konferen
cijoje įgavo naują vardą — Kara
liaučiaus koridorius. Mūsų diploma
tijai vėl tenka didelis ir sunkus už
davinys kovoti tarptautinėje are
noje, kad tas Karaliaučiaus korido
rius — Prūsų Lietuva būtų priskirta 
teisėtam jos savininkui — laisvai ir 
nepriklausomai Lietuvos valstybei.

Edv. Karnėnas 

veiksnyš yra gana svarbus, nės nė- 
tiesiginiai yra įtraukiama ir Vokie
tija, kadangi soc. dem. vadas dr. 
Schumacherris kaip tik dalyvaus 
Vienos konferencijoje, kurioje Va
karų valstybių socialistų vadai 
svarstys Marshall©' plano įgyvendi
nimo reikalus. Siam žygiui po ilgų 
svyravimų ėmėsi iniciatyvos anglų 
darbo partija. Visiškai aiškiai sup
rantama, kad po Marshall!© plano 
gynyba socialistai išeis atviron ko
von pries komunizmą. Kadangi ko- 
minformas paskelbė aršią kovą Mar- 
shallio planui, šitokios reakcijos rei
kėjo laukti ir iš socialistų pusės. 
Vien Vakarų valstybių kovos už 
Marshallio planą neužteko. Reikia 
įjungti masę. JAV prof, s-gos AFL 
ir CIO šaukia Europos prof, s-gų 
suvažiavimą, kuriame taip pat bus 
aptartas Marshallio plano įgyvendi
nimo reikalas.

Ypač pažymėtinos paskutiniosios 
kalbos Anglijos min. pirm. Attlee ir 
H. Morisono, kuriose jau visiškai 
aiškiai ir nedvipramiškai išeinama 
prieš Sov. S-gos imperializmą ir ko
munizmą. Anglai niekada nekariavo 
vieni. Visada jie sudarydavo koali
ciją. Taigi matome gimstančią koa
liciją prieš bolševizmą, ’ kurią bus 
bandoma įjungti visas jėgas, kokios 
tik yra galimos.

Nereikia manyti, kad Maskva to 
nemato. Ji tai mato ir dėl to labai 
susirūpinusi.* Jos -nervai neišlaiko ir 
pasipila pamazgų kibirai ant anglo
saksų galvų. Štai pirmadienio „Prav- 
doje“ įdėtas įžanginis straipsnis dėl 
Attlee kalbos. Siame straipsnyje ra
šoma, kad dabartinė Anglijos vy
riausybė neištesėjo pažadų savo rin
kėjams. Esą, eidami į rinkimus dar- 
oiečiai žadėjo savo rinkėjams užsie- 

kėši principo skaičius verčiau suma
žinti kaip perdėti) su gausybe prie
vartinio darbo ir koncentracijos sto
vyklų kiekvienoje. „Plain Talk“ lei
diny įdėtas žemėlapis, kuriame atžy
mėti tie GULAG rajonai. Jie išbar
styti po visą Sovietų Sąjungą nuo 
Karelijos ir Kaukazo ligi Himalajų 
papėdžių ir Kamčatkos. Tie NKVD 
valdomi plotai sudėti krūvon nesu
tilptų dar nuo sovietų laisvoj liku
sioj Vokorų Europoj.

Koncentracijos stovyklas neįma
noma išskaičiuoti. Iš darbo vergų 
kolonijų geografiškai mums arčiau
sia Volga-stroi adm.-ios sritis einanti 
maždaug nuo Rybinsko ligi už Lado
gos ežero. Ji kartu su Uchtos, Pe- 
čioros, Vorkutos, Viatkos sritimis 
sudaro sistemą, kurioje vyksta Vol- 
gos-Baltijos kanalo statyba, statomos 
jėgainės bei geležinkeliai, kasama 
anglis bei asfaltas, projektuojami 
sunkiojo vandens fabrikai (atominės 
bombos reikalui), statomi aerodro
mai ... Visa arktinė europinės Ru
sijos šiaurė žemėlapy atrodo ištisas 
GULAG kolonijų plotas — be jau 
minėtų dar Soroksko adm. sritis, 
Solovkų, Kolos, Novaja Zemlia sa
los adm. sritys. Visa šiaurės Uralo 
sritis pažymėta kaip „visiškos izo
liacijos rajonas“. Sibiro (Azijoj) pla
tybes dengia d'džiulės dėmės, ku
riomis paženklinti Tobolsko> Na- 
rylsko, Jakutsko, Severo-Vostočno, 
Kamčatkos, Krasnojarsko, Juž-Si- 
birsko, Karagandos... administra
ciniai rajonai. Taimyro pusiasaly, 
vienoj iš šiauriausių Azijos konti
nento sričių prie Siaurės ledjūrio, 
matom dar vieną didžiulį „visiškos 
izoliacijos stovyklų“ rajoną... Us- 
solskio, Samaros, Osobstroi, P. Kau
kazo adm. rajonų darbo vergai su
telkti, kaip iš leidinio matyti, išim
tinai karo pramonei, požeminių ae
rodromų ir tvirto'dų statybai. Žymi 
dalis stovyklų ten skirtos vienoms 
moterims, kurios dirba miškuose ir 
prie geležinkelių. Išimtinai karo 
promonėj dirba Uralo stovyklų dar
bo vergai, lygiai kaip ir ToL Ry
tuose — Kamčatkoj, Sachaline, 
Amūro žemupy...

vokiečių bei ja- 
„repatrijuotų“...

komunistų, nuvy-
i pasaulio socla- 
pat nyksta tose
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"rip angių karikatūristai verti*-' 
anglų—sovietų prekybos sutartį

nio politiką grįsti bendradarbiavi
mu su sovietais. Šiandien gi ma
tome, kad ji tų pažadų netesėjo. To
liau „Pravda“ nurodo, kad min. 
pirm. Attlee ir Prancūzijos socialistų 
vadas L. Blumas esą demokratijos 
ir socializmo priešai, nes jie remia 
monopolinį kapitalizmą.

Anglijos ir Sov. S-gos santykių 
barometras, komunistų „Daily Wor
ker“, rašydamas dėl Marshallio plano 
ir Ąttlee nukreiptos kalbos prieš ko
munizmą nurodo, kad anglų politi
koje įvyko didelis posūkis JAV 
kryptin. Marshallio plano įgyvendi
nimą jis riša su Britų Imperijos pa
baiga, nurodydamas, kad, šį planą 
įgyvendinus, britai prarasią savo 
laisvę ir liksią Amerikos kapitalizmo 
įrankiu. Bet svarbiausia „Daily Wor
ker“ sielojasi dėl antikomunistinio 
fronto sudarymo. Sis frontas esąs ne 
kas ' kita, kaip • milžiniškas Vakarų 
blokas, nukreiptas prieš Sov. S-gą- 
Su šio fronto įsteigimu, anot „D. 
Worker“, anglai padarė didelį po
sūkį savo užsienio politikoje, kuris 
ją nuvešiąs į JAV imperialistų 
glėbį.

Sis „Daily Worker*' dejavimas yra 
labai būdingas, nes jis sutampa su 
„Pravdos“ burnojimais prieš Attlee 
ir Blumą.

Ne be to, kad Anglija, organizuo
dama socialistinį pasaulį, turi gal
voje dar ir antrą mintį, būtent, su
kurti trečiąją jėgą, kuri atsvertų 
įtemptus santykius tarp Sov. S-gos 
ir JAV. Štai, tuo reikalu anglų so
cialistų „Tribūne“ rašo: „Europa 
kovoja lildminę kovą. Turi būti su
kurta trečioji jėga iš 16 Vakarų vals
tybių, nes. be Marshallio plano, 
Europa yra žlugusi." O štai anglų 
„Economist“ visiška! aiškiai pasi-

sako, kad „Anglija turinti eiti aukso 
vduriu“.

Sis kelias Anglijai yra ne sveti
mas. Ji ištisus šimtmečius vedė taip 
vadinamąją „pusiausvyros politiką“ 
ir, tik Vokietijai žlugus, toji pu
siausvyra subyrėjo. Dabar ją stengia
masi bet kuria kaina atstatyti, ži^ 
noma, su Amerikos pagalba. Daug 
kam atrodė, kad anglai su sovietais 
pasirašė prekybos sutartį be ameri
kiečių pritarimo. Pasirodo, kad rei
kalas JAV yra visiškai aprobuotas. 
Marshallis, kalbėdamas kongrese dėl 
Europos atstatymo, pažymėjo, kad 
Sov. S-gos—Anglijos prekybos su
tartis yra teigiamas veiksnys. Žo
džiu, anglai, kurdam! trečiąją jėgą, 
yra visiškai aiškai apsisprendę, ku
rion pusėn kritišku momentu reikės 
atsistoti. Jau ir Marshallis, prieš pu
sę metų patiekdamas ^avo planą, 
nedviprasmiškai nurodė, kad pirmon 
eilėn pati Europa turi susiorgani
zuoti, o JAV ją tik parems. Sis 
Europos susiorganlzavlmas jau yra 
įvykęs ir jis turėtų būti sucemen
tuotas per antrąją 16 Europos vals
tybių konferenciją, kuri įvyks atei
nantį mėnesį Paryžiuje, ir kuriai 
jau anglai ir prancūzai ruošiasi, nes 
Londono konferencijos nepasiseki
mas verčia Europą dar greičiau su- 
sikonsoliduoti.

Prez. Trumanas, paskelbdamas 
1948-49 metų biudžetą (39,7 mili
jardų dol.) nurodė, kad Šis biudžetas, 
yra buvusioms karo žaizdoms gy
dyti, o kartu ir naujam karui iš
vengtu Trumanas nurodė, kad Euro
pai virtus totalinį išlaidos bus dar 
didesnės ir prašė biudžetą priimtu 
Didžiausios pozicijos yra krašto gi- 
nybos reikalams. 18% biudžeto su
daro pagalba užsieniui. Visiškai ats
kirą poziciją sudaro pagalba Tol. 
Rytams, sumoje 440 mil. dolerių. 
Prisiminę Kinijos reikalus, gausime 
visiškai aiškų vaizdą, kad po Euro
pos ateis stabilizacija ToL Rytuose.

„D. Telegraph“, rašydamas dėl 
JAV biudžeto nurodo, kad JAV ne
nori leisti Europai žlugti Ypač at
kreiptinas dėmesys į dideles pozici
jas krašto apsaugos ministerijai. Tai 
esąs pasiruošimas visokiems even
tualumams. Banionis

Atsargiai skaičiuodami. „Plain 
Talk" sovietų darbo vergų skaičių 
vertina apie 4.000.000. (Kiti du ame
rikiečių žurnalistai, specialiai tą 
patį klausimą tyrinėję, paduoda 
.6.000.000 skaičių) GULAGo vergų 
masė duoda visų sovietų ir jų pa
vergtų tautu gyventojų skerspiūvį 
— nuo ūkininkų bei valstiečių ligi 
nemalonėn puolusių raud. armijos 
generolų, grįžusių sovietų karo be
laisvių; milijonai 
ponų belaisvių. 
Daugelis užsienių 
kušlų atsigaivinti 
lizmo rojų, taip . 
stovyklose, kuriose metinis mirtin
gumo vidurkis siekia 12% — ir sto
vyklose vergų vis nemažėja.

„Plain Talk'* paduoda visos eilės 
NKVD — GULAG dokumentų ir jų 
kankinių nuotraukų ir siūlo 1.000 
dolerių tam, kas įrodys, kad pas
kelbtieji duomenys neteisingi. (E.)

Įvairios žinios
j* Turkijos vyriausybė paskelbė, 

kad dėl gero tabako derliaus atšau
kiami visi suvaržymai, liečią tabako 
eksportą. K

= Smarki audra su sniegu sausio 
12 d. nutraukė visus ryšius su Da
nija. Milžiniškos sniego masės pri
vertė nutraukti susisiekimą geležin
keliais ir keliais. Turėjo būti sustab
dytas ir lėktuvų susisiekimas tarp 
Aalborg aerodromo ir šiaur. Danijos. 
. = 1947 m. vien per Friedlando 
stovykla perėjo 112.343 bėglių iš so
vietų zonos.

Tarp kita ko
elgesį papeikėAnglai socialistai apie komuniz

mą ... Londono konferencijai be- 
vykstant, Berlyne, kaip žinome, įvy
ko „liaudies kongresas“ Visiems 
žinomi kongreso organizatoriai ir 
jo „nutarimai". Šiuo atveju svarbu 
patirti, kaip „Daily Herald“ įver
tino tuos savo parlamento atstovus 
(jų buvo 13), kurie aną „kongresą“ 
pasveikino. Darbo partijos oficiozas 
šitaip rašė:

„Menkos orientacijos žmonės gali 
susidaryti įspūdį, kad komunistai tai 
tik ypatingai judrūs socialistai. Ko
munistinė partija šitą politinę klai
dą stengiasi ugdyti, mat, ji tuomi 
pridengia savo pasaulėžiūros per
versiją. Tikrumoje pasaulėžiūra dia- 
metriškai priešinga tai, kurią repre
zentuoja Anglijos socialistai Darbo 
partija yra tai socialistinis sąjūdis, 
tikis socialine pažanga ir išpažįstąs 
žodžio laisvę, spaudos laisvę ir susi
rinkimų laisvę. Komunistinė partija 
ir atskiri komunistai į socialistų 
išpažįstamus dėsnius žiūri su pa
nieka ir dirba diktatūros labui. Ko
munizmui asmens laisvė nerūpi. Ko
munistams abejutiška, kiek tautų Ir 
valstybių klasta ir smurtu paver
giama komunizmo valdovų užma
čioms. Demokratija ir komunizmas 
— dvi nesuderiniamos sąvokos...“

... Ir Italijos socialistai apie ang
lus socialistus? Neseniai Belgijoje 
įvyko socialistų kongresas, kuriam 
toną davė Anglijos socialistai. Į 
kongresą tikruoju balsu nebuvo 
įleisti lenkai socialistai tremtyje, 
Saragato Italijos socialistai, kurie 
nesutikdami dirbti kartu su komu
nistais, sukūrė nepriklausomųjų 
partiją nepriklausomieji Rumunijos 
socialistai, bet, pageidaujant Darbo 
Partijai, lygiomis posėdžiavo Lenki
jos „socialistų“ (skaityk: komunistų) 
atstovai ir tolygūs „socialistai*’ iš 

■*“»nri<os ir Rumuniics.
Saiagat „Umanita“ skiltyse D.

puoselėja jai, 
principe pavo-

Britanijos socialistų 
šitais žodžiais:

„Britų delegacija 
gal būt, patogų, bet 
jingą ir utopinį planą Rytų „socia
listinėms“ partijoms neįžeisti“. Sa- 
ragato teigimu, Rytų socialistai, jei 
jie dar naudojasi laisve ir turi vei
kimo laisvę, yra komunizmo kon- 
cesijonuoti ir dirba ne demokrati
jos, bet raudonojo totalizmo naudai. 
„Si (D. Britanijos socialistų) politika 
yra ne kas kitas, kaip tik Mūncheno 
pakartojimas“.

Tas pats „Umanita“ kitoje vietoje 
stebisi, kodėL D. Britanijos socia
listai savo darželį nuo kurmių (su
prask: komunistų) gina, o į kitų 
darželius žiūri su anglams įgimta 
flegma. Juk komunistai, — rašo 
laikraštis, — pavojingi laisvei ir 
kultūrai kiekviename žemės rutulio 
taškelyje, ypač su jais reikia be- 
sąlyginai kovoti, kai jie dangstosi 
socialistų ii kitų demokratinių par
tijų skraiste, kaip, pvz., vyksta 
Lenkijoje ir kt. Rytų ir Vidurių 
Europos valstybėse. Žiauru, kai su 
vilkais avinėlių kailyje sėdama prie 
bendro pasauliui gydyti stalo.“

Lenkijos „socialistus" kongrese at
stovavo Julian Hochfeld — Komin- 
formo politrukas Lenkijos socia
listų partijai (PPS), be kita ko, lie
tuviams pažįstamas savo straipsniu, 
kuriuo kvietė „darbo mases“ padėti 
„išaiškinti Lietuvos fašistus, kurie 
nuo tarybinio teisingumo šiuo metu 
slapstosi Lenkijoje“.

Sovietai „pagelbės** spręsti Pales
tinos problemą. Tai praneša Pales
tinos „Mišmar“. Laikraščio žiniomis, 
netrukus Sovietai leis išvykti iŠ už 
geležinės uždangos Pabaltijo ir Ry
tinės Lenkijos žydams Taip pat 
netrukdys išvykti TSRS žydams. 
Kaip spėjama, netgi bus paleisti 
žydaf sionistai, šiuo metu kalinami 
tarybiniuose kalėjimuose. (p. b*ž.)
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„Atėjo laikas atkreipti dėmesį į Pabaltijo valstybes“
Liaudies Forumas (People’s Forum), 

gruodžio 16 d. iš New Yorko radijo 
stoties WEVD transliavo diskusijas: 
„Pabaltijo tautų naikinimas“.

Forumo vedėjas, žymus socialistas 
ir pacifistas, dr. Christophes Emmet, 
įvado žodyje pažymėjo, kad viena iš 
Sunkiausių tarptautinių problemų yra 
Pabaltijo tautų likimas. „Gal dėl to, 
kad jų likimas yra taip liūdnas ir ta
riamai taip beviltiškas, daugumas 
žmonių vengia kalbėti ar galvoti apie 
tai. Tačiau šiuo metu beveik kiek
vienas amerikietis jau supranta, kad 
ne tiktai mūsų idealai, bet ir mūsų 
saugumas bei gerovė yra susiję su 
Europos likimu, ir kad

jau atėjo laikas atkreipti deramą 
dėmesį į Pabaltijo valstybes.“

Mes galime didžiuotis, kad nors per 
visą laikotarpį po Teherano konfe
rencijos Jungtinių Valstybių vyriau
sybė harmonijos ir taikos labui, pa
darė tiek daug nuolaidų Rusijai, mes 
niekad nep^ipažinome sovietinės Pa
baltijo valstybių aneksijos. Nors po 
1939 metų jos totalitarinių valstybių 
buvo nukariautos ir aneksuotos trim 
atvejais — pirmiausia Sov. Rusijos, 
vėliau nacinės Vokietijos, ir vėl So
vietų Rusijos,

Jungtinių Valstybių vyriausybė 
toliau tebepripažįsta jas, nepri
klausomas suverenines valstybes. 
Jos atskirtos geležinės uždangos 

•r nepasiekiamos Marshallio planui. 
Bet kadangi

Amerikos užsienių politikos di
dysis siekimas yra išlaisvinti ir 
Suvienyti Europą, o ne suskaldyti, 
tai mūsų tikslai turi apimti tai
kos teisingumo atkūrimą ir Pa
baltijo, kaip ir kitoms, tautoms.“ 
Forumo dalyviai buvo dr. Kaarel 

Pusta, buvęs Estijos užs. reik, minis- 
teris — pasiuntinys Prancūzijai ir 
atstovas prie Tautų S-gos; adv. Kos
tas K. Jurgėla; Lietuvių Informaci
jos Centro Direktorius, dr. Emmet 
pareiškimu, „pastaraisiais metais pas
kleidęs pilniausią ir autentiškiausią 
Amerikoje informaciją apie Pabal
tijo valstybes“; Robert B. Peterson, 
Latvian Relief sekretorius ir „The 
Beacon“ redaktorius; ir kpt. David 
Kartin, Refugee Defense Committee 
sekretorius.

Adv. Jurgėla trumpai nušvietė visų 
trijų Pabaltijo valstybių istoriją 
ir tautinius savitumus.

Dr. Pusta apibūdino jų dabarties 
kančias ir gyvenimą po bolševikų 
jungu. Jis pažymėjo, kad darbininkai 
neteko teisės dirbti ir gyventi savo 
tėvynėje — jie nuolatos tremiami į 
Rusijos gilumą, į Sibirą; šeimos ar
domos ir siunčiamos į tolimiausias, 
vietas Azijoje; vietoj deportuotųjų 
masiškai apgyvendinami rusai. Pa- 
balty dabar vien chaosas, prlepauda. 
išnaudojimas, plėšikavimas ir žudy
mai. Tautinės kultūros laipsniškai

naikinamos. Rusų kalba yra valsty
binė ir jaunuomenė auklėjama so
vietiškai.

Tolimesnėse diskusijose adv. Jur
gėla pažymėjo, kad sovietai vykdo 
žiaurųjų carų politiką. Ne kas kitas, 
o Molotovas pareiškė Lietuvos užs. 
reik, ministerial, dabar Pennsylvani- 
jos u-to profesoriui Krėvei-Mickevi
čiui (1940 m. birželio 30 d.):

„Rusų carai, pradedant Jonu Žiau
riuoju, siekė, praskinti kelią į Balti
jos jūrą. Žinoma, ne asmeniškais, o 
Rusų valstybės, tautos ir ekonominio 
išsivystymo sumetimais vadovauda- 
mies. Būtų buvę nedovanotina, jei 
sovietų vyriausybė būtų praleidusi ir 
neišnaudojusi šios progos, kuri gali 
niekad nepasikartoti. Susitarusi su 
Vokietijos vyriausybe, Sov. S-gos vy
riausybė nutarė aneksuoti Pabaltijo 
kraštus prie SSSR, savaime supran
tama, kaip sovietines respublikas.“

Jurgėla pažymėjo, kad Molotovo 
suminėtas rusų herojus,

Maskvos didysis kunigaikštis 
Jonas Žiaurusis, pirmasis nusi
kalto pabaltiečių „genocide“ tau

tų naikinimu.
Jis, iš Lietuvos pagrobęs Polocką. 

1563 metais išžudė kelis tūkstančius 
žmonių ir ištrėmė Rusijos gilumon 
apie 30.000 žmonių.

„Toliau“, — tęsė' Jurgėla — „so
vietų laikomas herojum maršalas Su

Bet leiskime, kad yra užgrobi
mams istorinės teisės. Tokiu atveju 
Lietuva neturėtų grįžti Rusijai, 
priešingai, ši pastaroji turėtų už
leisti jai žymią dalį savo žemių. Jei 
Lietuva buvo 120 metų rusų pro
vincija, (1795—1915), Smolenskas, 
Vitebskas, Polockas, Minskas ir 
Kijevas ir kiti sovietų miestai prik
lausė Lietuvai su viršum tris šim
tus metų, pradedant Vytautu Di
džiuoju, kurio valstybės ribos buvo 
tiek išaugusias, kad nuo Baltijos 
jūros siekė iki Juodųjų marių.

„EL DIA“, Montevideo

PABALTIJO AKCIJA AMERIKOJ AUGA
vorovas, 1794 m. lapkričio mėnesį 
išžudė 20.000 karių, vyrų, moterų ir 
vaikų, tarp jų ir 15.000 lietuvių be
laisvių, kai jis užėmė Varšuvos prie
miestį Pragą. Apie milijonas lietuvių 
emigravo užsienin arba buvo Sibiran 
ištremti tarp 1795 ir 1918 metų.

Kiekviena Lietuvos ir Lenkijos 
gentkartė pakėlė ginklą kovai už 
savo teises ir laisvę — 1794, 
1812, 1831, 1848, 1863—1864, 1893, 
1904, 1918—1920, 1941, ir dabar 
po 1944 m. veda žūtbūtinę kovą.“ 
Petersonas toliau trumpai išdėstė 

duomenis apie eksterminacinę politi
ką ir deportacijas iš Latvijos.

Dr. Pusta nurodė, kad 1939 m. sau
sio 1 d. laisva Estijos respublika tu
rėjo 1.134.000 gyventojų, ir virš 88% 
buvo tikri estai. Per pirmąją sovietų 
okupaciją gyventojai sumažėjo 7%. 
Tikslūs duomenys yra apie 62.769 as
menis, iš kurių 1800 buvo nužudyti 
Estijoje, kiti ištremti į Rusiją. 1947 
m. gegužės 14 d. sovietinis radijo iš 
Talino pranešė, kad karo pasėkoje 
Estija netekusi ketvirtadalio gyven
tojų. Bet kaip sovietų repatriacijos 
karininkas pik. Bulinš neseniai pa
reiškė, Estija šiandien turinti du su 
puse milijonų gyventojų. Tas tik 
patvirtina, kad rusų masės gabena
mos į Estiją, o estai tremiami į 
Šiaurę. Sibirą, Sachaliną ir Kurilų 
salas, kurios seniau priklausę Japo
nijai. Rusų administracija oficialiai 

Faknl aiažiiiykėn palydėjus
Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai 

ir jos laisvojo gyvenimo šulai vie
nas paskui kitą palieka gyvųjų 
eilės, nutraukia nebaigtus didžius 
darbus ir eina amžinybėn. Per 
anksti ir paskubomis jie iš mūsų 
pasitraukia. Deja, mirtis nežiūri nei 
į amžių, nei į nebaigtus darbus. 
Vienus nepriklausomos Lietuvos 
ąžuolus mirties dalgis pagreitintai 
kerta Sibiro vergijoj, kitus tas pats 
svetimųjų aštrinamas mirties dalgis 
negailestingai naikina raudonojo 
totalizmo kryžiuojamoj tėvynėj, 
dar kitus paskubomis šaukia tylusis 
mirties angelas bevargstančius 
tremtinio kelią Vokietijoj. Tik pri
siminkim taip neseniai mus paliko 
prof. J. Krikščiūnas, P. Grajauskas, 
o dabar iš gyvųjų tarpo pasitraukė 
ir Juozas Paknys.

Juozas Paknys, Lietuvos Banko 
siela Ir jo paskutinysis valdytojas, 
mirė sausio 3 d. Reutlingene, eida
mas 64 metus. Iškilmingai palaido
tas. sausio 7 d. Reutlingeno kapi
nėse. Užkasant velionį svetimo 
krašto žeme, pasakyta daug kalbų, 
o ant naujai supilto lietuvio kapo 
sudėta miškas vainikų.

Juozas Paknys buvo tylus, kant
rus darbininkas, bet didelis darbi
ninkas. Pareiga ir kantrybė lydėjo 
jo visus darbus. Dirbo ne reklamai, 
ne garbės trokšdamas, bet iš visos 
širdies dirbo savo gimtojo krašto ir 
jo žmonių gerovei.

Juozo Paknio lietuviškoji veikla 
pradėjo reikštis dar prieš Pasaulinį 
karą. Dar jaunystėje jį žavėjo so
cializmo humanistinės įdėjos. J. 
Paknys pasidarė socialistas huma
nistas ir priklausė Lietuvos social
demokratu partijai, kurios eilėse 
išbuvo ligi mirties. Tokiam nusi- 
satymui jis liko ištikimas visą am

žių. Juozo Paknio socialdemokra- 
liškumas labai artimas anglų dar- 
biečiam.

1905 metais J. Paknys jau daly
vauja Lietuvos socialistų revoliu
ciniame sąjūdyje prieš caro valdžią. 
Rusų žandarai J. Paknį suima, ir 
jis trejus metus kalinamas Kauno 
tvirtovės kalėjime.

Nepriklausomoj Lietuvoj J. Pak
nio veikla tampriai susijusi su Lie
tuvos Banko steigimu, jo veikla, 
lito pastovumu ir visais kitais 
reikšmingaisiais finansinio gyveni
mo klausimais. 1922 metais, kai 
buvo steigiamas Lietuvos Bankas, 
J. Paknys buvo pirmųjų jo steigėjų 
eilėse. Nuo Lietuvos Banko įsistei- 
gimo dienos iš jo veiklos nepasi
traukė.’• Visą laiką buvo Lietuvos 
Banko valdybos narys ir artimiau
sias -prof. • Jurgučio patarėjas, o vė
liau pasidarė jo valdytojas. J. Pak
nys kietai priklausė tai Lietuvos 
finansininkų grupei, kuri visada be 
sąlygų pasisakydavo už lito pasto
vumą.

Vienu tarpu J. Paknys buvo ir 
ministeris. Lietuvos nepriklauso
mybės pradžioje, kai griuvo prof. 
A. Voldemaro vadovaujamas pir
masis Lietuvos ministerių kabine
tas. ir priešai iš visų pusių veržėsi 
į Lietuvą, o buvę ministerial pra
dėjo bėgti į . • • užsienį, vyriausy
bės priešakin atėjo Mykolas Sleže
vičius. J. Paknys į Mykolo Sleže
vičiaus kabinetą pakviečiamas dar
bo ir socialinės apsaugos ministerių.

1944 m., kai sovietai antrą kartą 
įsiveržė į Lietuvą, J. Paknys kartu 
su tūkstančiais bendro likimo tau
tiečių patraukė į Vakarus. Atvyko 
į Vieną. Tuo metu bėgantiem lie
tuviam tremtiniam padėti Vienoje 
susiorganizavo veikli Lietuvių Są

pareiškė, kad Estijoje esąs gyventojų 
perteklius ir todėl sudariusi planus 
jų iškeldinimui: pvz. Chabarovsko 
apylinkės dykumoje, Tolimuosiuose 
Rytuose, 2 milijonai akrų esą pas
kirti estų įkurdinimui. Kiti žmonės 
vežami prievartos darbams pagal 
naują penkmečio planą. Yra aišku, 
kad vykdomas planingas estų tautos 
išnaikinimas — nusikaltimas, kuris 
po Nūmbergo bylos vadinamas „ge
nocide“.

Dr. Emmetui paprašius daugiau 
duomenų ir įrodymų, adv. Jurgėla 
atkręipė dėmesį į du sovietų pareiš
kimu: 1) Jau 1918 m. gruodžio 25 d. 
„Izvestijos“ rašė: „Estija, Latvija ir 
Lietuva yra tiesioginiai ant kelio iš 
Rusijos į Vakarų Europą ir todėl jos 
yra kliūtis mūsų revoliucijai, nes jos 
skiria Sov. S-gą nuo revoliucinės Vo
kietijos ... Si skirianti siena turi 
būti sunaikinta . . Baltijos jūros 
nukariavimas leistų Sov. S-gai veikti 
už socialinę revoliuciją Skandinavi
jos kraštuose, ir tuo būdu Baltijos 
jūra virstų Sovietų Revoliucijos jūr 
ra“; 2) komunistų partijos organas 
„Pravda“ 1941 m. pavasarį pareiškė, 
kad Petras Didysis padarė klaidą pa
likęs pabaltiečių tautas jų gyvena
mose vietose prie Baltijos jūros.

Toliau %dv. Jurgėla dabarties fak
tais iš Lietuvos gyvenimo įtikinan
čiai išryškino, kaip tie raudonojo 
Kremliaus planai su baisiu žiaurumu

junga. J. Paknį randam pirmųjų 
tos sąjungos žmonių eilėse. Nuo 
ryto ligi vakaro jis prasėdėdavo lie
tuvių būstinėje. Iš Vienos pasi
traukė su pačiais paskutiniaisiais 
lietuviais.

1945 m. vasarą Wurzburge susi
tvėrė Ljet. Raudonasis Kryžius. J. 
Paknys kviečiamas į darbą. Pės
čias pasiekia Wūrzburgą ir grie
biasi sunkaus ir nedėkingo darbo. 
O darbo ir gyvenimo sąlygos su
griautame mieste nepaprastai sun
kios. Liet. Raud. Kryžius neturėjo 
jokios patalpos būtiniausiam darbui, 
kaip ir jo valdybos nariai neturėjo 
kur gyventi. Miegodavo ant žemės. 
O darbo buvo begalės. Iš belaisvės 
grįžtantiems reikėjo teikti šiokią 
tokią pagalbą, išsklaidytiem padėti 
susirasti šeimas, savuosius. Rytą 
nuo grindų pakilęs J. Paknys sės
davo prie stalo kasdieninio darbo 
dirbti, o vakare poilsis vėl ant tų 
pačių grindų. Bet J. Paknys ne
dejavo ir nesiskundė. Pareiga buvo 
svarbesnė už galimus šiokius tokius 
patogumus.

Paskutiniaisiais metais J. Paknys 
sirgo ir iš aktingo darbo turėjo pa
sitraukti. Sausio 3 d. apie 17 vai. 
amžinai užmerkė tremtinio akis ir 
pasitraukė iš gyvųjų tarpo, nebesu
laukęs Lietuvos išlaisvinimo, kuriuo 
visada šventai tikėjo.

1944 m. rudenį Vienoje laidojant 
žuvusius lietuvius prie rašytojo 
Petro Rimkūno kapo J. Paknys tarė 
atsisveikinimo žodį ir padėjo vai
niką. Trejiems metams praėjus, 
jau ant J. Paknio kapo Reutlingeno 
kapinėse kiti tautiečiai padėjo vai
nikus ir tarė griaudu ir skaudų pa
skutinį atsisveikinimo žodį.

Prof. kun. Mykolas Krupavičius 
savo atsisveikinimo kalboje iškėlė 

vykdomi nuo pirmųjų okupacijoe 
dienų. Nurodė į 1940 m. birželio mėn. 
pravestas masines deportacijas, nuo
latinius areštus ir išvežimus šian
dien. Jis pabrėžė, kad veikia gau
singi partizanai, vesdami kovą už 
tautos gyvybės išlaikymą ir nepri
klausomybės atgavimą.

Pažymėjo, kad savo tvirtinimus re
mia skaptais NKVD dokumentais, 
lietuvių'partizanų išgrobtais ir šian
dien esančiais Amerikoje, LAICo ži
nioje. Jų dalis esanti viešumai pas
kelbta LAICo biuleteniuose. Esą vi
siškai aišku, kad bolševikinė Rusija 
sistemingai vykdo tarptautinės teisės 
smerkiamą nusikaltimą — „genocide“. 
Tą patvirtina ir tie reti pabėgėliai, 
kurie išsprunka į Vak. Europą ir ki
tais keliais gaunamos tikros žinios.

Baigiamąjį žodį tarė David Martin, 
pažymėdamas, kad

pakalticčiai yra vienintelė tauty
bių grupė tarp išvietintų asmenų, 
kurios nesuviliojo jokie ragini
mai ir propaganda „grįžti į tėviš
kės, kuri 100% atlaikė, UNRRA 
administracijos ir komunistuo
jančio elemento spaudimą repa- 
trijuotis. Ir pagaliau šį pavasarį 
UNRRA ir IRO turėjusi atsisa
kyti versti pabaltiečius grįžtu

Savo kalbą jis baigė įspėjančia 
pareiškimu: „Jei nebus atkurta Pa
baltijo kraštų nepriklausomybė tai 
vėliau ar anksčiau ir mūsų kraštas 
neteks nepriklausomybės.“ (LAIO) 

didelius velionies nuopelnus lietu
vių tau tat Apgailestavęs, kad per 
anksti netekom didelės išminties 
ylaus kruopštaus darbininko, dide- 
io pareigos žmogaus, kuris būtų 
luvęs taip reikalingas prisikelsian- 
•iai Lietuvai. „Aš šventai tikiu, — 
raibėjo prof. kun. Mykolas Krupa
vičius, — kad Lietuva atgaus laisvę* 
irisikeis, gal net greičiau, negu mes 
manom.“ Bet nepriklausomos Lie- 
;uvos ąžuolai vienas paskui kitą 
2ina į žemę. Vieni negailestingai 
naikinami Sibiro vergijoj, kiti per 
anksti žūsta dabar kraujuose pa- 
plūdusioj ir kryžiuojamoj tėvynėj, 
kitų čia netenkam. Krinta senosios 
kartos veikėjai kaip rudens lapai. 
Kas juos pavaduos?“

Lenkdamas galvą prieš velionies 
karstą prof. kun. Mykolas Krupa
vičius išreiškė tvirtą viltį, kad sve
timoji žemė jo kūną priglaudžia tik 
laikinai. Ateis diena, kada jo kab
lus galėsim palaidoti mūsų tėvy
nėje.

Priminęs, kad vyresnieji baigia 
išmirti ir kad jaunesnieji turės 
pradėtąjį darbą tęsti toliau, kvietė 
visus būti vieningais, tikėti Lietu
vos prisikėlimu, tremtyje nepalūžti, 
bet užsigrūdinti, kad į išvargintą 
tėvynę grįžtume ne paliegėliai, ne 
invalidai, bet milžinai.

Atsisveikinimo žodį socialdemo
kratų partijos vardu tarė K. Bieli
nis, V. Tarybos vardu V. Sidzikaus
kas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
vardu Dr. D. Jasaitis, krikščionių 
demokratų — Pr. Vainauskas, liau
dininkų — Br. Bieliukas ir kiti.

Prie karšto duobės žiemos vakaro 
sutemoje tyliai nuskambėjo lietu- 
tiška Marijos giesmė, ir Reutlingeno 
kapinių žemė prislėgė J. Paknio 
palaikus. St Devenic

FERENC NAGY

Tiesiškas kelias
Amerikiečių laikraštis „Saturdy 

Evening Post“ paskelbė buv. Ven
grijos premjero atsiminimus apie 
politinių įvykių eigą Vengrijoje 
iki tų dienų, kada jis iš premjero 
.posto buvo nušalintas. Skaityto
jams pateikiame šių atsiminimų 
santrauką. *

1939 m. gegužės mėn. draug su 13 
kitų mažažemių ,partijos atstovų bu
vau išrinktas į Vengrijos parlamen
tą. Po trijų mėnesių prasidėjo II Pa- 
sfiulinis karas. Vengrija — mažas, 
militariškai nepasiruošęs kraštas su 9 
milijonais gyventojų — viena teno
rėjo: išlaikyti neutralumą. Pradžioje 
atrodė, kad tai būsią galima. Kai 
1940 m. rudenį Vengrija pasirašė 
Trįjų paktą, mažažemiu partija buvo 
vienintelė, kuri išdrįso prieš jį bal
suoti. 1941 m. pavasarį Vokietija 
pradėjo Vengriją prievartauti. Ven
grija nuo seno buvo su Vokietija su
sirišusi ankstais prekybos ryšiais. 
Tuo metu Vokietija padidino savo 
įtaka tuo būdu, kad visus kapitali
nius įrengimus, kurie anksčiau pri- 
kląu.-.ė užkariautiems kraštams, prie- 
va"'.a perėmė savo žinion. (Ta pačią 
ekonominę politiką vėliau panaudojo 
ru~?,’.) Į visas svarbiąsias pramonės 
v’r'as ir geležinkelius buvo priskirti 
vokiečių technikai. Visame krašte 
knibždėjo gestapo agentų spiečiai 

Volksbundas kreipėsi į visus vokiš
kos kilmės vengrus, verbuodamas 
juos į vengrų fašistų partiją — taip 
vadinamuosius strėliakryžininkus, — 
tam reikalui nesigailėdamas nei pi
nigų nei propagandos.

Dešimtys tūkstančių šitų vengrų 
fašistų šiandien yra komunistai ir 
Stalino potvarkių klauso su tuo pa
čių šunišku paklusnumu, kokį pa
rodė Hitleriui. Nacionalsocialistai 
rado daug šalininkų ir Vengrijos 
aristokratijoje — tarp tu žmonių, 
kurie su Vokietija buvo susirišę fi
nansiniais ryšiais, pergale.

1941 m. balandžio mėn., pramatąs 
padėtį, kurioje Vengrija atsidūrė, 
nusižudė garbingas vyras — min. 
pirmi grafas Teleki. Prasidėjus va
sarai, mes jau buvome įvelti į karą 
su Rusija, ir šimtai tūkstančių silp
nai apmokytų ir blogai ginkluotų 
vengrų kareivių turėjo beprasmiai 
būti paaukoti svetimiems intere
sams.

Nuo 1939 iki 1941 m. dariau žygių 
įkurti ūkininkų uniją, kuri, be kitų 
tikslų, turėjo organizuoti pasiprieši
nimą prieš nacionalsocialistus.

Mažažemių partija visą laiką buvo 
karų priešininkė, ir palaipsniui jos 
susirinkimai pradėjo virsti slaptais 
posėdžiais. 1942 m. mes drauge su 
socialdemokratais visiškai tyliai pr? 
dėjome veikti prieš nacionalsocia

listus. 1943 m. mažažemiai įteikė 
vyriausybei memorandumą, reika
laudami, kad vyriausybė baigtu ka
rą, nutrauktų žydų persekiojimus 
^r armiją apvalytų nuo fašistiškai 
nusiteikusių karininkų. Sis memo- 
randun^as buvo slapta nugabentas į 
Šveicariją, kur jį paskelbė „Basler 
Nachrichten“.

Nors mano antifašistinis nusista
tymas buvo gerai žinomas, tačiau 
iki 1942 m. kovo mėn. man, kaip 
parlamento nariui, arešto išvengti 
pavyko. Tuo metu vokiečių armi
jos užėmė Vengriją. Jie suareštavo 
visus demokratinių partijų lyde
rius, kuriems nepavyko pasprukti į 
miškus. Iki 1944 m. balandžio 12 d. 
jie nepagavo ir manęs. Tačiau tą 
dieną aš patyriau, kad jie surado 
mano šeimą, ir ji bus areštuota, jei 
aš jiems nepasiduosiu. Tada aš nu
ėjau J gestapo štabą ir pasidaviau. 
Mano nusikaltimai buvo tiek žino
mi. kad mane įmetė į vienutę, vi
siškai net netardę.

Kalėjimas buvo perpildytas. Vir
tuvių nebuvo. Todėl maistas mums 
buvo gabenamas iš gretimos valgyk
los. Vieną dieną aš nepaprastai nu
džiugau, pamatęs, kad balta ap
ranga apsivilkęs kelneris, kuris 
man atnešė maistą, buvo ne kas ki
tas, o mano drąsusis draugas Belą 
Kovacs (vienas iš mažažemių parti
jos lyderių). Jam pavyko painfor
muoti mano šeimą, o taip pat ir ūki- 
-’n’cų rezistencinį sąjūdį apie mano 

mą. į
Tačiau netrukus buvau perkeltas 
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dieną, lavonų ieškojimo komandos 
įspėtas, nubėgau į rūsį. Nepraėjus 
dviems minutėms, bomba visiškai 
sunaikino ir ši koridorėlį.

1945 m. sausio 18 d. rusai išvalė 
ir mūsų gatvę. Tuomet mes apsi
džiaugėme, juos pamatę — jie juk 
mus išlaisvino! Po poros dienų per 
griuvėsius nuėjau į škotų misiją. 
Siame mažai apgriautame pastatė, 
pilnam0 žydų pabėgėlių (namas bu
vo Šveicarijos pasiuntinybės apsau
goje) Zoltan Tildy ir aš atgaivinome 
mažažemių partiją ir įkūremė nau
jąjį mažažemių partijos centrą.

Zoltan Tildy, Bela Varga, Bela 
Kovacs Ir aš buvome mūsų partijos 
steigėjai 1929 m. ir jos vadai iki pat 
karo.

Zoltan Tildy, presbyterijonų pa
mokslininkas vėliau Vengrijos pre
zidentas, buvo žymiai senesnis už 
mane. Bela Varga buvo katalikų 
kunigas — išsimokslinęs, garbingai 
vyras. Vėliau jis buvo parlamento 
pirmininku. Paskutinėmis žiniomis^ 
jam yra pavykę pasprukti iš komu
nistų ir rasti prieglaudą viename 
Vakarų Europos vienuolyne. Belą 
Kovacs — augalotas ūkininkas, nuo
širdus, atviras, jautrus, kilnus ir 
drąsus. Paskutinę žinią apie jį ga
vau, kai jis buvo jau baisiuosiuose 
NKVD rūsiuose kankinamas; šiuo 
metu nežinau, ar jis dar gyvas, ar 
jau ne. Dvidešimt metų jis buvo 
mano draugas; nors mes buvome 
skirtingų tikėjimų, tačiau nuolat 
buvome vienas kito vaikų 
tėvais.

į Budapešto kalėjimą, ir visi mano 
ryšiai su išoriniu pasauliu nutrūko. 
Sis kalėjimas dabar buvo pilnas 
kriminalinių nusikaltėlių, lenkų 
pabėgėlių, persekiojamųjų žydų ir 
belaisvėn paimtų amerikiečių ir 
britų lakūnų. Tačiau kažkokiu būdu 
žinios patekdavo ir čia. 1944 m. 
birželio 6 d., po kelių valandų, ir 
mes sužinojome, kad amerikiečiai 
ir britai išsilaipino Normandijoje. 
Man bebūnant kalėjime, mes per
gyvenome 22 orinius puolimus, ta
čiau į kalėjimą nebuvo pataikyta.

1944 m. spalio mėn. vokiečiai, ne
pasitenkindami esamąja vyriausybe, 
ją nušalino ir pastatė naują, tiler ai 
fašistinę. Pučo metu, pasinaudoda
mas panika, nuverstosios vyriausy
bės teisingumo ministeris dar pasi
rašė įsakymą, pagal kurį visi areš
tuotieji parlamento nariai turėjo 
būti iš kalėjimų paleisti. Iki buvo 
susigriebta minimą įsakymą atšauk
ti, ' mano draugai virvės pagalba 
mane išgabeno iš kalėjimo ir paslė
pė. Ir taip slapsčiausi, iki Buda
peštą užėmė rusai.

1944 m., prieš Kalėdas, rusai jau 
buvo prasiveržę iki Budapešto, ta
čiau tuo metu vokiečiai pradėjo 
kietą, daugelį, savaičių nusitęsusią 
kovą dėl kiekvieno namo. Namas, 
kuriame aš buvau pasislėpęs, buvo 
palaipsniui — kambarys po kamba
rio, siena po sienos — bombų ir 
granatų sugriautas, iki beliko vien 
tik siauras koridorėlis. Čia aš ir 
tūnojau, bijodamas išeiti į slėptuvę, 
kur mane greit galėjo atpažinti 
koks non fašistų draugai. Vieną
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Tragiško laikotarpio romanas
V. Romano „Kryžių“ pasirody

mas sukėlė nemažą literatūrini 
triukšmą. Kritika pasidalijo l du 
frontus: vienos, ne DP, o literatūri
nės stovyklos recenzentai „Kryžius“ 
iškėlė i padanges — šedevras! Kita 
gi stovykla juos sumaišė su žeme — 
pamfletas! Skaitančioji visuomenė 
taip pat kariauja dėl „Kryžių“ tikro
vės, politinio, ideologinio tikslingu
mo, literatūrinės vertės.

STEPAS VYKINTAS

JUOZAS MIK5TA8

Tolstant nuo Europos

Pats triukšmo faktas yra puikus 
liudininkas, kad Ramono „Kryžiai“ 
yre ne eilinis literatūros Įvykis, bet 
reikšminga literatūrinė paraišką 
Kritikos uždavinys nėra sumalti 
priešą i miltus vien dėlto, kad jis 
yra literatūrinis, politinis priešas ar 
varžovas. Kritikos pareiga — tinka
mai kūrėją suprasti, ji objektyviai 
įvertinti ir pagrįstai iškelti veikalo 
teigiamumus ir neigiamumus. Nesi- 
leisdamas visai i ginčus, norėčiau 
pabrėžti, kad'„Kryžių" atžvilgiu kri
tika pasirodė labai neobjektyvi, 
neteisinga, asmeniška ir neišmanL

„Kryžiai“ yra epizodinis romanas, 
kurio medžiagos apimtis teaprėpia 
tik trumpą laikotarpi: 1939—41 metų 
Suvalkijos kaimo buities gyvenimą. 
Rašytojas, matyt, sąmoningai apsi
brėžė siauresne medžiaga, nes jis 
norėjo parašyti tikrą, vakar lėtinė 
prasme, romaną, o ne literatūrinį 
jukini- Todėl iš „Kryžių“ mes nega
lime reikalauti, kad jie sukurtų pil
ną to tragiško laikotarpio Lietuvos 
vaizdą Rašytojas yra pasimokęs iš 
mūsų literatūrinės praeities klaidų: 
daug užsimojama, o blogai apžio
jamą Jis geriau pasirinko ne „ro- 
mano-upės“, bet „romano-tvenki- 
nlo“ medžiagą kad galėtų ją kom- 
poziciškal tobuliau sudoroti. Todėl 
„Kryžių" kompozicija, nors nėra kla
sinė, bet yra atitinkamai sutvarkyta, 
pagal romano dvasią: nieko per
daug, nieko be reikalo.

V. Ramonas „Kryžiuose“ siekia 
pavaizduoti Suvalkijos kaimo buitį 
— ne pilną, bet individualią, ne fo- 
tografiną bet kūrvbiną Jis, kaip 
Reymontas, nori sukurti būdingas

kalmiečių personažus: stambius ūki
ninkus, bernus ir kumečius. Tik jis 
nuo Reymonto skiriasi: jis atsisako 
realistinio smulkmenų vaizdavimo 
metodo, o griebiasi modernaus rea
listiniai impresionistinio psichologi
nio metodo. Labai klysta tie, kurie iš 
„Kryžių“ nori padaryti politini, ideo
logini romaną nes, iš tikrųjų, jis 
tėra tragiško mūsų laikotarpio epi
zodinis psichologinis romanas.

Romano centrinė ašis — stambus 
Suvalkijos ūkininkas' Zigmas Krei
vėnas. Jis yra individualus, saviškai 
išaugęs, subrendęs „Kultūros" socia
listinėj dvasioj. Tai neiškeptas inte
ligentas, kuris užsikrėtė pažangos 
dvasia, bet, tinkamai jos nesupras
damas, pats klaidžiojo ir kitus klai
dino. Jis rašytojo atvaizduotas kaip 
neigiamas personažas: kaimo don
žuanas, avantiūristas, girtuoklis, 
garbėtroška, nemoralus žmogus.

Ar jis gyvenimiškas ir gyvas per
sonažas? Kreivėnas yra tam tikro 
laikotarpio Suvalkijos ūkininko gal
vojimo individualus reiškėjas. Jis 
nėra gyvenimo fotografija, bet lite
ratūriškai gyvas ir įtikinantis perso
nažas. Tik Kreivėnas nebeltikina 
skaitytojo, kada jis, norėdamas ap
vesdinti Grūsto dukterį su Giružių, 
griebiasi priemonių Grūštui ekono
miškai sunaikinti ir padega jo kluo
ną. Tai literatūriškai neskoninga ir 
psichologiškai vargiai patikima. Ta
čiau visos, kitos Kreivėno niekšybės 
ir avantiūros yra literatūriškai ir 
psichologiškai pagrįstos ir nekelia 
estetinio pasišlykštėjimo Tiems gi, 
kurie kelia triukšmą dėl Kreivėno 
nlekšingumo, norėtųsi priminti Rey
monto „Kaimiečius“, Hugo „Vargin
guosius“, Dostojevskio „Nusikaltimą 
ir bausmę“. Rašytojui svarbu ne 
personažų niekšybės ar jo dorybės, 
bet jam svarbu skaitytoją įtikinti, 
psichologiškai personažų bruožus pa
gristi. Ir čia tenka V. Ramonui pri
pažinti didelius sugebėjimus, litera
tūriškai sukuriant gyvą Kreivėno

„Pavyzdingiausias kūrinys“
Stovyklų skaityklose rasite visus 

tremties periodinės spaudos leidl- 
Bfnius, o šalia.jų — ir gerą pluoštą 
, 'kad ir kiek senstelėjusių, tarybinės 
.. Lietuvos laikraščių .— „Tiesos“ ir 

„Tėvynės Balso“, šiuos pastaruosius 
skaitytojas tik pasklaido, dirsteli i 
paveiksliukus ir vėl deda l šalį. Ko
dėl jie neskaitomi, kodėl jie ilgiau 
neužtrunka skaitytojo rankose? Ką- 
gi padaryt, kad mūsiškiai visiškai 
nesildomauja nei spontaniškomis 
soclenktynėmis. nei tuo, kad, pvz., 
toks Kazliškių valstybinis ūkis jau 
pradėjęs šienauti, o šaunūs Bar- 
biškių vyrai suremontavę net dve
jas akėčias, gi šmurgliškių MTS 
kolektyvas rekordiniu greičiu pa
kaustęs kumelės Spartuolės kano
pas!

Tai, žinoma, labai dideli ir labai 
svarbūs medžiaginiai laimėjimai. 
Bet atrodo, kad šiais ir panašiais lai
mėjimais mūsų skaitytojų dėmesio 
nepatrauksi. Jiems, matyt, reikia 
žinių apie dvasinius bei kūrybinius 
laimėjimus. O tokių laimėjimų ta
rybinėje Lietavo’e iš tiesų esama. Ir 
apie juos todėl nevalia tylėti. Štai 
LTSR tarybinių rašytojų sąjungos 
ir meno reikalų valdybos savaitinis 
laikraštis „Literatūra ir Menas" 
(1947. IX. 18 d. Nr. 35/37) praneša 
masinės dainos konkurso rezultatuą 
Pirmosios premijos laimėtoju išėjo 
ne koks nors žinomesnis poėtaą o 

, tikras šios srities naujokas — kaž
koks Jonas Lapašinskas, sukūręs 
dainą „Ačiū Stalinui“, kurios vie
nas posmas skamba šitaip:
' „Staline didysis, brangus mūsų 

-„Vade!
Komunizmo ryto skleidžiasi šviesą 
Šypsosi artojai, beria grūdą sau

jom,
Darbą lydi džiaugsmas, laimė ir 

tiesa ..“
Čia pravartu pažymėti, kad jau 

spėjęs pagarsėti tarybinės santvar
kos garbintojas Teof. Tilvytis tegavo 
vos III premiją ir atsistojo greta 
Isaako Kaplano ir kt, kuriuos vėl 
pralenkė V. Valsiūnlenė. VL Su- 
dtockis-Audronaša ir kt., gave II 
premijas. Tad masinė daina jau 
yra. Atrodo, kad 'masinės dainos, 
stambių piniginių premijų masina
mos, gimsta greičiau, negu tos ma
sės, kurios jas turėtų dainuoti.

Apie dar didesnį, tiesiog pasau
linės reikšmės lietuvių tarybinės 
poezijos laimėjimą praneša taip pat 
„Literatūra ir Menas“ (1947. VII. 27 
d., Nr. 28/50). Garsi poetė Valerija 
Valsiūnlenė išleido savo poezijos 
rinkini „Sviesi Diena“. Nieko tatai, 
žinoma, nebestebiną Bene mums 
kada nors stigo poetų? Patsai svar- 
baias čia betgi yra tas kad draugė 
V. Valsiūnlenė pasiekė poezijos apo
teozę, va kas! Josios kūrinyje, pa
vadintame „Leninas“, yra šitokių 
posmų:

— „Kur Leninas? 
jėjo laukuos.

— Kur Leninas? — Čia jis pra
ėjo, —

Atsako pabėręs iš rankos kviečių, 
Man švintančiu veidu sėjėjas...
— Kur Leninas? — klausiu aš sau- 

" ' lės šviesios.
Man saulė šviesioji atsako:
— Narsioji širdis Draugo žemės 
visos
Krūtinėje Stalino plaka.“
Lietuvių tarybinių rašytojų orga

nas „Literatūra ir Menas“, sužavė
tas šituo literatūros kūriniu, rašo: 
„Sis eilėraštis gali būti pačio politlš- 
kiausio ir pačio poetiškiauslo poezi
jos kūrinio pavyzdys mūsų naujo
joje tarybinėje poezijoje."

Žodžiu, įvyko pasaulinės reikšmės 
ivykia O iki šiol kai kas poetiš
kiausių poezijos kūrinių pavyzdžių 
kūrėjais vis dar tebelaikė Horacijų, 
Homerą arba kažkokį ten Miltoną 
Goethė, Schillerį ar net Puškiną! 
O dabar — keberickšt šitiems sta
bams! Bravo drauge Valerija Val- 
siūniene! K. Ap.

personažą ir ji psichologiškai moty
vuojant

Personažų kūryboje V Ramonas 
pasirodė kaip vienas iš geriausių 
rašytojų. Jo vaizduojamieji žmonės 
yra gyvi fiziniai ir dvasiniai asme
nys, su ryškiais veidų bruožais ir su 
būdingomis charakterio savybėmią 
Salia bedievio, egoisto ir materia
listo Kreivėno — dievobaiminga, al
truistė, ideali moterėlė Kreivėnienė; 
šalia pavyzdingo, darbštaus ūkinin
ko Grūšto — girtuoklis ir pakrikėlis 
Račiūnas. Rašytojas keliais brūkš
niais sugeba ryškiai pristatydinti 
vaizduojamąjį personažą Štai, ūki
ninkas Pucėta — vos teištarė kelis 
žodžius, ir matome, kad tai yra kai
mo juokdarys, pokštininkas. Visi tie 
stambūs ūkininkai — „buožės“ Ar
minai, Miškiniai, Pucėtos, visi tie 
„proletarai“, kumečiai, mergos ir 
bernai yra gyvi, kaip Reymonto kai
miečiai. V. Ramono personažai vaiz
dingai išreiškia fizinius, materiali
nius ir dvasinius Suvalkijos ūkinin
kų ir ūkio darbininkų bruožus Ne
priklausomybės pabaigoje ir bolše
vikų okupacijos metu.

Tragiškasis Lietuvos laikotarpis — 
mūsų pačių politinės ir socialinės 
klaidos, bolševikų okupacija su jos 
priespauda, nelaisve, paklydusiųjų 
praregėjimu, teroru ir kančiomis 
„Kryžiuose" pavaizduota su menine 
literatūrine ekspresija ir gaivumu. 
To žurnalistinio ir publicistinio ele
mento, kurio gausu daugelyje mūsų 
rašytojų veikalų, V. Ramonas, buvęs 
ilgametis literatūros mokytojas ir 
moderniosios kultūros augintinis, 
laimingai ir sąmoningai išvengė. Jis 
atėjo l mūsų literatūrą su J. Sa
vickio, Ig. Šeiniaus dvasia, nors vi
siškai nauju stiliumi.

Kaip stilistas V. Ramonas yra ne
lygintinas su A. Vaičiulaičiu, nes jis 
yra kitos stilistinės kultūros rašyto
jas: gyvos, nuotaikingos, pilnos tem
peramento, realistiškai impresionis
tinės. Jis švysteli „Kryžiuose“ su 
gaivališku, individualiu, sugestijuo- 
nuojančiu, pilnu gyvybės stiliumi.

V. Ramono „Kryžiai" nėra atsitik
tinis literatūros faktas, kuris sukėlė 
laikini triukšmą; jis yra tokia litera
tūrinė vertybė, kuri greit nesensta 
ir greit nemiršta, o įgyja amžinumo 
vardą ir istorinę vietą. O tai dėlto, 
kad jis'.nėra nei pamfletininkas, nei 
moralistas, o yra rašytojas — meni
ninkas, kurio tikslas — literatūros 
kultūra, kuriama žodžio meno prie
monėmis. ■ .

Ar laivas kopia i vandens didžiuli kalną. 
Ar leidžiasi i ošiančią pakalne. 
Šiurkštaus, galingo vėjo ūžesy 
Prisimenu tėvynės vėjo dainą švelnią.

O naktimis, kada stebiu žvaigždėtą dangų
Ir negaliu surasti Grigo Ratų,
Nurieda skruostais ašara sunki,
Nes akys tėviškės dangaus žvaigždžių nemato .

Ir aš tada didžiu balsu sušukt norėčiau: 
— Kada aš būsiu t namus grįžtąs keleivis, 
Kai po didžiu skausmu ilgos nakties 
Europos rūškanas dangus bus nusiblaivęs?

Indijos vandenynas, 1947. XI. 23.

Lietuviškos kultūros židinys 
Romoje

Nedaug kam, turbūt, yra žinoma 
apie 1943 m. Romoje įkurtą Lietu
vių Kolegiją, pavadintą Sv. Ka
zimiero vardu. Pagrindinis tos ko
legijos tikslas yra sudaryti Romoje 
studijuojantiems lietuvių katalikų 
dvasininkams galimai geresnes stu
dijų sąlygas, suteikti jiems reikalin
gą globą bei auklėjimą lietuviškai 
tautiniuose rėmuose.

Tokias tautines kolegijas dauguma 
tautų jau turėjo gerokai seniau įsis
teigusios. Lietuviškos kolegijos įstei
gimo klausimas buvo iškilęs 1936 m. 
Lietuvoje, bet dėl įvairių priežasčių 
tą klausimą pavyko įgyvendinti tik 
pastarajam karui pasibaigus.

Pradžioje naujai susikūrusioji lie
tuviškoji kolegija tarėjo glaustis 
prie kitų kolegijų, nes neturėjo 
nuosavų patalpų. Tik Popiežiui ir 
Amerikos lietuviams materialiai pa
rėmus (ypač didelę paramą suteikė 
kun. A. Briška iš Čikagos), 1946 metų 
pabaigoje Lietuvių Kolegija Įsigijo 
nuosavus namus Romoje (Via Ca- 
salmonferrato 20). Nuosavų patalpų 
įsigijimas buvo didelės svarbos lai
mėjimas, užtikrinęs lietuviškos kul
tūros židinio Romoje rusenimą ir 
ateityje. i

Kolegijos studentai, šalia savo 
studijų įvairiuose universitetuose ir 
institutuose, nepamiršta ir lietuviš
kos kultūrinės bei visuomeninės 
veiklos. Kolegija tari savo chorą 
Dažnai būna suruošiamos paskaitos

Ekrano margumynai
(vairumai. Thomas 

specialų scenarijų 
pagal kurį bus pa- 
„ Moteris su 100 vei-

Hollywoodo 
Mann parašė 
Gretai Garbo, 
statytas filmas 
dų“. ♦ Gražuolė Rita Hayworth iš
rinkta triguba karalienė: muzikinių 
reikmenų pirkliai ją išrinko muzi
kos karalienė, reklamų dailininkų 
draugija — simpatiškiausiąją Ame
rikos moterimi ir sveikatos apsau
gos sąjunga — „sveiko gyvenimo ve
dimo pavyzdžiu“. * Garsiausias pa
saulio jazzo orkestras, Louis Arm
strong, Benny Goodman, Lionel 
Hampton, Tommy Dorsey ir Marlie 
Barnett, dalyvauja muzikiniame fil
me „F»mansas gimė"; šiame filme 
matysime naująją žvaigždę Dany

Kaye. ♦ Metro-Goldwyn-Mayer iš 
naujo stato „Margąjį šydą“, kuria
me Gretos Garbo vaidmenį perėmė 
Greer Garson. * Maurice Chevalier 
parašė antrąjį tomą savo memuarų, 
pavadintų „Londonas-Hollywoodas- 
Paryžius“. ♦ Martha Eggerth ir jos 
vyras Jan Kiepura vaidina naujame 
filme „Bohema“, kuriame girdėsime 
dainuojant arijas iš šešių žinomųjų 
operų: „Manon Lescaut“, „Faustas“ 
ir kt. ♦ Metro-Goldwyn-Mayer sta
to filmą „Jei žiema ateina“, kurio 
pirmosios nuotraukos padarytos ant 
didžiausio pasaulyje laivo „Queen 
Mary“, plaukiant jam iš New Yorko 
1 Angliją

bei minėjimai Įvairiomis lietuviškų 
švenčių ir kt. progomis, kur daly
vauja ir Romos visuomenės atstovai. 
Be to, Kolegijai yra pavesta paruošti 
programas lietuviškoms transliaci
joms per Vatikano radiją.

Nors pagrindinis Lietuvių Kolegi
jos tikslas yra visokeriopa pagalba 
studijuojantiems, tačiau Kolegijai 
reikia pripažinti ir platesnę — tau
tinę prasmę, ypač dabar, nelaimin
gais tremties metais. Roma yra vie
nas iš tų didžiųjų pasaulio centrų, 
kur nuolat būna atvykusių užsienie
čių iš įvairių pasaulio kraštų. Jei 
ne visiems, tai bent daugumai jų. 
teks susidurti ir su Lietuvių Kole
gija ir arčiau pažinti — išgirsti apie 
nuskriaustą ir teisybės tebelaukian
čią mūsų tėvynę. O ir jai prisikėlus, 
per Lietuvių Kolegiją nuolat plauks 
į Lietuvą neįkainojamų krikščioniš
kos kultūros dvasinių vertybių, ku
rių mes būsime nemažiau reikalin
gi kaip ir duonos.

Teko patirti, kad Lietuvių Kole
gija savo bibliotekoje organizuoja 
lietuvišką skyrių. Kartais kai. kurių 
lietuviškų knygų ir čia stovyklose 
begyvenantiems nepavyksta gauti. 
O ką kalbėti apie gyvenančius už 
Vokietijos ribų. Knygų bei laikraš
čių leidyklos ir atskiri leidėjai daug 
galėtų pasitarnauti mūsų kultūroa 
labui, jei bent po vieną egzemplio
rių savo leidinių pasiųstų l Romą 
Lietuvių Kolegijai. Kolegija yra pas
tovus lietuviškas židinys Romoje. Ji 
yra oficiali Įstaiga ir ten esanti lie
tuviška spauda būtų visiems Romoje 
esantiems ar ten nuvykusiems lie
tuviams lengvai prieinamą Be to, 
būtų labai daug pasitarnauta lie
tuviškos kultūros paminklų-lietuviš- 
kos spaudos išsaugojimui, nes prie 
dabartinio mūsų gyvenimo sąlygų, 
be abejo, nemaža mūsų tremties 
knygų bei perijodinių leidinių dėl 
įvairiausių priežasčių žus.

Todėl prašoma visų lietuviškų lei
dyklų ir laikraščių redakcijų šiam 
lietuviškosios kultūros židiniui Ro
moje siųsti bent po vieną egzem
pliorių savo leidinių. Adresuoti: 
Rev. Dr. M. Cyvas, Romą Via Ca- 
salmonferrato 20, Colegio Lituano, 
Italian. D. Z.

3. ALBINAS MARIUS KATILIŠKIS

Šypsena pro miglas
Iš lėto vos pagaunamas ūžimas 

vis didėjo. Už minučių kelių jau 
drebėjo padangė, baisaus mauro
jimo sukrėstą Man tai buvo įprasta 
nakties simfoniją gal tik tiek ne
jauki, kad girdima namie, po gim
tuoju dangumi. Banga po bangos 
maurojo l vakarus mirtimi pakrauti 
sparnai, ir netikrais žvilgsniais pa
kelti žmonės ieškojo atramos vie
nas kito akyse.

Keletas duslių smūgių, ateinančių 
žeme iš toli, sujudino grindis ir 
stalą

— Kabina lempas ... Bet toli, ačiū 
Dievui. Gal mūsų nekliudys... — 
Keraitlenė buvo išėjusi verandom ir 
pranešinėjo.

Užsirūkėme. Vakarienė aušo ant 
stalo, mažai paliesta. Mačiūnas bar
beno pirštais i stalą — jis kažko dar 
nebuvo pasakęs. Aš tai jaučiau iš 
pradžių. Ir sekančiais žodžiais, ro
dos, kreipėsi l mane:

— Gyveno sau prieš karą žmo
gelis. Rodos niekam jis nekliuvo. 
Bet iš Vokietijos grižo ir tapo paso
dintas mano kaimyno ūkln. Bolše- 
■ikai visą gausią šeimą išvežė prieš 
rejus metus, birželyje. Giminės — 
iesioglnial ūkio paveldėtojai, • — 
>uvo išvaryti. O apskuręs vokie- 
ukas nesitenkino dar tuomi. Jis 
:ina dar kažkokias pareigas, uni
formuotas ir pasipūtęs. Šiandien iš 
sat ryto sutinku jį Čiurlionio gat- 

Ivėje, poną KerbelĮ. Jis paklausė 
stačiai, ar aš jau buvęs komendan
tūroje? Man taip juokingas pasl-

rodė jo klausimas, ir jis patsai, 
puošnus kaip kalakutas. Nusijuo
kiau, neaiškiai pastebėdamas, kad 
nėra ko skubėti, kai reikalai taip 
puikiai klostosi. Rudis pašoko. Ką? 
ką aš pasakęs? Ar aš dar norus 
juokauti? Ne, su mumis jau ir taip 
peršvelniai esą elgiamasi. Bet — jis 
pakėlė pirštą — neišvengsime baus
mės. Viskas esą žinomą Prieš
valstybinis darbas. Ir jūsų namai 
priešiškas lizdas. Jūsų namuose 
globojami ir slepiami žydų vaikai. 
Ar mes žiną ką tai reiškia? Aš tik 
nusijuokiau, bet manau, mano juo
kas išėjo nevykęs...

Tuo meta pamačiau, kaip Ma
čiūnienės veidas išblyško, prllyg- 
damas staltiesės baltumui. Jos ryš
kūs antakiai pakilo, sudarydami 
lūžtančio lanko formas. Ir krūtinė 
smarkiai kilojosi. Ji ištiesė ranką, 
norėdama padėti lėkštelėn šaukštu
ką, ir iškritęs suskambėjo nejau
kioje tyloje.

Greitomis apžvelgiau visus! Ke- 
raitienė mėgino užsidegti cigaretę, 
o Mačiūnas pasisuko, pakreipdamas 
galvą Statmena raukšlė tarp anta
kių, ji darė niūrų.

— Iš kur jie žino?... Apie Daną?
... — jos balse gūsčiojo 
aidas tos netikrovės, kuri 
čia, bet kurią dar norima 
— dėl jos baisumo.

— Miela Ele. Užtenka, 
žino... — vyras pasikėlė nuo stalo 
ir sustojo prieš langą kurčiai už
dengtą ir tame juodume baltų

silpnutis 
jau yra 
netikėti,

kad jie

užuolaidų nėriniai žydėjo nuostabio
mis snaigių žvaigdėmis ir gėlėmis, 
sudarančiomis nepaprasto lengvumo 
įspūdį. Erzlus nekantrumas reiškėsi 
jo judesiuose. Ponia Elena pasisuko 
t mane, tarytum ieškodama atspa
ros ir pastiprinimo. Jos išplėstos 
akys turėjo drėgną blizgėsi, tartum 
stiklas, aptrauktas garais. Pravirose 
lūpose sugniužo žodžiai. O gal aš 
jų negirdėjau, gal jie išnyko pake
liui, kaip lašai kaitroje, nepasiektą 
žemės.

— Nejaugi ta man dar priekaiš
tautume!, Juozai?... To nenoriu 
išgirsti iš tavęs...

— Ir neišgirsi, miela. Ak, pra
šau ... Tu_ žinai ir Jauti karta su 
manimi. ..............
telėjau 
doje...

— Aš

Priekaištai? Aš tik stab- 
grynos realybės akivaiz-

neatiduosiu kūdikio nie
kam. Aš išnešiau j j iš skausmo ir 
paniekinimo ant savo rankų, ir jis 
augs trano globoje, ir aš jam būsiu 
motina, kadangi jo motiną sušaudė. 
Esu tik silpna moteris, ir mano 
riksmo neišgirs niekas. Ar mes 
turime tylėti ir nusisukti, kai mūsų 
akyse mindomas žmogaus valdas, 
ir baigiama užpūsti paskutinė žmo
niškumo liepsnelė? Tai kas bus, 
kai ji užges mūsų širdyse? Aš esu 
motina ir ar turėsiu teisę prašyti 
užtarimo savo vaikams, kai jie atsi
durs po kraugerių batais? Ar aš 
galėsiu maldauti dangaus užtarimo 
mano sesers vaikams, ten šiaurės 
tundrose ir taigose? Tiems tūkstan
čiams išvežtųjų, atskirtųjų, apspiau- 
dytų, išniekintų, kalinamų ir žu
domų bolševikų rankose? Ar aš 
galėsiu paž'ūrėti akysna motinų, tų 
vaikų, kurie sudeginti buvo Plrčiu- 
piuose, apie Švenčionis ir kitur? 
Jeigu ne tasai skausmo ir panle-

kinlrao kūdikis, mano Išneštas gy- 
veniman?...

Ar ilgam nedžius ašaros motinų, 
niekinamų dukterų, alinamų vyrų, 
sūnų ir maitintojų, rytų speiguose 
ir vakarų prievartos stovyklose? Juk 
ateis tam galas ir tiesa viešpa
taus . . ,

Minutę truko tyla, kurioje viskas 
skendo kaip erdvėje, be ribų ir lai
ko nuovokos. Laikrodžio tlksenimas 
ir pakilusios musės zvimbimas tapo 
garsus ir grėsmingas.

Mačiūnas pasikreipė šonu, per
keldamas koją ant kojos.

— Mano brangi... Nieko negaliu 
pridėti ar pataisyti... Rezistencinė 
kova, kokia, Kur ir kada ji nebūtų, 
kokiomis priemonėmis )' nesireikš- 
tų, visuomet bi s nudažyta krauju ir 
persunkta ašaromis. Taurumas ir 
atsižadėjimas savęs — tai šakos 
medžio, ant kurių išauga saldūs 
laisvės vaisiai. Išvengti to nega
lima. Tai taip sunku. Kartą pradė
jus, belieka viena — kas ten ne
būtų. Už tai mes tarime sutelkti 
savo budrumą ir patyrimą kad su
mažinusw aukas. Mūsų nedaug ir 
mes nykstamo. Žūt — būt tarime 
Išsilaikyti "savo žemėje ir tuo labiau, 
kad esame didelių Įvykių aklvaiz- 
doją Mergaitėj paslaptis jau ne

sverta 
norė-

bėra tokia. Blogis visu 
krypsta j mus. Tik tai aš 
Jau...

— Kada gi pasibaigs tos 
Dieve ... — tyliai kaip 
šnabždėjo Keraitlenė ir at- 
pradėjo kraustyti stalą.
jums aišku ponas Mykolai, 
mes kalbame? — paklausė

bės?... 
maldoje 
sikėlusi

baisy*

apie ką 
Mačiūnienė.

Aš linktelėjai! galva. Iš tikrųjų, 
ką aš žinojau? Aš nieko nežinojau.
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Lietuvių ir keltų tautosakos giminystė ITALU SPAUDOJE

įdomiausių tautosakos 
yra tikėjimas į žmonėms 

,__ . į žmones, bet kartu ir
viršžmogiškas būtybes, arba fėjas. 
Lietuviai jas vadina deivėmis arba 
laumėmis. Laimingą arba nelai
mingą žmogaus gyvenimą nuskirta, 
jam gimstant, likimo dievaitė Laima 
(nuo žodžio „laimė“).

Apskritai, tos deivės yra savotiš
kos gamtos dievystės, bet jos turi 
daug žmogiškų bruožų, yra socia
linės būtybės. Jos įsivaizduojamos 
kaip jaunos ir nepaprastai gražios 
moteriškės. Jos turi mėlynas akis, 
labai Ilgus geltonus plaukus, stam
bias krūtis. Jos pasižymi dideliu 
motiniškumu: labai myli valkus, 
juos globoją, apdovanoja, pamoko. 
Tačiau iš to kyla didelis pavojus 
žmonių vaikams, nes deivės juos pa
vagia arba apmaino į savuosius. 
Deivių vaikai yra negražūs, jie neau
ga, nuolat verkia ir yra nepasotina
mi. Pagrobtiems žmonių vaikams 
gerai einasi: juos deivės gražiai pri
žiūri, gerai maitina Ir puikiai apren
gia, o kai tie vaikai užauga, tai vėl 
juos grąžina į žmonių tarpą. Savo 
augintinėms mergaitėms jos priver
pia gražiausių drobių kraitį ir ap
vesdina su turtingais vyrais: vestu
vių metu pakeičia nuotaką, tuo bū
du savo augintinę įbrukdamos į ge
rą vietą.

Deivės arba laumės labai puikiai 
moka dirbti visus moteriškus dar
bus, jos yra ypač puikios verpėjos 
ir audėjos. Jokia žmonių moteris ne
gali prilygti laumėms savo grožiu, 
motiniškumu ir sugebėjimu atlikti 
moteriškus darbus. Žmonių atžvil
giu jos nėra piktai nusiteikusios.

Jos dažnai žmonėms padeda, ypač 
neturtingiems, nuskriaustiems ir 
našlaičiams. Tačiau nereikia jų er
zinti. reikia nedirbti tam tikrų dar
bų draudžiamu ir tik laumėms skir
tu laiku: pvz., negalima Velėti dra
bužius saulei nusileidus, arba verpti 
ketvirtadienio vakare — tada jos 
keršija. Jos nubaudžia šykštuolius 
ir norinčius iš laumių darbo ar tur
to pasipelnyti.

Apskritai, deivės ieško žmonių 
draugystės. Jos lanko naktį jaunus 
vyrus, trokšta žmonių meilės. Daž
nai vyras laumę sugauna kaip pas
laptingą naktinę lankytoją ir apsl- 
veda. Kurį laiką jie laimingai gy
vena: vyras džiaugiasi, gavęs gerą 

’ žmoną ir puikią šeimininkę, ūkis ge
rai klesti, Jie susilaukia vaikų. Bet 
ši idilija staiga pasibaigia, kai vy
ras padaro kokią klaidą (atiduoda 
jos senuosius drabužius, atkiša sky
lę per kurią ji įlįsdavo į klėtį), arba 
sulaužo kokį duotą pasižadėjimą; ir 
tada žmona-laumė jį palieka. Ret
karčiais dar paslapčia ji apsilanko 
savo paliktų valkų apžiūrėti.

Tad apskritai, santykiai tarp dei
vių ir žmonių nėra priešiški; blo
giausias dalykas yra tas, kad jos ap
maino dar nekrikštytus žmonių vai
kus. Tiesa, yra ir blogų laumių: jos 
yra negražios ir negeros, visur ken
kia žmonėms, Tokios savybės lau
mėms buvo vėliau priskirtos, kai 
įsigalėjo tikėjimas į raganas.

Šitokios lietuvių liaudies pažiūros 
į laumes yra labai panašios į atitin-

Vienu 
reiškinių 
panašias,

Dr. J. Balys
kantus keltiškų tautų tikėjimus. Lie-1 šia, kurią jis turi nešti ir labai pa- ------ —,--- «... I vargsta

7. Lietuvių mirties deivė Giltinė 
savo išvaizda ir veikla turi daug pa
našumo su airių Banshi.

Tokių panašumų tarp lietuvių ir 
keltų legendų yra žymiai daugiau; 
trumpame straipsnyje juos visus su
minėti neįmanoma. Jie aiškiai rodo, 
kad lietuviai su keltais kažkada yra 
buvę artimesni kaimynai, negu isto
riniais laikais. Dabar lietuvius nuo 
keltų skiria ne tik šimtai kilometrų, 
bet jūra ir plati Vokietija Kadangi 
vokiečiai šitokių liaudies tradicijų 
apie fėjas neturi tai jos negalėjo, 
jiems tarpininkaujant, į Lietuvą at
keliauti

kamus keltiškų tautų tikėjimus. Lie-1 
tuviškoms laumėms panašių būtybių! 
nežino artimesnieji mūsų kaimynai, | 
slavai ir germanai. Tačiau labai 
nuostabu, kai tokių panašumų ran
dame dar toliau: Airijoj, Škotijoj, 
Wales, Aukšt. Bretagnėj, — žodžiu, 
ten, kur gyveno arba gyvena keltiš
kos tautos Pavartę keltų tautų folk
loro rinkinius, kaip T. C. Croker, 
Fairy legends and traditions of the 
South of Ireland (London, 1825) ar
ba W. Y. E. Wentz studiją Fairy- 
Faith in Celtic Countries (Rennes, 
1909), mes nustembame, rasdami ki
bai daug aiškių paralelių su lietu
višku folkloru. Pasakojimų apie vai
kų pamainymą ir vedybas su fėjo
mis randame visoje Siaurės Euro
poje, ir visur jie yra labai panašūs. 
Tačiau aš čia noriu paminėti dar 
keletą legendų, kurios rodo nuosta
baus panašumo keltiškuose kraštuose 
ir Lietuvoje.

1. Moteris verpia viena labai vėly
vu laiku ir jai ateina padėti verpti 
laumės, arba j! pati jas pasikviečia 
talkon. Laumės verpia labai greit, 
ir moteris mato, kad ji pritruks linų 
ar vilnų, o tada bus blogai — lau
mės pradės verpti jos plaukus arba 
žarnas. Moteris sugalvoja laumes 
apgauti. Sugrįžusi iš lauko į trobą, 
pasako: kažkur matyti gaisras, ir 
labai verkia vaikai Laumės pama
no, kad jų vaikams gresia pavojus, 
greit išbėga laukan, o moteris tvir
tai uždaro duris ir laumės nebegali 
sugrįžti. „Tavo laimė kad tokia 
gudri buvai.“

2. Žmogus ir dvasia nueina į ves
tuves. Dvasia nori užburti nuotaką 
— atimti jai sveikatą. Kai nuotaka 
sučiaudi, žmogus pasako ,4 svei
katą“ ir tuo būdu Išgelbsti nuotaką 
nuo užbūrimo (keltuose) nuo pagro
bimo.

3. Žmogus dalyvauja dvasių puo
toje (vestuvėse), dažniausiai kaip 
muzikontas. Viskas atrodo labai 
puošniai. Jis pastebi, kad kiti daly
viai pasitepa sau akis. Prisitaikęs 
pasitepa ir žmogus vieną akį. Nuo 
to laiko jis gali ta akimi regėti dva
sias. Kai jis vėliau užkalbina su
tiktą dvasią, ta išduria pirštu jam 
akį, pirma paklaususi: „Kuria aki
mi mane regi?“
•'<. žmogus mato, kaip nuostabus 
batsiuvys mėnesienoje batus taiso ir 
turi labai brangius įrankius. Žmo
gus nubaido jį arba atima iš dva
sios jo brangenybes, tačiau jos (oda 
ir įrankiai) žmogaus rankose pavirsta 
niekam nevertais daiktais — tai 
beržo tošis ir akėtvirbalis. — Airiai 
panašiai pasakoja apie dvasių bat
siuvį, vadindami jį Cluricaun, arba 
Lepracaun. Jį sugavęs, žmogus rei
kalauja, kad parodytų jam, kur yra 
paslėptas jo lobis, bet dvasiai pasi
seka žmogų apgauti.

5. Po vandeniu yra kitas pasaulis, 
kur vyksta panašus gyvenimas, kaip 
ir sausumoje. Ten patekusieji sken
duoliai toliau tęsia savo gyvenimą 
tarsi nieko nebūtų atsitikę.

6. Naktį vienam keliaujančiam 
žmogui užšoka ant. pečių ožys-dva-

Turėjo būti tiesioginis kon
taktas tarp lietuvių, ir keltų. Ka
da ir koks tas kontaktas yra būvąs, 
tuo tarpu lieka paslaptis. Gal ar
cheologija ir kalbotyra padės ši 
klausimą išaiškinti. Tos rūšies ban
dymų jau buvo darą P i e r s on a s 
ir Rozwadowski tačiau į jų 
darbus maža kas teatkreipė dėmesio. 
Folklorininkui yra aišku, kad tie ry
šiai jau labai seniai yra nutrūkę. 
Mat, nors ir pastebime visą eilę 
bendrų motyvų, tačiau lietuviuose 
ir keltuose jie yra padarę skirtingą 
evoliuciją, tad ir atsirado visa eilė 
skirtingų bruožų. Pavyzdžiui, paly-

ginkime dvi labai įdomias pasakas: 
airių „The black horse“ (J. Ja
cobs, More Celtic Fairy Tales, 
London, 1894, psL 57—66) ir lietuvių 
„Septyni broliai ir vandens karalai
tė“ (J. Balys, Lietuvių tautosakos 
skaitymai L Tubingen, 1947, psL 
48—68). Abiejose pasakose randame 
tiek daug bendrų bruožų, kad jie 
neabejojamai rodo abiejų pasakų gi
miningumą. Tačiau yra nemaža ir 
skirtingų elementų, kurie vėl rodo, 
kad abi pasakos- ilgą laiką, vystėsi 
nepriklausomai viena nuo kitos. Tuo 
senu santykių nutrūkimu reikia aiš
kinti ir kai kurie skirtumai tikėji
muose į fėjas. Pvz., lietuvių laumės 
nemėgsta mėnesienoje susirinkusios 
šokti ratelių, kas yra labai būdinga 
keltų fėjoms. Laumės negyvena 
kalneliuose arba senuose sutvirti
nimuose, kaip airių side, bet užsi
laiko miškuose ir paupiuose, pirtyse, 
kur jos mėgsta maudytis ir drabu
žius bei drobes velėti. Jų padova
notos drobės rietimas niekados 
neišsibaigia, tik nereikia iš smal
sumo matuoti, ar daug dar liko, ir 
tuo būdu iki galo išvynioti — tada 
tuojau pasibaigia. Apie fėjų pado
vanotą duoną arba pyragaičius, ku
rie irgi nepasibaigia, lietuviai nieko 
nežino. .

Tuo būdu matome, kad tautosaka 
yra įdomi ne tik kaip fantazijos kū
rinys arba literatūrinis tautos pasi
reiškimas, bet ji duoda kai kurių 
žinių apie senus tautų santykius.

„Lietuvių Kryžiai“
Praėjusių metų spalio mėn. italų 

literatūros laikraštis „Tiera lettera- 
rla" atspausdino Giovanni Necco 
straipnį, pavadintą .Lietuvių Kry
žiai". Straipsnis papuoštas liaudies 
kūrybos Rūpintojėlio nuotrauka ir 
V. Mykolaičio — Putino „Rūpinto
jėlio“ vykusiu vertimu į italų kalbą. 
Autorius savo straipsniui pirmiau
siai duoda gamtos foną — jis aprašo 
Lietuvą žiemos ir vasaros metu. 
„Kai saulė horizonte laikosi aštuo
niolika ar dvidešimt valandų, — ra
šo G. Necoo — Lietuva man parodė 
savo veidą, pavergdama mane savo 
girių ir kaimų žalumu, savo tyliais 
ir vienatviškais vandenim“. Po to 
autorius pasakoja apie lietuvių kry
žius — apie jų formų įvairumą ir 
turtingumą, apie kelius kryžkeles, 
miškus ir sodybas, kur tie kryžiai 
statomi. Sumini tu kryžių rytietiš- 
kumą ir randa juose nemaža senojo 
lietuvių tikėjimo elementų. Kai kal
ba apie koplytėles ir liaudies skulp
tūrą — cituoja Putino eilėraštį. Pa-' 
mini ir daiL Ad. Varno rinkinį, kur 
yra nufotografuota gal 3000 lietu
viškų kryžių, kurių tarpe „gal tik 
du yra visai į vienas kitą panašūs“. 
Savo straipsnį G. Necco baigia taip: 
„Aplamai, lietuvių liaudies kūryboje 
yra aiškus*polinkis į simbolizmą, ku
riuo yra būdinga ir lietuvių liaudies 
poezija. Ištikimybė tai estetinei ten
dencijai pasižymi ir kūryba didln- 
giausio Lietuvos dailininko M. K. 
Čiurlionio." (E.)

Premijuodami nepamirškime iliustratorių
— taip norisi sušukti artėjant Va

sario 16-tajal, atseit, premijų įtei
kimo dienai Premijų yra -keletas, 
bet jos nei viena nenumato šiokio 
ar tokio Išskyrimo ar pranašumo 
artimiausiam ir intlmiausiam rašy
tojo blčiuliui-iliustratoriui. Gal būt, 
kai pradės veikti Kultūros Fondas 
ir Dailės Institutas, šis reikalas bus 
tinkamai sutvarkytas. Čia būtų pra
vartu išgirsti ir dailininkų tremtinių 
nuomonė Juk ne tik knygos mylė
tojų,.bet ir visai skaitančiąja! visuo
menei {domu, kuri 1947 m. išėjusi 
knyga buvo geriausiai iliustruota. 
Pvz. Vytės Nemunėlio „Tėvų Name
liai“ tremtyje yra susilaukę 2 laidų: 
rotatorinę, pasirodžiusią dar 1946 m., 
iliustravo A. M. Šimkūnas, o spaus- 
tuvlnę — J. Firinauskas. Juk visuo
menė, dailininkų pagelblma, galėtų 
pratintis teisingai suprasti dailės 
reikalavimus. Knygos viršelis ir 
iliustracijos yra savitarpinė rašytojo 
ir dailininko sutartis meninei skai
tančiųjų naudai. Pro iliustratorių 
negirdomis praeiti nevalia. Ai, pvz., 
su didele pietizmo doza imu J ran
kas Henriko Nagio „Lapkričio Nak
tis“ ir Kazio Bradūno „Marą“, var
tau ir negaliu atsigėrėti. Mįslinga 
poezija ir mįslingos iliustracijos, lyg 
du puošnūs ir susikaupti priverčia 
altoriai. Dievaž, Telesforo Valiaus 
medžio rėžiniai „Mano Žemė“ iš 
„Lapkričio Nakčių" ir „Mirties pjū
tis“ ar „Kapinyne“ („Kapuose įs
meigtas rūdyja kastuvas ir šalia 
mirtis — sena, pailsusi mirtis'! iš 
„Maro", jei Rašto sukakties metus 
uždarant liks nepremijuoti ar ku
riuo kitu būdu neišskirti, iš tiesų

J. CICĖNAS
bus daugeriopas riktas. Tai yra ma
no, kaip eilinio knygos vartotojo, 
nuomonė. Kas kompetetlngas pasa
kys, klystu aš ar ne?!
Ir Amerikoje yra kitokių kalorijų.
Pernai „Mūsų Kelyje“ buvo įdėtas 

Liudo Dovydėno str. „100.000 kalo
rijų mūsų siuntiniai Amerikai". Pil
nai pritartina autoriaus nuomonei, 
kad:

„Netektų kilti į puikybę (kaip var
gu ar tenka taip jau ubagintis), ta
čiau mūsų tremtyje sukurta knyga, 
laikraštis paveikslas, skyrius, klasė 
ir panaši kūryba nedaug sau lygių 
ras visoje žmonijos istorljote“.

„Mūsų kūryboje yra užkeiktas 
pats didysis žmogaus stebuklas: ir 
giliausiam gyvenimo dugne ir di
džiausių audrų siautime būti žmo
gum, tai yra — kurti. Mūsų kūry
boje yra beviltiškai sunkių dienų 
žymės ir nepalaužiama tikėjimo atei
timi negęstanti ugnis“.

„Taigi ir norisi užbaigti pasiguo
dimu. galime ir turime siųsti au
kšto kaloringumo kultūrinius siun
tinius savo mieliems broliams ir ap
saugai nuo atomų ar bakterijų“.

Tačiau čia pat spraudžiasi pasta
bėlė, kad

ir broliai amerikiečiai, be marga
rino, kavos 
dėžučių, turi 
kalorijų.
Tai pernai

Aisčio „Nemuno Ilgesys“ ir A. Vai
čiulaičio „Kur Bakūžė Samanota".

Pernai neviltiškoje šlapdriboje 
bridau sykį į „Zollamtą". Muitinin-

pupelių ar rūkalų 
Ir grynosios kūrybos

Amerikoje išėję J.

kas, atrišęs siuntinuką iš JAV, 
nustebo: „Mensch, tai pirmas šios 
rūšies siuntinukas..." Siuntinuke 
buvo minėti J. Aistis ir A. Vaičiu
laitis.

Brisdamas per šlapdribą į barakų 
drėgmę, jaučiausi lyg einąs gėlėta * 
tėviškės lanka tylų sekmadienio 
vidudienį. Mane džiugino kalorijos, 
bet ne iš margarino dėžučių. Ir 
tada grįžo į galvą mintis apie tau
tiečius, kurie nukilo į Ameriką. I 
anapus Atlanto išplaukiantieji DP 
vežėsi ir vežasi nepavydą iš mūsų, 
liekančiųjų, pusės, bet ko nuošir
džiausius linkėjimus kloties ir dar-, 
buotės rikiuotėje su tenykšte atsar
gos (!) Lietuva. Besisielojant ko ge
riausiu senosios ir dabrtlnės emi
gracijos sugyvenimu, teko „Tėviš
kės Garse“ įdėti str. „Atsimintina 
žodis atsakyti". Rašiau, būdamas 
geros valios, ir . . . nesiviltai „Žibu
rių" Nr. 37 (96) susilaukiau „Atviro 
laiško", kur man buvo prikišta di
versija, perversija, kontraversija ir 
1.1., betrūko jausmažodžių „homo
seksualistas" ir „filatelistas“. „Laiš
ko“ autoriai buvo tai neseniai į JAV 
nukilę daktarai A. Kyras ir S. 
Budrys. Jie, neatsakydami į mano 
iškeltus būkštavimus, graboriškai 
pasijuokė, kad aš, tur būt, neturįs 
Amerikoje giminių, eo ipso negau
nąs „Care' ir nuo maisto stokos pats 
sergąs vištakumu. Su kulinarijos 
specialistais neradau reikalo ginčy
tis, juoba, apie dalykus, kurie iš 
viso nepritinka virtuvei ir išeina 
netgi už „affidavit of support" ribų.

Šiandie vėl kankina įkyri mintis: 
ypač naujieji amerikonai turi at
siminti apie kultūrinės apyvartos 
tarp JAV lietuvių Ir Vakarų Eu-

Ir buvau menkas, smulkus ir nepa
žinęs.

Moterys išėjo J savo kambarius. 
Kurį laiką dar rūkėme, vengdami 
prabilti. Žodžiai duso savaimė, sus
toję ir nugąsdinti pusiaukelėje, toli 
nuo apsprendimo ir išaiškinimo. 
Darėsi tvanku ir neramu, lyg pa
jautime nematomų sparnų plas- 
denimo.

Užmigti nevyko. Ta pati vaka
rykščia naktis, tas patsai vasaros 
dangus, o betgi tirštame, levendrų 
kvapsnyje, palšame Paukščių Kelio 
rūke, visur, aplink ir toli, iš kur 
atėjo -žalias laukų atsidūsimas, su
judinęs medžių lapus, plastėjo ne
ramaus laiko dvasia.

Labai toli urzgė lėktuvai. Jie 
nyko ir vėl pasigirsdavo artėliau, 
kaip sapnų kankinamo žmogaus 
knarkimas. Žara siekė rytų kraštą. 
Buvo kažkas tarp nakties, prietemą 
ir aušros. Kažkokios spalvos lie
josi viena per kitą ir nepailstantis, 
liūliuojantis varlių kvarkimas ir 
pakylantis nubėgančio traukinio 
geježies dundesys ir griežlės raso
tame vasarojuje.

Aš nulipau žemyn ir perėjau 
kliombomis kelis kartus, nežino
damas k! pasirinkti. Žvyras girgž
dėjo ir verkė po kojomis, ir sunkios 
varlės šoko skersai tako.

Nejaugi taip šilta? Aš nejutau 
nė švelniausio vėsos prisilietino prie 
veido ir atlapos krūtinės. Aš nesu
vokiau kur suko mano mintys jų tur 
būt, buvo per daug ir viena kitas 
viršijančių didžiausioje netvarkoje. 
Tik aiškiai jaučiau, kad neužmigsiu.

Pro langinių plyšelį iš vaikų 
kambario, smelkėsi šviesos srovelė, 
plonų spindulių nemiega. Aš nuta
riau oalaukti, kol užges žiburys vi
duje. Bet netrukus pradėjo švisti ir

blykšti namo sienos, ir papilkavo 
medžių lapai, įsirėžę tarp žvaigždžių. 
Jų jau buvo %ikę daug mažiau.

Už sodo kelis kartus suriliavo vie
versys. Ir netrukus jau jo giesmė 
pasiliejo ištisine srove.

Diena persirito pusiaujin. Gulė
damas jauname atole po juodalks
niais, girdėjau retus smūgius, dus
lius kaip daužomo medinio kubilo. 
Sunku buvo nustatyti jų kryptį ir 
kilmę. Jie kilo iš žemės, lyg už
griautųjų, ’palaidotųjų pražūčiai be
viltiškas dunksnojimas, o šiuo kartu 
jie kėlė priešiškus jausmus.

Pietų metu veltui dairiausi ponios 
Elenos. Mačiūnas irgi atrodė ne
kalbus. , Jis tik paklausė, ar man dar 
neatsibodę, bet tai nieko, netrukus 
darbo būsią iki pdžastų. Jis prašė 
naudotis viskuo ir nedrausti nieko 
savo malonumui. Ko aš dar galėjau 
norėti? Jau ir tai buvo prašokę 
mano turėtą anksčiau O betgi tai 
suvis nevaržė. Čia laikėsi pasigėrė
tinas jaukumas.

Jos akys buvo paraudusios ir nuo
vargio žymė reiškėsi šypsenoje, su 
kurią mane sutiko ir kvietė pasi
vaišinti reto dydžio uogomis. Mer
ginos atnešė dvi pilnas pintines ir 
pastatė ant suolelio. Ji parinko lėkš
telę pačių didžiausių ir gražiausių.

— Nunešime Danai. Ji nesveikuo- 
ja, ir todėl neleidžiu laukan. Paly
dėkite mane ir įsitikinsite, kokia 
šauni mergaitė.

Ir ją radome lovoje, tarp lėlių ir 
žaislų užsiėmusią gyvu pašnekėsiu.

— Mamute! — pasikėlė ji, pinda- 
mosi ilguose marškinėliuose. — Ar 
aš dar ir rytoj negalėsiu išeiti lau
kan? Aušra sako, kad aš dar ilgai 
turėsiu gulėti...

— Ne. mano vaikuti. Aušra nieko 
nežino. Greitai būsi sveikutė...

— Man jau neskauda. Nė kiek... 
O ponas niekad neserga? — ji pa
lietė aprištą kakliuką, lengvai, kaip 
zylė.

— Aš jau didelis, Danute. O kiek 
tau metų?

Ji parodė tris pirštukus ir, palau
kusi, dar vieną. Melsvos akys ir su
sisukę galuose tamsiai geltoni plau
kai, baltų pagalviu fone, priminė iš
karpą iš atvirutės, — mergaitės, žai
džiančios su kiškučiais.

Vidun įbildėjo Aušra išsitepusi 
uogomis.

— Mama! Rimas paleido akmeniu 
gaidukui tiesiog į skiauterę. Juk ne
galima taip muštis?.. — ji nešėsi 
narsiai. įpykusi, paraudusi ir tik pa
pūtė lūpas, kai ją užpuolė Dana:

— Aušra, tu melage... Aš ilgai 
negulėsiu. Mamutė sakė, kad aš 
greitai būsiu sveika. t

— Eikite žaisti, mergaitės. O tau. 
Aušruže. negražu skųstis Na, bėk.. 
Jai penkti metai, o Danutė eina ket
virtus. — paaiškino ponia.

Aš apžvelgiau šviesų ir baltą kam
barį. sustodamas prie didelės Mu
rillo reprodukcijos „Los ninos de la 
eoncha". JI pabučiavo mergaitę, pa
žadėdama vėl tuojau ateiti. Ir ji vi
sa tartum spinduliavo malonia ši
luma, išsiskleidusią visame motiniš
kume, kuris gamtoje pastebimas 
paukščių lizduose ir miško tanku
mynuose, prie gimtųjų olų ir laužų.

Prieškambaryje ji sustojo. Aš jau 
buvau pareiškęs savo susižavėjimą 
mergyte.

— Ji visiems iš karto patinka. Tai 
valkas, gimęs po laimės sparnu. Jos 
tėvų nepažinau, man tik sakė, kad 
tėvas muzikos mokytojas. Iš Kauno 
getho ją išnešė ir man padavė skal
binių rvšulyje vieną tamsią rudens 
naktį. Ji buvo StĮfirtU įsupta ir už

migdyta — šiltas, mažutis gniužulė
lis. Tą patį rytą ją išvežiau mašina 
ūkin. Pasisekė... Be pavojaus būti 
įmestai tų pasmerktųjų tarpan ir 
paskui sušaudytai, aš nieko nesiti
kėjau. Vyras pažiūrėjo skeptiškai ir 
pradžioje darė pastabų. Bet vaikas 
augo ir beregint įgijo visų simpati
jas. Aš žinau, kur yra išlaikomos ir 
giliai suslėptos ištisos šeimos. Čia 
tik menkutė dalelytė, bet jaučiu — 
būtų didelė spraga mano gyvenime. 
Ne, ne dėl to, kad myliu valkus... 
Viešpatie!... Nejaugi?... Mano gal
voje netelpa mintis, kad gali... Juk 
jie jau žino, ponas Mykolai?...

Paskutiniuose sakiniuose jos balse 
suvirpo silpnas moteriškumas, pa
sigendantis globos ir pastiprinimo. 
Ir jos lūpos buvo sudėtos tartum 
maldai, ir ji akimis ieškojo ir klausa 
gaudė suraminimo, ateinančio iš ša
lies, kurs tokiu atveju manoma yra 
tikresnis.

— Nurimkite, ponia. To neįvyks, 
nes ją saugos tasai laimes sparnas, 
kurio dėka ji atsidūrė jūsų ramkose. 
Nesigraužkite... Ai pažadu savo jė
gas ir visą...

Kalbėjau nevykusiai, sumišęs tr 
sugraudintas pasakojimo ir pasitikė
jimo. Aš išbučiavau jos ranką, bet 
man reikėjo priklaupti Ir apsiverkti 
savo bejėgiškume ir susižavėjime.

— Ačiū jums... Mano vargšė šir
dis pilna nerimasties. Ar tai yra nu
jautimas? O, kaip nenoriu juomi ti
kėti...

— Tuorni tikėti Ir negalima... — 
karštai griebiausi, žodžių kaitra 
stengdamasis išblaškyti abejones.

Ir sekančią naktį iki pat aušros 
šviesos ruoželis krito ant gėlių, kaip 
nemarios gyvasties čiurkšlė. Ir mo
toru daugybė urzgė, ir čirpė nemi
gos išalsintas griežlės balsas.

ropoję esančių DP pagyvinimą, 
atseit, palaikant savitarpinius ry
šius, nuolat juos iš anapus stiprinti, 
be kita ko, „Nemuno Ilgesiu“ ir 
žiniomis apie „Bakūžę Samanotą", 
o iš šiapus - „Tremties Metais“ ir 
kt spaudiniais.

Teisingai J. Aistis savo „Nemuno 
Ilgesiui“ parinko motto: „Forma 
mentis aetema, ųuam tenera ae 
exprimere non per alienam mate- 
riam, sėd artem“.

Be kita ko, Pietų Amerikoje išėjo 
J. Kėkšto ir P. Babidco poezijos, 
yra ir kitokios literatūros. Bet gauk, 
žmogau, anų gėrybių Europoje! An, 
Mačernio poezija pasirodė netoliese, 
Italijoje, ir tai nepasiekia Vokieti
joje įšalusių DP.

Gimtąja kalba knyga ar kitas ku
ris spaudinys, kaip Ir buvęs, pasi
lieka pirmos svarbos reikalas. Beim
ti amas į rankas lietuvišką spaudinį, 
girdi, rodos, Motinos žemės giesmę 
iš K. Inčiūros „Trijų Talismanų":

Nebijokit, kad marios iš savo 
krantų išsiliejo.

Nebijokit nei vėtrų siutimo, nei 
žaibų suirutės.

Virsta sostai tvirčiausi, ir vėtrų 
šėlimas pasiutęs

Nusilenkia prieš tekančią upę pat
vinusią.

Upę keleivių vieningų, sukilusių 
tankynėse.

Aš Jums tvirtybės priduosiu, 
Skaidrinsiu ežerus jūsų žirgams 

atsigerti,
Kūno nuvargusio poilsiui žolę dai

ginsiu.
Tyro vandens šaltinius jums at

versiu po kojų
Numazgot ir pagydyt jūsų žaiz

dom kruvinojom.
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Prof. Dr. J. Zubkų išlydint
Siame tremtiniai, žmonės smurto 

ijvyti iš savo tėvynės. Esame visi 
tituluojami DP raidėmis, kurios leis 
j istoriją. Esame Dieplaced Persons, 
išvietintieji. Kaip ligonis nori pa
sveikti, kaip belaisvis nori tapti 
laisvu, taip išvietintasis nori būti 
Įvietintas Įvietintais, tikra to žo
džio prasme, mes tebūsime tik tada, 
kai grįšime į savo laisvą tėvynę, 
ten, kur mes išaugome, kur mes dir
bome, kur mes kūrėme, siekdami 
sau, savo tautai ir visai žmonijai 
geresnio gyvenimo. Mūsų šiuo tarpu 
didžiausias noras — būti Įvietintais, 
grįžti i savo laisvą tėvynę, yra ne 
mūsų valioje ir galioje. Mus, pasak 
poeto J. Aaisčio.

Įkandin vis seka, lyg šešėlis — 
Lyg šešėlis tamsi, slegianti mintis, 
Kad užgynė, lyg vartus užkėlė, 
Į tėvynę grįžti nedraugai pikti... 
Kol mes negalėsime grįžti j savo 

tėvynę, mes norime būti kitur įvie- 
tinti: DP,' išvietintojo žmogaus, gy
venimas yra beteisio ir be ateities 
žmogaus gyvenimas. Visi mes jau
čiame, kad DP gyvenimas yra lai
kinis gyvenimas, o žmogus nori 
kažko pastovaus, nes žmogus yra 
įaugęs į amžinybę.

Iš mūšų tarpo nuolat, išsiskiria 
žmonių: vieni miršta, kiti išvyksta 
kitur ieškoti pastovaus gyvenimo, 
būti įvietintais žmonėmis. Žmonės, 
atsiskiriančius iš mūsų, mes paly
dime na vienokiomis nuotaikomis 
ir jausmais. Mirusius mes palydam! 
ai gailesčiu. Tai vienintelis jaus
mas, kuri mes, dar šioj žemėj liku
sieji, galime jiems skirti. Išvykstan
tiems kitur, paprastai mes linkime 
laimingos kelionės.

Kokiais jausmais ir nuotaikomis 
mes išsiskiriame su tais, kurie iš 
išvietintųjų tampa įvietintais, nors 
ir ne savo laisvoje tėvynėje? Aš 

(turbūt, nesuklysiu tvirtindamas, 
kad daugelis iš mūsų tuos žmones 
palydime su pavydo jausmu. Pavy
dima dažniausia tik to, kas ir kitam 
galėjo ar galėtų priklausyti. Pavy
das yra žmogui įgimtas jausmas, 
bet jausmas, kuris reikia tramdyti 
lygiai taip pat, kaip ir pyktis, kerš
tas ar kuris kitas panašus žmogiš
kas jausmas.

Iš mūsų tarpo išsiskiria, ir ’Į 
Jungtines Amerikos Valstybes iš
vyksta prof. med. dr. Juozas Zub
kus. Kokiais jausmais ir nuotaiko
mis mes jį peilydime? Kam Zubkus 
paprastas ir eilinis DP, tas, be abe
jo, išgirdęs apie jo išvykimą, išgy
vena didesnį ar mažesnį pavydą. 
Tačiau, aš manau, tokių mūsų tar
ps yra labai nedaug, o gal ir visai 
nėra. Vieniems (ir jų esama nema
ni) prof. dr. J. Zubkus yra su-

Mirė Prlmiciįantas 
Tėv. Benediktas

Lileika 0. P.
Lietuvos Dominikonų provincijos 

atnaujintojas Tėv. Dr. Bonaventūra 
Pauliukas O. P. iš Romos praneša 
skaudžią ir netikėtą žinią: 1947. 
XII. 3 džiova mirė jaunas lietuvis 
primicijantas, dominikonų Ordino 
vienuolis, Tėv. Benediktas (Izido
rius) Lileika O. P.

Primicijantas gimė 1921 metais 
Eržvilke. 1939 metais iš Jurbarko 
gimnazijos įstojo į dominikonų vie
nuolyną Raseiniuose. Filosofiją ir 
teologiją velionis studijavo pas tė
vus dominikonus Chieri miestą, 
šiaurinėje Italijoje; Įšventintas į 
kunigus Torine (Italijoje) 1947. XI. 9. 
Tėvf Benediktas (Izidorius) Lileika 
O. P. jau ilgoką laiką prieš kuni
gystės šventimus buvo džiovos kan
kinamas, bet Dievo malonės ir apaš
tališko entuziazmo dėka jis atsiekė 
savo kilniausią gyvenimo tikslą — 
kunigystę. Atlaikęs pirmąsias šv. 
Mišias ir po primicijų dar keletą 
savaičių pagyvenęs, užgęso pasi
ryžėlis Viešpatyje. Mirė šv. Aloyzo 
ligoninėje Torine. Daug jo mokslo 
draugų ir pažįstamų dalyvavo lai
dotuvėse, visi buvo giliai, iki ašarų 
sujaudinti jauno, vos 26 metų am
žiaus, lietuvio dominikono mirtimi. 
Tėv. Benediktas (Izidorius) Lileika 
O. P. yra atnaujintos lietuvių domi
nikonų provincijos pirmoji auka. 
Viešpatie, būk mirusiajam gausus 
savo malonėmis per amžius.

Tėv. Tomas Žiūraitis O. P.

retomis aukštomis pareigomis, ne

S. m. sausio 3 dieną, po il
gos ligos, mirė
A a. JUOZAPAS PAKNYS,
L. R. K. Vyr. Valdybos narys, 
but Lietuvos Banko Valdy
tojas. L. R K. Vyr. Valdyba 
tą liūdną žinią praneša lie
tuvių visuomenei ir reiškia 
gilią užuojautą Vėlionies žmo
nai ir šeimai

L. R. K. Vyr. Valdyba
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Mes prašome teisybės

remontavęs sveikatą ar net ir gy
vybę išgelbėjęs, kitiems gi jis yra 
žymus europėjinio masto mokslo 
žmogus.

Liūdna, kai stiprus, geros širdies 
žmogus išsiskiria iš silpnesnių. 
Liūdna, kai turtingas ir duosnus 
išvyksta iš beturčių tarpo. Bet ar 
gali būti liūdna, kai belaisvis atsi
sveikina su savo nelaimės draugais 
ir išvyksta į laisvę? Nelaisvės drau
gai išvykstantįjį į laisvę palydi su 
džiaugsmu. \

Tad ir mes, išvietintieji, su 
džiaugsmu palydime visus tuos, ku
rių žingsniai nukreipti ten, kur jie 
bus įvietinti, kur jie, gyvendami 
laisvėje, galės dirbti, kurti, turėti 
prieš akis šviesią ateitį ir nesijausti 
gūdžią naktį miglose paklydusiais 
keleiviais, kurie bijo ir priekin ir 
atgal ir kairėn ir dešinėn žengti, 
nes visur vaidenasi pavojai

Vaduodamies ne savanaudiškais, 
tegu ir žmogiškais, jausmais, bet 
sielodamies savo tautos ateitimi, 
mes prof. dr. J. Zubkų iš savo tarpo 
palydime su ypatingu džiaugsmu. 
Juk mes skiriamės ne su eiliniu 
žmogumi, bet su mokslininku, ku
rio vardas plačiai žinomas Europos 
mokslininkams. Tas žmogus, gyven
damas ir dirbdamas sunkiose DP 
gyvenimo sąlygose, mums daug gero 
padarė. Gyvendamas laisvėje, ant
rojoje mūsų tėvynėje JAV, turėda
mas visas mokslo darbui reikalin
gas sąlygas, dar daugiau padarys 
dar labiau išgarsins mūsų tautos 
vardą.

Visų mūsų norai labiausiai kryps
ta į Jungtines Amerikos Valstybes, 
kur gyvena apie vienas milijonas 
mūsų tautos kilmės žmonių. Ten 
greičiau ir patogiau galima įsikurti, 
jaukiau jaustis tarp savųjų ir var
gau bei nelaimėn patekus lengviau 
paramos bei pagalbos prisišaukti. 
Tačiau į Jungtines Amerikos Vals
tybes mums vartai vos praviri, ir 
ten nedaug kas iš mūsų bent šiuo 
tarpu tegali patekti. O buvo laikai, 
kada į Ameriką galėjo keliauti visi, 
kas tik norėjo. Tada ne tik Amerika 
įvairių tautų žmonėms, bet ir Ame
rikai žmonės buvo reikalingi. Šian
dien, atrodo, Amerika turi pakan
kamai žmonių, ir jau kuris laikas 
įvažiavimą į savo kraštą kitų tautų 
žmonėms suvaržė, nustatydama at
skiras kvotas.

Bet gi viena aišku, kad Amerika 
ir šiandien mielai bei lengvai įsilei
džia tuos žmonės, kurie jai yra rei
kalingi. Tai yra faktas, kurio mes 
neturėtume pamiršti. Savo tarpe 
mes turime gana daug įvairių pro
fesorių žmonių, kurie savo darbu 
galėtų būti naudingi ir net reika
lingi Amerikai. Ir jei iš pat pra
džių į Ameriką, daugiausia kaip tik 
tokių žmonių iš mūsų tarpo patekę, 
tai galimas daiktas, jie jau nemažai 
būtų padėję, kad ir daugeliui kitų 
lietuvių plačiau prasivertų vartai į 
Ameriką.

Mes esame viena iš mažųjų tautų 
ir, kaipo tokia, didžiųjų tautų dė
mesį į save atkreipti galime tik savo 
intelektiniais, meniniais ir kitokiais 
kultūriniais sugebėjimais. • Ne tu-

šauniais titulais ir ne tuščiomis 
ambicijomis, bet nuolatiniu kruopš
čiu darbu sava kūryba ir kultūra 
mes teįstengsime prasiskinti sau ke
lią ir Amerikoje ir kurioje kitoje 
šalyje, kur būsime likimo nublokš
ti Darbas ir sugebėjimas yra ver
tybės, kurios Amerikoje yra labiau
siai vertinamos ir brangiausiai ap
mokamos. Tad į jas daugiausia dė
mesio ir kreipkime.

Dėdės Šamo žemę, svajojamosios 
laimės šalį jau yra pasiekę keli 
šimtai lietuvių, jų tarpe ir su šau
niais titulais, vienų jau iš anksčiau 
turėtais, kitų tik Amerikoje prie 
savo pavardės teprisegtais. Jei tie 
titulai padėtų jiems lengviau duo
nos kąsnį užsidirbti, tebūtų tik nu- 
vykusriųjų reikalas: tituluokitės, 
kaip jums patinka. Tačiau juk ti
tulais išskiriami tautos kultūros, 
visuomenės ir politikos reprezen
tantai. Jei taip,- tai turime teisės 
reikalauti, kad tie, kurie imasi savo 
tautos kultūrą reprezentuoti, tikrai 
ją reprezentuotų. Jei reprezentan
tai pasirodys menkaverčiai, tai ką 
begalima pasakyti apie kitus.

Džiugu mums iš savo tarpo paly
dėti svetur tokį žmogų, kuris ir savo 
asmenybė ir savo darbais gražiai 
atstovaus mūsų tautą, jos ir jos 
žmonių vardą kels savo gyvenama
me krašte. Vienas iš tokių žmonių, 
kaip tik ir yra prof. dr. J. Zubkus. 
Jis yra vienas iš tų žmonių, kurie 
yra reikalingi Amerikai o ne tik 
jiems Amerika. Prof. dr. J. Zubkus 
yra kviečiamas Chicagos Šv. Kry
žiaus ligoninės, kuri yra universi
teto klinikų filiale. Jis yra'kviečia
mas su savo turimais medicinos 
instrumentais ir mokslo knygomis.

Jis vyksta ne tuščiomis rankomis, 
bet su naujais tremtyje sukurtais 
mokslo darbais,, kuriais jau yra su
sidomėję ir kitų tautų mokslininkai. 
Mes neabejojame, kad prof. dr. J. 
Zubkui teks dirbti savo įprastinis 
mokslo darbas, kad jis veikiai į 
save atkreips reikiamą dėmesį ir 
bus tinkamai įvertintas: darbas ir 
sugebėjimas yra labiausiai Ameri
koje vertinamos žmogaus savybės. 
Nei darbštumo nei energijos, nei 
sugebėjimo prof. dr. J. Zubkui ne
trūksta. Tai jis yra įrodęs per dvi
dešimtį savo mokslinio ir profesinio 
darbo metų.

Išvykstančia j am įprasta ko nors 
palinkėti Tebus leista ir man prof, 
dr. J...Zubkui perduoti visos lietu
vių tremtinių bendruomenės ir mū
sų, spaudos vardu du linkėjimus:

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir toliau tokia pat sėkme dirbti savo 
profesijos ir mokslo darbą ir savo 
pasiektais laimėjimais garsinti Lie
tuvos ir lietuvio vardą, ruošti kelią 
tautos laisvei, būti gyvu pavyzdžiu, 
kad ir mažos tautos žmogus moksle 
gali būti tiek pat pajėgus, kiek ir 
didelės.

Kai Lietuvoj sušvis laisvės sau
lutė, nieko nelaukdamas grįžki į ją 
ir padėki jai prisikelti iš karo ,ir 
vergijos griuvėsių. Juk Tave, kaip 
ir kiekvieną lietuvį, kankina tėvy
nės ilgesys, ir Tu galėtum draug su 
poetu J. Aisčiu pasakyti: ,

O sugrįžti noras nuolatos didėja, 
Ir tolydžio smelkiasi į mus.
Lyg žolynų kvapą, nuolat neša 

vėjas,
Gimtąją žemelę ir tėvų namus.

JAV lietuvių rugby tinklinė
MŪSTJ SPORTO BENDRADARBIO AMERIKOJE

Pasibaigus rugby (amerikinio fut
bolo) sezonui, žymieji sporto specia
listai paprastai sudarinėja JAV rug
by All Stars rinktines. Jos skelbia
mos žymiuose laikraščiuose ir taip 
skaitytojams pristatomi geriausieji 
sezono žaidikai.

Panašią tradiciją puoselėja ir kai 
kurie lietuviškieji laikraščiai Pvz., 
prof. Pakšto redaguojamas žurnalas 
Vytis (skiriamas jaunimui ir didžiąja 
dalimi spausdinamas anglų kalba) 
tokią lietuvių rinktinę yra paskel
bęs gruodžio mėn. numery. Rinktinę 
sudarė Stanley Balberis, aštuonias 
savaites susirašinėjęs su žymiaisiais 
JAV rugby komandų vadovais. Ka
dangi lietuvių kilmės žaidikai yra 
pavieniui išsibarstę po įvairias kole
džų komandas, tai atskirose pozici
jose atrinkti pačius pajėgiausius 
nėra toks lengvas uždavinys. Rink
tinė sudaryta, atsižvelgiant į indivi
dualias žaidikų kvalifikacijas, ne
užmirštant komandos, kurioje žaidi- 
kas dalyvauja, pajėgumo.

Lietuvių kilmės jaunuolių garses
nėse JAV koledžų komandose yra 
gausiai ir jų įnašas į rugby žaidimo 
lygį yra nemažas. Šiuo faktu lietu
viškoji visuomenė gali vertai pasi
džiaugti.

Pagal Vytį, Amerikos lietuvių Ali 
Stars rinktinė šiemet taip atrodo: 
Alfred Russas (Te n ne see), John Kis
sel (Boston), Leo Yarutis (Kentucky), 
Edd Kennedy (Boston), Al JanČaus- 
kas (Marquette), G. Savitsky, koman
dos kapitonas (Pennsylvania), Bill

Wightkin (Notre Dame), Binnie Rei- 
ges (UCLA), V. Yablonski (Colum
bia), Veto Kissel (Holly Cross). Visi 
vyrai aukšto ūgio, o daugiausia į 
milžinus pasinešęs Edd Kennedy 
(6 pėdos ir 6 inčai). Sveria taip pat 
nemažai, o kapitonas Savitsky už 
visus atsako — 264 svarai!

Tai rinktiniai rugby žaidifcai, ame
rikiečių tarpe susilaukią nemažo dė
mesio. Pati stambioji figūra (ir ne 
tik svoriu!) bus pats kapitonas Ge
orge Savitsky. Savo pozicijoj (left 
tackle) tokio žaidiko Pennsylvania 
dar nėra turėjusi Dėl savo pastebė
tinų sugebėjimų Savitsky yra figū
ravęs ir visų JAV All Stars rinkti- 
ėj. Žurnalas Look ir šiemet Savitsky 
yra įtraukęs į tokią pagarbią ko
mandą. Šis lietuvis yra žaidęs kas
metiniuose •susirėmimuose tarp Rytų 
ir Vakarų valstybių. Šios East-West 
rungtynės yra vienas svarbiųjų įvy
kių JAV rugby gyvenime.

John Kissel, be kita ko. yra tar
navęs 4-toj armijoj ir buvojo Angli
joj bei Prancūzijoj; aišku, žaidė ir 
už 4 armijos rinktinę. Kissel šeimoj 
yra 4 broliai, ir du iš jų yra patekę 
į lietuvių rinktinę. Leo Yarutis yra 
pramintas mažuoju tigru (Little Ti
ger). Praeitais metais jis buvo susi
laužęs ranką, bet tas jo sportinei 
karjerai nepakenkė. Praeitais metais 
jis buvo įtrauktas į didžio masto 
rungtynes Siaurė-Pietūs, ir startavo 
už South rinktinę. Al. Jančauskas 
yra jauninusias rinktinės žaidikas, 
Jam tik aštuoniolika metų. Bill

Wightkin, be rugby, yra pasižymėjęs 
beisbole ir krepšinyje. Toks pat vis
pusiškas sportininkas yra ir Bennie 
Reiges.

Visų pripažinta rugby žvaigždė 
yra Ventan Yablonski. 1945 m. jis 
žaidė už North rinktinę prieš South. 
Jo pavardę dažnai linksniuoja New 
Yorko spauda, nes jis Columbia uni
versiteto komandoje yra stipri pa
jėga. John Nork rugby žaidimas yra 
paveldėtas. Jo dėdė dar prieš 25 
metus yra startavęs už Georgetown. 
Dabar Nork žaidžia toj pat koman
doj, kaip ir Yablonski. Veto Kissel 
yra vienas, kaip spauda rašo, ge
riausių fullback visame krašte.

Pasižiūrėjus į rinktinės dalyvių 
nuotraukas, ramia sąžine galima 
pasakyti, kad vyrai ąžuoliniai, dau
gis įprastinėm rugby žaidikų grima
som ir kitais būdingais priedais. Iš 
viso, stebint rugby žaidikus pilnoj 
jų uniformoj, atrodo, kad tie pri
kimšti milžinai yra tarsi neseniai 
atkeliavę iš Marso. Žinoma, ši pa
staba paraštėje nereiškia kad rugby 
yra komiškas ar nevertingas žaidi
mas. Priešingai, tai vyriškas žaidi
mas. kur labai gausu įvairių derinių, 
o tie deriniai — tai visa magiška 
lentelė. Šiaip ar taip, rugby yra įdo
mus, ir ant jo meškerės užkibo ir 
rašąs šias eilutes, nors dar tik pora 
mėnesių jis yra įžengęs į Ameriką. 
Kai susigaudžiau, kad rugby įžymy
bių tarpe nereta užtikti lietuvišku 
pavardžių, šis vikrus žaidimas liko 
dar malonesnis. K. Oerkeliūnas

Kąssel — Sausio 5 d. Mattenbergo 
lietuvių stovykloje turėjo prasidėti 
skryningas, bet, įteikus atitinkamą 
memorandumą, laikinai atidėtas. Me
morandumu norima išsiaiškinti pai
nius anketos klausimus; nuo atsaky
mo į memorandumą priklausys mat- 
tenbergiečių galutinis žodis: sutikam, 
ar ne.

Tą pačią dieną įvyko Mattenbergo 
lietuvių ir jugoslavų pasikalbėjimas 
su IRO Wellfare Officer Mr. Rod
gers. Į memorandume pateiktus klau
simus Mr. Rodgers neatsakinėjo; 
tik iš bendro pasikalbėjimo buvo 
galima suvokti jo nuomonę.

Čia paminėsime pasikalbėjimo 
metu iškilusius būdingesnius klau
simus ir Mr. Rodgers atsakymus į 
juos.

— Ar ši „registracija" bus taikoma 
visoms bendrai stovykloms ir vi
siems, be išimties, DP ir Refugees, 
ar tik kai kurių tautybių žmonėms?

— Registracija bus taikoma vi
soms stovykloms ir visų tautybių 
žmonėms, neišskiriant nė žydų.

— Kurių kategorijų asmenims IRO 
konstitucijos definicijų prasme nu
matoma nutraukti IRO globą sto
vyklose, jeigu pati konstitucija vi
siškai nesuteikia teisės rūšiuoti pa
bėgėlius arba DP aprūpinimo at
žvilgiu?

— Gali būti pašalinami iš sto
vyklų volksdeutsche, karo nusikal
tėliai,esesininkai toliau, neturinieji 
reikiamų dokumentų stovyklose įsi
kurti gavusieji karo metu iš vokie
čių įstaigų Vokietijoje atlyginimą 
(pvz. 1000 RM) ir visi kiti, kurie pa
gal IRO konstituciją neturi teisės 
gauti IRO globą.

— Kaip suderinti šią regltracijos 
akciją, pagal kurią tinkamumo nus
tatymas vykdomas grynai adminis
tracine tvarka, vadovaujantis labai 
neaiškiais ir supainiotais IRO auto
ritetų išleistais potvarkiais, su IRO 
konstitucija, kuriai tie potvarkiai 
prieštarauja. IRO konstitucijoje (I 
priedas, sk. „Bendrieji definicijos 
principai“, 2 str.) sakoma, kad tin
kamumą nustatyti gali tik specialus 
pusiau teisminis organas su atitin
kama konstitucija, procedūra ir kom
petencija. Be to, ar yra išleisti ko
kie platesni aiškinamieji nuostatai.

Į šį klausimą Mr. Rodgers ne
atsakė. Yra žinoma, kad dar 
UNRRAos laikais buvo paskelbtos 
slaptos instrukcijos, kuriomis, grei
čiausiai; bus ir dabar vadovaujama
si, nors jos ir priešingos IRO kons- 
tutucijai.

— Kokios yra garantijos, kad šios 
rūšies akcija, kurią mes turim pa
grindo pavadinti užmaskuotu po
litiniu skryningu, bus paskutinė, ir 
kaip tai konkrečiai bus atžymėta: ar 
jus vietoje daromas sprendimas ir 
šduodamas dokumentas, ar daromas 
toks atžymėjimas turimose Identifi
cation Card? Užvilkinimas žmones 
įervintų.

Mr. Rodgers nedavė jokios garan
tijos, kad panašios akcijos-skrynin- 
gai nebesikartos. Sprendimas vietoje 
nebus daromas; jis bus daromas vė
liau, tačiau kieno, neaišku. Registra
cijos metu būsią daromos tik atitin- 
camos rekomendacijos. Vietoje pa- 
iaryto sprendimo atžymėjimas turi
mose Ident. Card neturėtų jokios 
reikšmės, nes ateityje, susipažinus 
su atitinkama asmens registracijos

byla, gali būti padarytas kitas spren
dimas (įsidėmėtina toms stovykloms, 
kurios, gavusios „garantijas", užpildė 
apklausinėjimo anketas. —S-kas.)

— Jeigu norima rasti bešališką 
tiesą ir nenorima niekam padaryti 
skriaudos, tai kodėl sprendimo dėl - 
ineligibility (netinkamumo globai) 
apskundimas nesustabdo jo vykdy
mo, ligi skundas bus išspręstas?

Mr. Rodgers nežinojo, ką atsakyti, 
ir šį klausimą pasižynėjo užrašų 
knygelėje. Pats Paul Edwards yra 
pasirašęs administracinį orderį Nr. 
29, kuriame (sk. G, p. 3) sakoma, kad 
išmestojo apeliacija bus priimta per 
30 dienų, tačiau apeliacijos įteikimas 
netrukdo išmestojo įjungimo į vo
kiečių ūkį.

— Kodėl Armijos skryningų me
džiaga yra laikoma galiojanti, jeigu 
patys Armijos pareigūnų tinkamumo 
•sprendimai formaliai nebeturi galios 
ir nesaisto IRO?

— Armijos skryningų medžiaga ir 
sprendimai galioja ir yra net svar
besni už IRO, bet jie nesaisto, pa
reiškė Rodgers.

Ar negalima būtų, pildant anketas, 
į klausimus gyvenamoji vieta prieš 
12 metų, darbo pakeitimo priežastys, 
atlyginimai, giminių išvardijimas 
ir pan. visai neatsakyti, ir ar tokio 
neatsakymo atveju nebus taikomos 
kai kurios sankčijos ir daromos 
mums nepageidaujamos išvados?

Mr. Rodgers atsakė, kad jam, 
areai, o gal būt ir Heidelbergui, ge- 
neerolo Wood raštas, rašytas 1947. 
XI. 19 ponui Tuck, nėra žinomas, 
nors jis Heidelberge lankęsis tik 
prieš tris savaites. Ir dėlto į mini
mus klausimus atsakyti reikia.

Paprašytas į memorandume iškel
tus klausimus atsakyti raštu, Mr. 
Rodgers po ilgų išsisukinėjimų pa
žadėjo, tačiau to atsakymo iki šiol 
dar nėra gauta. C. S-kas

Iš LTB VK infor
macijų

Dėl studijų aukštosiose Bavarijos 
mokyklose

Bavarijos švietimo ministerija yra 
išleidusi potvarkių, kurie varžo DP 
studentų priėmimą ir net studijų 
tęsimą Bavarijos universitetuorsę. 
LTB Vyr. Komitetas rūpinasi tas 
kliūtis pašalinti. Bet kuriam kreipi
muisi tuo reikalu į atitinkamas įstai
gas reikalinga turėti dokumentuotų . 
konkrečių faktų. Vietinės ar zoninės / 
studentų atstovybės ir paskiri, tų 
potvarkių paliesti, asmenys prašomi 
oficialių pranešimų ir tų potvarkių, 
kuriais tie pranešimai paremti, nuo
rašus skubos keliu prisiųsti LTB 
Vyr. Komitetui.

Norintiems įsikurti Prancūzijoje
Kaip jau yra žinoma, į Prancūziją 

yra įsileidžiama tik anglių kasimo ir 
žemės ūkio darbams. Nors prancū
zų atitinkami pareigūnai daro žy
gių ir lietuvių tiems darbams suver- 
buoti, tačiau lietuvių, norinčių vykti 
tiems darbams į Prancūziją, atsi
randa labai mažai. Priežastys yra 
aiškios — neminint kitų priežasčių, 
šitie siūlomieji darbai netinka mūsų 
tautiečių profesijoms. Reikia daryti 
žygių, kad Prancūzijoje būtų nevai> 
žoma pasirinkti darbą pagal savo 
profesiją ir jėgas.

Tiems žygiams daryti LTB Vyr. Ko
mitetas norėtų žinoti, ar atsirastų 
ir kiek atsirastų tautiečiu, kurie 
norėtu įsikurti Prancūzijoje, jei ten 
galėtų rinktis tokį darbą kurį pa
gal savo fizinį ir intelektualinį pa
jėgumą galėtų dirbti, kitaip sakant, 
jei pavyktų gauti sutikimą tam tik
ram lietuvių skaičiui apsigyventi 
Prancūzijoje lygiomis teisėmis su 
prancūzais ne tik pagal nuostatui 
ir faktiškai.

Vardinę registraciją visų tų tau-4 
tiečių, kurie norėtų įsikurti Prancū* 
rijoje, — jei jiems būtų duotos ga
limybės dirbti jų pasirinktą darbą, 
jei jiems ne tik anglių kasyklos ir 
žemės ūkis, bet taip pat pramonė, 
prkyba ir amatai ir kiti verslai būtų 
prieinami, — įvykdyti pavesta LTB 
Apyl. komitetams.

Skryningo reikalu
Mūsų turimomis žiniomis, šiuo 

metu amerikiečių zonoje skryningai 
— registracija tėra pravesta Schein- 
feldo ir tebevedama Augsburgo 
stovyklose. Kitur tik ruošiamasi 
pradėti. **

Ryšium su tuo LTB Vy \ Komi
tetas prašo apylinkes sueiti į kon
taktą su tomis stovyklomis, kur jau 
registracija buvo pravesta ar anks
čiau pradėta ir pasinaudoti jų paty
rimu. Visos apylinkės turi reika
lauti, kad jų stovyklose po registra
cijos ant anketų blankų būtų padėti 
galutiniai sprendimai ir Index Card 
suštampuoti atitinkamu štampu (kaip 
Schęinfelde ir Augsburge). Ten kur 
įvyksta kokių komplikacijų, reikia 
pršyti Area, kad registraciją ati
dėtų, ligi komplikacijos bus išaiš
kintos. Reikia kovoti dėl k’rT-”:eno 
išmetamo asmens ir apie tokiu; at
vejus tuoj painformuoti Vyr. Ko
mitetą.
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Tremtiniai ir Prancūzija Mūsų mirusieji
Nėra abejonės, kad met, prancūzų 

zonos DP, be didelių sunkumų galė
tume išemigruoti į Prancūziją tam 
tikriems nustatytiems darbams.

^Kviesdami darbams i Prancūziją, 
prancūzų darbo ministerijos atstovai 
užtikrino, kad nuvykusieji naudosis 
visomis prancūzų darbininkų teisė
mis ir gaus tą pati atlyginimą, kaip 
ir Prancūzijos piliečiai, dirbą tokį 
pat darbą. Šeimos bus atgabentos 
per 3—9 nėnesius.

Prancūzai pirmiausia ieškojo dar
bo jėgo^ kasykloms ir sezoniniams 
laukų darbams. Tačiau dabar dau
gelyje prancūzų zonos vietų yra 
suorganizuoti nuolatiniai darbininkų 
verbavimo biurai, kurie mielai priima 
kiekvieną interesantą, ir yra pasiryžę 
jį geriausiai aptarnauti.

I Prancūziją išvykti gali ir galės 
dideli DP kontingentai, nes Prancū
zijai, žinomai savo pastoviu gyven
tojų mažėjimu, nuolatos trūko, o 
dabar ypač trūksta fizinio darbo 
rankiA Norėdami galimai greičiau 
atsistatyti, jie mielai matytų nuola
tinį ir efektyvų darbo jėgos didėjimą 
savo krašte. Kaip žinoma, Prancūzija 
tikėjosi didelius darbo jėgos išteklius 
atsigabenti iš Italijos, tačiau tuo rei
kalu sudaryta su italais sutartis ne
davė tokių efektyvių rezultatų, ko
kių buvo Prancūzijoje laukta. Tada 
prancūzai atkreipė savo dėmesį į čia 
pat esančius DP.

Tačiau ligšioline tremtinių verba
vimo politika patys prancūzai nėra 
patenkinti. Jie skaito, kad ji ligšiol 
buvo neefektyvi ir kad kai kurie 
elementai tuos verbavimo darbus 
trukdė arba net sabotavo.

Mums gi, tremtiniams, stebintiems 
pačią Prancūziją ir jos gyvenimą ki
tomis akimis, tremtinių susilaikymas 
nuo apsigyvenimo Prancūzijoj, atro
do, turi kitokių ir žymiai rimtesnių 
priežasčių.

Prancūzus, kaip žmones, mes ta
riamės pažįstą, ir nesvyruodami ga
lime sakyti, kad jie yra puikūs. Jų 
laisvės meilė, jų tolerancija turi pui
kią praeitį ir kiekvienam sukelia 
pasigėrėjimo jausmą. Jau prieš dau
gelį metų Prancūziją buvo puikiai 
žinoma visiems tiems, kurie buvo 
priversti svetur prieglaudos ieškoti. 
Prancūzija mielai priglausdavo kiek
vieną politinį pabėgėlį ir suteikdavo 
jam atitinkamą, globą. Nėra jokių, 
kad ir menkiauskų, duomenų teigti, 
jog dabar Prancūzija būtų nukry
pusi nuo šios tradicinės globos poli
tikos.’ Tačiau po antrojo pasaulinio 
karo prasidėjęs Prancūzijos svyravi
mas tarp Rytų ir Vakarų tremtinių 
tarpe labai sumažino pasitikėjimą 
saugumu Prancūzijoje. Atvirai šne
kant, ne tik pačioj Prancūzijoj, bet 
ir prancūzų zonoj esą tremtiniai tuo
jau po paliaubų labai rimtai bijojo, 
kad jie nebūtų išduoti.

Todėl tik po to, kai pačioj Pran
cūzijoj politinė padėtis aiškiai nu
sistovės, kai ten paaiškės jėgų san-

SPORTO ŽINIOS

Jau tik mėnesis laiko liko, kai 
St. Moritze (Šveicarijoje) į stiebą 
pakils vėliava, pasipuošusi sujung
tais penkiais olimpiniais žiedais. Ne
žiūrint visų šiandieninių rūpesčių, 
visuose penkiuose pasaulio konti
nentuose ruošiamasi olimpinėms 
varžyboms sniege ir ant ledo. Jau 
27 valstybės davė sutikimą daly
vauti St. Moritze, kur nuo sausio 
30 iki vasario 8 vyks penktieji žie
mos Olimpiniai Žaidimai.

Žiemos Olimpiniai žaidimai buvo 
pradėti vykdyti 1924 m. Pirmieji 
įvyko Chamonix-Montblanc (Prancū
zijoje), toliau sekė — 1928 m. St. Mo
ritze, 1932 m. Lake Placid (JAV) ir 
1936 m. Garmisch-Partenkirchene. f 
žiemos olimp. žaidimų programą 
įeina greičio čiuožimas, dailusis čiuo
žimas, slidinėjimas (bėgimai, nusi
leidimai nuo Jcalnų ir šuoliai), „bob“ 
rogučių lenktynės ir ledo ritulys. 
Buvusiuose Olimp. Žaid. greičio 
č’uožime aiškiai vyravo suomiai su 
savo garsiuoju Olas Thunberg, 
1.) mėjusiu keturis 'aukso medalius 
(1924—23) ir norvegai su amžinai 
jaunu Ivar Ballangrud, taip pat ke
turių aukso medalių savininku 
(1928—36 m.!). Tik 1932 m. į pir
mųjų tarpą įsimaišė amerikiečiai 
(Jack Shea ir Irving Jaffee po du 
aukso medalius). Vyrų dailiajame 
čiuožime po du kartus laimėjo šve
das Gillis Grafstrom (1924—28) ir 
austras Karl Schafer (1932—36). Mo
terų grupėje ypatingai pasižymėjo 

■garsioji norvegė Sonja Henie, tris 
kartus iš eilės pelniusi pergalės 
(i?23—36 m.). Poriniam čiuožime 
du kartus aukšo medalius gavo pran- 
cūuį pora Andree ir Vierre Brunet. 
Slidinėjime, ypač bėgimuose ir šuo
liuose, be konkurencijos vyravo 
skandinavai — norvegai, švedai, šuo
ru’ai, su garsiaisiais Torlief Hang 
(N.), J. Gr Bratten (N.), P. F. Hed
lund, E. Wiklund (abu Š.), Birger 
Ruud (N.) ir kt. „Bob“ rogučių lenk
tynėse vyravo JAV ir Šveicarija, ku
rių važiuotojai paprastai; gaudavo

visus tris, skririamus už pirmas vie
tas, medalius. Ledo rutulio „kara
lius“ — tai Kanada, kuri laimėjo 
trijuose Žaidimuose aukso medalius, 
tik 1936 m.' Anglijai, kurios eilėse 
žaidė taip pat dauguma kanadiečių, 
pavyko įveikti ją.

St. Moritze dabar vyksta didieji 
pasiruošimo darbai.. Olimp. Žaidimų 
komiteto priekyje stovi kantono pre
zidentas Nater, kuris jau prieš 20 
metų ten pat vadovavo antrųjų 
Olimp. Žaid. darbams. Spaudos še
fas yra Fritz Erb, garsaus šveicarų 
sporto laikraščio „Sport" redakto
rius, pats patyręs slidininkas ir 1928 
m. treniravęs šveicarų olimpinę ko
mandą. Žurnalistams, kurių laukia
ma per 250, paskirtas liuksusinis 
viešbutis „Du Lac“, kuriame yra visi 
reikalingi spaudai įrengimai — pašto 
telegrafo stotis, tolimo telefono susi
siekimo centralė. taip kad žurnalis
tai savo laikraščius galės greičiausiu 
keliu informuoti. Norvegai prie Šuo
liams tramplyno įsirengė telefono 
stotelę, iš kurios galės kalbėti tiesiai 
su Oslo ir rungtynių dieną norvegų 
tautą galės informuoti apie geriausių 
šuolininkų kovas. 1928 m., šuolių 
varžybų dieną, dešimtatūkstantinė 
minia buvo susirinkusi ties vieno 
Laikraščio redakcija Oslo, kur klau
sėsi tiesiai nuo tramplyno perduo
damų pasekmių. Slidžių ir ledo 
sporto šakos Norvegijoje yra popu
liariausios, taigi nenuostabu ir toks 
didelis susidomėjimas. Olimpinių 
Žaidimų varžybos bus taip pat 
transliuojamos ir per radiją. Tarp 
keturiolikos radijo pranešėjų, bus 
taip pat ir vienas vokietis, taigi ir 
per Vokietijos siųstuvus galėsime 
girdėti naujusias žinias iš St. Mo- 
ritzo. Šveicarų filmų bendrovė, kar
tu su kitų kraštų filmuotojais, nu
mato sukurti olimpinę filmą, kurioje 
galėtų įamžinti paskutiniuosius 
Olimp. Žaidimus.

Visuose kraštuose, kurie numato 
dalyvauti St. Moritze, uoliai ruošia
masi*

tykis, galės atsirasti ir pasitikėjimas 
saugumu. Tik tada bus galima iš
trinti iš savo sąmonės ir tą baimę, 
kuri yra stipriai jaučiama.

Greta politinio stabilumo stokos, 
sulaikančios tremtinius nuo apsi
sprendimo išvykti į Prancūziją, rei
kia statyti ir ekonominę padėtį. Pati 
Prancūzija yra ekonomiškai nunio
kota. Vokiečių okupacija ją ypač 
skaudžiai palietė Ir jos ekonominį 
gyvenimą iš pagrindų sugriovė. Ir 
tuos medžiaginius nedateklius. ku
riuose yra Prancūzija atsidūrusi, 
ypatingai jaučia darbininkija. Iš sa
vo gaunamo atlyginimo už darbą ir 
prancūzas darbininkas vargiai su
veda galus su galais. Jam mokamas 
atlyginimas nepastebimai ištirpsta 
įsigyjant tik reikalingiausią kuklų 
maistą ir užkamšant kitas būtinąsias 
išlaidas. Ką nors įsigyti jis šiuo metu 
beveik negali ir yra priverstas laukti 
geresnių dienų. Ypač brangi yra 
apranga ir avalynė, labai aukštos 
butų kainos. Kaip pavyzdys nurodo
ma štai kas: geriausiu atveju dar
bininkas pradžioje gali uždirbti 
mieste 6.000—8.000 frankų, tuo tar
pu padoresnis kostiumas kaštuoja

iki 16.000 'frankų. Iš gaunamo už
darbio vos galįs pragyventi pats dir
bantysis, bet daugis gi turi šeimas. 
Jas taip pat reikia išlaikyti.

Mes visi esame nubiednėj* iki 
kraštutinumo, neturime nei tinkamų 
drabužių, nei avalynės, nei kitų bū
tiniausių reikmenų. Mes žinome, 
kad kur nors išvykus, tą subiednė- 
jimą pirmiausia pajusime visu stip
rumu ir pirmus uždirbtus skatikus 
turėsime tiems reikalams skirti. Dėl 
to, kai mes svarstome galimybes kur 
nors persikelti, mes pirmiausia ly
giname uždarbį su išlaidomis. Mes 
galvojame, kiek mums atliks, kad 
galėtume Šį tą būtiniausio įsigyti. O 
Prancūzijoj, deja, neatrodo, kad 
būtų galima tam tikrą frankų dalį 
atidėti patiems būtiniausiems reika
lams. Patys darbo siūlytojai mums 
nurodo, kad vienas dirbantysis turės 
gana taupiai gyventi, jei jis norės 
išlaikyti dar du nedirbančius savo 
Šeimos narius.

Tačiau, nežiūrint visų šitų neigia
mumų, galimas daiktas, kad didesnei 
mūsų tremtinių daliai vistiek norom 
nenorom teks Prancūzijoj prisiglausti.

Vladas Minvydas

Susiorganizavo darbininkai ir 
amatininkai

Schw.-Gmund. — Sausio 10 d. sto
vykloje įvyko steigiamasis Liet. 
Darbininkų ir Amatininkų Profesi
nės Sąjungos susirinkimas, kuriame 
išrinkta šios sudėties laikinoji val
dyba: pirm. — Paškevičius, sekr. — 
Petniūnas, iždin. — Vainavičienė, 
nariai — Baublys ir Beleckas. Nau
jai įsteigtasis skyrius yra iš eilės 
šešioliktasis. Į skyrių užsirašė ke
lios dešimtys darbininkų ir amati
ninkų, kurių stovykloje yra virš 
300.

— Gruodžio 29 d. miesto ligoni
nėje mirė Juzė Vamauskienė. kuri 
palaidota Schwab.-Gmūnd vokiečių 
katalikų kapuose.

— Stovykloje baigti įvairių spe
cialybių egzaminai — patikrinimas, 
pravesti IRO įstaigų paraginimu. 
Kiekvienas DP, norįs emigruoti į 
bet kurį kraštą, ateity privalės savo 
specialybę įrodyti IRO išduotų do
kumentu. Specialybių patikrinimo 
reikalu iš stovykloje esančių lietu
vių — atitinkamos srities žinovų 
buvo sudarytos komisijos, kurios 
patikrino virš 300 įvairias praktiš
kas specialybės turinčių asmenų.

— Vietinis Liet. Raudonojo Kry
žiaus skyrius švenčių proga apylin
kės ligoninėse gulintiems lietuviams 
ligoniams įteikė pakietėlius su mais
to produktais ir saldumynais.

— Vietinė vokiečių Volks-Hoch- 
schule prieš . šventes suruošė savo 
žaislų ir religinio meno skyriaus 
darbų parodą. Šioje parodoje buvo 
išstatyti ir Šį skyrių lankiusiųjų M-nas.

Ką atneš 1948 metai St. Moritze?

lietuvių medžio darbai: lietuviškieji 
kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai, 
žaislai, be to, keletas tautinių juos
tų. Tiek to skyriaus vedėjas prof. 
J. Bijok, tiek visi lankytojai vokie
čiai lietuvių darbais labai domėjosi 
ir reiškė pagyrimų.800 biuleteniu

Kempten. — Prityręs siuvėjas p. 
Liuakevičius organizuoja kempte- 
niečiams vyrams siuvimo kursus, 
kur tikimasi keletos mėnesių bėgyje 
pramokyti nemažą būrį tautiečių 
siuvimo amato. Minėtais kursais 
susidomėjimas didelis.

— Kolonijos gyventojo A. Martin- 
kaus iniciatyva į Kempteną yra pa
kviestas prof. Ružickis, kuris čia 
kurį laiką duos vietos jaunimui 
fortepijono pamokas.

— Komiteto nario švietimo ir kul
tūros reikalams L. PraČkailos inicia
tyva, dirbantiesiems be atlyginimo 
vienokiu ar kitokiu būdu suranda
ma lėšų, nors dalinai už jųjų pasi
šventimą kolonijos tautiečių labui 
atsilyginti. L. Pračkaila tikrai savo 
pareigose nuoširdus ir joms atsi
davęs.

— Sausio 15 d. Kempteno lietuvių 
stovyklos žinių biuletenis „Alguvos 
Baro Dienos Naujienos“ pasirodo su 
800-tuoju numeriu. A. B. Dienos 
Naujienos spausdinamos rotatoriu
mi, o jas redaguoja C. S-das ir.J.

Norvegija, kuri, kaip ir kitos šiau
rės tautos, žiemos sporte yra puikūs 
specialistai ir buvusiuose Olimp. 
Zaidfthuose yra laimėję kelias dešim
tis medalių- siunčia stiprią slidinin
kų ekspediciją, susidedančią iš 40— 
50 vyru. Jie dabar uoliai dirba 
treniruočių stovykloje Kongsberge. 
Garsusis Ivar Ballangrud, kuris jau 
1928 m. skynė pergales greičio čiuo
žime, yra taip pat įtrauktas į olim
pinę komandą ir dabar smarkiai 
treniruojasi, norėdamas ir St Mo
ritze apginti savo titulus.

Švedija, kuriai teikiama daugiau
sia vilčių, savo garsiuosius slidinin
kus, kaip Nils Karlsson, Nils Taepp, 
Harald Eriksson, Israelsson, Nils 
Ostensson ir kt., sutelkė sporto sto
vykloje Valadalen. Švedų Olimp. 
Komitetas siunčia komandą, susi
dedančią iš 26 slidininkų, 8 greita- 
čiuožikų, 19 ledo ritulininkų ir mo
dem. žiemos penkiakovos 5 dalyvių. 
Dėl ūkio krizės šį kartą nevežami 
dailaus čiuožimo atstovai. Tai pir
mas kariąs, kada Švedija, kuri iš
augino garsiuosius Ulrich Salchov, 
Gillis Grafstrom, Viviane Hultin, 
šioje šakoje nebus atstovaujama 
Olimp. Žaidimuose. Ledo ritulinin
kai, kurie pernai Prahoje tragiškai 
netapo pasaulio meisteriu, uoliai 
treniruojasi ir bus vieni iš rimčiau
sių konkurentų.

Suomiai taip pat dėl finansinių 
sunkumų negalės dalyvauti su tokio 
stiprumo komanda, kaip prieš karą. 
Tačiau Ir su mažu dalyvių skaičiu
mi jie bus pavojingi varžovai savo 
kaimynams švedams ir norvegams. 
Nors dalyvių vardai dar nėra žino
mi, tačiau aišku, kad suomiai, be 
didelės reklamos intensyvi^ dirba.

Prancūzija, kuri po karo, visose 
sporto šakose padarė didelę pažan
gą, taip pat ir žiemos sporte smar
kiai sustiprėjo. Slidininkai jau nuo 
lapkričio mėn. pradžios treniruojasi 
Chamonix. James Coutet, Panisset, 
Huertas, Blanc, Masson, Leduc —

I

56. Jacevičienė — mirė 1947. IX.
18 Billere-Pau (pietų Prancūzija), 
palaidota vietos RK kapuose.

57. Žilvytis, Vytautas, Kazio, gim. 
1914. III. 22, iŠ Panevėžio, mirė 1947. 
VIII. 9 Mūnchen, palaidotas vietos 
Nordfriedhof kapuose.

58. Pauliukas, Albinas, Adomo, 
gim. 1923. IL 2, iš Panevėžio, mirė 
1947. IX. 11 Freudental.

59. Kvedaras, Pranas, gim. 1908.
II. 2, iš Jurbarko, mirė 1947. VII. 14 
Gdppingen.

60. Manomaitis, Aleksas, Prano, 
gim. 1911, iŠ Šiaulių, nužudytas 1945. 
III-IV mėn. Vokietijos KZ, prie 
CSR sienos.

61. Kučinskas iš Beaškių km., 
Biržų apskr., mirė 1945. III. 30 Al- 
tenburg/Oberk., Reserve Lazarette, 
palaidotas vietos kapuose. ' i

62. šukevičienė, Ona, 40 m. amž., 
mirė 1945. II. 25 Kempten, palaidota 
vietos RK kapuose.

63. Klimauskienė, Zofija, 75 m. 
amž., mirė 1946. II. 26 Kempten, pa
laidota vietos RK kapuose.

64. RaceviČienė Elena, 21 m. amž., 
mirė 1946. IV. 6 Kempten, palaidota 
vietos RK kapuose

65. Hagentomas, Aleksas, gim. 
1872. VI. 21, mirė 1946. V. 3 Kemp
ten^, palaidotas-vietos RK kapuose.

66. Vidmantas, Antanąs, Leono, 
gim. 1942, mirė 1946 VIII. 26 Kemp
ten, palaidotas vietos RK kapuose.

67. Smilingis, Alfonsas, gim. 1920. 
XII. 5, mirė 1946. X. 15 Kempten, 
palaidotas vietos RK kapuose.

68. Sajauskienė, Izabelė, Jono, gim. 
1902, mirė 1946. XII. 12 Kempten, 
palaidota vietos RK kapuose.

69. Daukutė, Audronė-Emilija, 18 
mėn. amž., mirė 1947. I. 15 Kemp
ten, palaidota vietos RK kapuose.

70. Ginčauskaitė, Irena, 9 d. amž., 
mirė 1947. IV. 3 Kempten, palaidota 
vietos RK kapuose.

Padėkime susirasti a] tuosius
B JAV bei kitur per C/Kartoteką yra 

paieškomi žemiau išvardinti asmens:
370) Kasparas Aleksandras ir Galkon- 

tienė-Kasaparaitė Viktorija iš Karklėnų; 
371) Bačiulis Juozas iš Sargėnų; 372) Mich- 
nevlčius Algirdas: iš Kauno; 373) Inž. ♦’’a- 
sylius Konradas su žmona Zene iš Šven
tosios, Lukoševičienė Ona iš Biržų, Ado
mavičiai: Ferdinandas, Ona, Liglja, Arija 
bei Brunonas ir Dambrauskaitė Janina iš 
Biržų; 374) Augustaitienė - Kausteklytė 
Elvyra, Morkvėnas Aleksas su savo žmo
na Emilija ir Tamošiūnas Vytautas; 375) 
Matusevičienė Uršulė ir jos sūnus Justi
nas iš Merkšišklų.

Be to, C Kartotekoje randasi:
a) L R u ' p a s a i: Vy tautui-Vincentui 

Tvardauskui (1922), Marijai Januškienei 
(1907), Petrui Tumėnui (1907), Antanui 
Užubaliul (1905) ir Anelei Pranckevičienei 
(1910).

b) dokumentai, foto: Jonui Jū
relei (1900).

e) adresai fš JAV: Kaziui Ra

tai didžiausi prancūzų šulai slidinė
jime. Dailiojo čiuožimo dalyvius 
ruošia žinoma mokytoja Jacqueline 
Vanderane, kuri iš jaunų talentų 
sudarys gan pajėgią komandą. Ledo 
rutul minkai, kuriuos treniruja Ra
cing Club Paris kanadiečiai, Cha- 
monixe prieš pat Olimp. Žaid. daly
vaus specialiniame turnyre, kur bus 
išaiškinta galutinė sudėtis. Ypatin
gai stiprūs prancūzai bus „bob“ ro
gučių lenktynėse.

šveicarai, kaip šeimininkai, ypa
tingai ruošiasi, norėdami, savo tė
vynėje vykstančiuose Olimp. Žaidi
muose kaip galima geriau pasirody
ti. Ledo ritulininkai, amerikiečių 
pakviesti, jau senokai treninuojasi 
Garmisch-Partenkirchene, vadovau
jami žinomo kanadiečio Wyn Cock. 
Sausio mėn. šveicarai savo jėgas iš
bandys su gera anglų profesionalų 
Brighton Tigers komanda, kuri Švei
carijoje sužais net 10 rungtynių. 
Ypač rūpestingai treniruojami sli
dininkai, kurių pasiruošime didelį 
vaidmenį vaidina kondicinės treni
ruotės.

JAV atsiunčia savo stipriausią 
komandą, kokios Olimp. Žaidimai 
dar nematė. Amerikiečiai ypatingai 
pavojingais laikomi kliūtiniuose nu
sileidimuose nuo kalnų (slalome). 
Bob Blatt, Barney McLean ir mo
terys Gretchen Frazer, Doddle Post, 
Paula Kahn laikomi aukštos Euro
pos klasės.

Dieniausias susidomėjimas St. Mo
ritze, be abejo, bus olimpinis ledo 
ritulio turnyras, kuriame dalyvauti 
jau užsiregistravo 16 valstybių. Ti
tulo gynėjai yra anglai. Dar nese
niai paaiškėjo Kanados dalyvavi
mas, kuri buvo sukėlusi didelį 
triukšmą, kadangi Kanadoje ge
riausi ledo ritulininkai yra profe
sionalai, arba panašūs į juos. Tačiau 
rasta išeitis ir. kaip neseniai Kana
dos ledo ritulio sąjungos preziden
tas Al Pricard pareiškė. Kanadą St. 
Moritze atstovaus „Royal Canadian 
Air Force“ komaoda. K. Miškinis

71. Simoliūnas, Juozas, Antano, 
62 m. amž., mirė 1947. VI. 11 Kemp
ten, palaidotas vietos RK kapuose.

72. Zau^ienė, Elena, Mato, gim. 
1867, XI. 5, mirė 1947. IX. 10 Kemp
ten, palaidota vietos RK kapuose.

73. Jasaitienė, Marijona, gim. 1875.
VI. 28 Kazlų Rūdoje, mirė 1947. IX. 
23 Hanau, palaidota vietos Prossel- 
heim RK kapuose.

74. Gustas Jonas, gim. 1873. V. 23 
Karališkių km., mirė 1947. IX. 23, 
Schwabisch-Gmund, palaidotas vie
tos RK kapuose.

75. Žulkausklenė, Antanina, gim. 
1882 Griškabūdyje, mirė 1946 m. pa
baigoje. Palaidota Mūhldorf RK kap,

76. Mačiukytė, Emilija, gim. 1946. 
XII. 1 Mūhldorf, mirė 1946. XII. 17 
ir palaidota Mūhldorf RK kapuose.

77. Kalvaitienė, Natalija, gim., 
1903. VIII. 13 Griškabūdyje, mirė 
1946, I. 26 ir palaidota Gross Hesepe 
RK kapuose.

78. Friclenė, Dania, gim. 1911. IV.
12 Pikaičių km., mirė 1946. X 10 ir 
palaidota Gross Hesepe RK kapuose.

79. Majauskas, Jonas, gim. 1913. X 
18 JAV, mirė 1946. X. 18 ir palai
dotas Gross Hesepe RK kapuose.

80. Gaidelytė, Irena, gim. 1946. V,
16 Gr. Hesepe, mirė 1946. X 4. Ir 
palaidota vietos RK kapuose,

81. Jagūnienė-Liūdavičiūtė. Irena, 
gim. 1923. VIIL 27 Kėdainiuose, mi
rė 1946. XI. 11 ir palaidota Gr. He
sepe RK kapuose.

82. Petrašaitis, Gustavas, gim. 1889.
IV. 26 Skardupėnuose, mirė 1947. I. 
23 ir palaidotas Gr. Hesepe RK ka
puose. •

83. Kavolienė, Ona. gim. 1979. IL
22 Drevemuose, mirė 1947. IV. 8 ir 
palaidota Gr. Hesepe RK kapuose.

84. Paulauskas, Ginas, gim. 1901.
VII. 26 Petrikaičiuose, mirė 1947.
VIII. 25 ir palaidotas Gr. Hesepe 
RK kapuose.

vulskiul, Mortai Flick ir Fėl. Gabali&us- 
kui.

Visais šiais reikalais prašoma kreiptis
į vietos LTB komitetus. Visi, save laiką 
LTB nariais, tenepamiršta įsirašyti LTB 
C/Kartotekon per vietos LTB komitetus.

LTB C/KARTOTEKA

Paieškojimai
Žilinskas Antanas, gyv. (14a) Biberach*^ 

i Riss. Waldseestr. 51, ieško sūnaus Zig-'®Q 
mo Žilinsko, 30 m. amž.. Žinantieji apie .Of 
jo likimą arba buvimo vietą prašomi 
pranešti aukščiau nurodytu adresu. (200)

Mr. Peter Balchus, gyv. 652 Bennet St., 
Pa, USA. ieško Griškonio Jono arba Vin
co. s. Vinco, kilusio iš Semeniškės km., 
Miroslavo valsč., Alytaus apskr. (201)

T. Miller (Skudas), kilęs iš Skaistakal- 
nio km., Subačiaus pap., dabar gyv. JAV, 
ieško savo giminių. Giminės, norintieji 
gauti adresą, prašomi kreiptis į A. Tiekį, 
(16) Kassel-Oberzwehren, Camp Ma t ten - 
berg. (202)

Marijonos Platakaitės, kilusi n*; Iš Var
nių m., Telšių apskr., ieško J. Eitutienė, 
gyv. Kemten-Allgūu, Lit.-Lager, Postfach 
229, kuri praneš Amerikon. (208)

Liesis Petras, 29 m.,gyv. C. W. A. C. 
TRELISKE Hostel Nr. Truro, Cornwall.: 
England, ieško brolio Liesto Broniaus ir 
pusbrolių Sadauskų Juozo ir Albino.

PC IRO Paieškojimų Įstaiga, Arolsen 
prie Kassello, ieško sekančių asmenų:

Blrkoben Hermann, iŠ Passau; Fastina* 
Bartaschus, iš Modesto; Heelsohn Thea, 
iš Stutthof; Kundrotą* Stasys, iš Seedorf;- 
Orint a s Aldona, gim. 1924 5: Schachtman 
Hirsch, 16 metų, fš Stutthof; Skučas Pet- 
ronella, gim. 1890. iš Vainai; Vindsberg 
Shimon, iš Marijampoi; Werbalinski Cha- 
jim, gim 1933, is Stutthof, Ziv Ella, 14 
metų, iš ShavU. (50)»

Patikimų reikalų
1947 m. gruodžio mėn. 22 dieną Mūn- 

chene mirė Sofija Serstobaitė, gim. 1924 
m. Liepos mėn. 22 d. Kaune, 1944 m. gy
venusi Ukmergės mieste. Liko kilnoja
mas turtas. Giminės, jei tokie yra. pra-, 
somi per du mėnesius nuo šio skelbimo 
dienos atsiliepti. Neatsiliepus ir teisių į 
palikimą neįrodžius, turtas bus perduo
tas Bndruomenės naudai.

LTB Mūncheno Apylinkės Teismas, 
Mūnchen, Lamontstr. 2L (205)

1947 m. gruodžio mėn. 13 d., Mtinchene 
mirė inžinerius Stasys Pranckūnas, gimęs. 
1916. IV. 19. Petrograde, nuolatinė gy- - 
venamoji vieta Lietuvoje. Uteno#, 
apskritis. Liko kilnojamas turtas. Gi
minės, jai tokių yra, prašomi per du 
mėnesius nuo šio skelbimo dienos atsi
liepti. Neatsiliepus R teisių į alikimą neį- ■ 
rodžius, turtas bus perduotas Bendruo
menės naudai.

L.T.B. Mūcbeno Apylinkės Teismas, 
Mūnchen, Lamontstr. 21 (200)

/ ‘ . ■ • ’•.Xu-

Padėka
LTB FeUbacho Komitetui, LRK Fell- 

bacho skyr. ir kitiems, parėmusiems ma
terialiai, ir LRK moterų sekcijai, ypač 
p. . Petrauskienei, Semetienei ir Vilūnae- 
nel, parodžiusioms tiek daug pasiauko
jimo, parengiant mums bendrąsias Kū
čias, nuoširdžiai dėkojame.

Kūčių stato Stuttgarto,. '
Lietuviai studentai (JM) .

7



*

LAIŠKAS IS KANADOS Miško kirtėjo Kalėdos
Timmins, Ont. 1947 XII. 31.

Po nepilnų keturių mėnesių, Ka
lėdų švenčių proga, nutarėme nu
gramdyti nuo savęs miško samanas 
ir nuvažiuoti į artimiausią miestą 
viena1 savaitei atostogų. Nors kiše
nėje gulėjo keli Kanądos lietuvių 
kvietimai, bet mūsų draugai mus 
ąkyriai atkalbinėjo, girdi ką jūs ten 
trukdysite žmonėms, jie turi savas 
šeimas, savo draugus, o mes juk 
svetimi, niekam nereikalingi žmo
nės ... •

Jų argumentai gerokai numušė 
mums ūpą, mat, dar vis nebuvome 
visiškai nusikratę DP kiauto. Ta
čiau savo nusistatymo nekeitėme ir, 
sėdę į viduramžių laikų diližaną, 
panašų į skrynią, tik ne arklių, o 
traktoriaus traukiamą, po dvylikos 
valandų pasiekėme vieną iš didžiau
sių pasaulyje aukso kasyklų centrų 
— Timmins.

Firmos raštinėje gavau pirmąją 
Kanadoje savo prakaitu uždirbtą 
algą. Už beveik pustrečio mėnesio 
darbo, atmetus visus atskaičiavimus,
grynais liko porą šimtų be kelių 
dolerių. Išdidžiai tada sėdome į 
taksi ir nuvykome į krautuves — 
reikia juk pagaliau numesti lopytus 
dažytus imtinius skudurus. Gatvė
mis be paliovos siuva naujausio 
Amerikos modelio automobiliai, 
autobusai, švysčioja įvairiaspalvės 
reklamos, vitrinos lūžta nuo gėrybių 
4- pirk ką nori Ir kiek nori. Pir
miausia pasukome į manufaktūros 
krautuvę. Kitą rytą apsirengę nau-

JLiumberdžckerlų rūmai“ Kanados miškuose

Kas yra tie sovietiniai liudininkai
Žmonės, apie kuriuos repatria- 

clniam laikrašty rašo
„Tėvynės Balsas“, Vilniuje lei

džiamas ir skiriamas tremtiniams, 
nuolat skelbia grįžusiųjų į Lietuvą 
atsiliepimus apie tremtinių stovyklų 
gyvenimą. Kai kurie iš tų pasako
tojų turėjo neatsargumo kalbėti ne 
tik bendrais posakiais, bet sumi
nėti savo pavardes, stovyklų var
dus ir pavardes tų, kurie juos nuo 
grįžino tariamai atkalbinėję ar ki
taip persekioję. Tatai mus įgalino 
patikrinti, kas yra tie grįžusieji, 
kuriuos sovietinė spaudą pasitelkė 
sau į bendradarbius, ir ko verti jų 
liudijimai. Paimam šių j atveju tik 
iš „Tėvynės Balso“ 3 nr. poros liu- 
dijimus 
*yklą.

apie ^buv Marzfeldo sto-

Ką jie liudija?
Jurkevičius, kilęs iš Suba-Jonas

Baus:
„Lietuvių stovyklose persekiojami 

tie, kurie nori grįžti. Griebiamasi 
bjauriausių priemonių. Viešai apie 
grįžimą niekas nedrįsta kalbėti, nes 
sumuša. Kiekvieną nepasitenkinimą 
Stovyklos gyvenimu ir norą mesti 
bastymąsi, grįžti į tėvynę, — sten
giasi visokiais būdais užgniaužti 
lietuviškoji stovyklų policija ir pir
mininkai*. .. Per Liatuką nukentė
jau ne aš vienas- nukentėjo ir*Leba- 
vičius, Cerkeliūnas. Sirvydas. — visi 
patekome į kalėjimą. Lietuviškoji 
stovyklos policija atėmė iš mūsų 
daiktus. Iš manęs atėmė žiedus, 
drabužius ir pinigus.“

Justas Labavičius, kilęs iš Puša
loto, aiškina, kas yra ta lietuviškoji 

. policija:
„Gi tie, kurie okupacijos metu 

čia buvo vokiečiu samdiniai. Stu- 
bingis buvęs vokiečių leitenantas, 
dabar policininkas Marzfelde, prie 
Ntirnbergo. Arba Martinkus taip 
pat buvo vokiečių leitenantas.“

Abiejų šitų vyrų liudijimai nuo
stabiai sutampa su p. Višinskio pa
reiškimais JTO, nors pastarasis dar 
nebuvo DP.

sovie-Kas yra tie repatriavusieji 
tintai liudininkai?

Mūsų patikrintom žiniom ____
felde tokio liudininko Lebavičiaus, 
kaip jį skelbia sovietinė spauda, 
pabuvo, bet buvo Justas Kleba- 

kDęs B Pušaloto, gim. 1825.

Marz-

jais pirkiniais, žiūrime į vienas kitą 
ir stebimės — tikri džentelmenai, 
o ne „lumberdžekeriai* (miškų kir
tėjai).

Tik įsikūrus viešbutyje, tuojau 
mus pradėjo lankyti ir pas save 
kviesti vietos lietuviai.

Kūčių vakarą praleidome pas dau
giausiai tremtiniais besirūpinančią 
p. Sargelių šeimą. Tiesiog nuosta
bu, kad p Sargalis gimęs Kanadoje, 
o ponia Anglijoje bet abu kalba 
puikiai lietuviškai ir yra nepaprasti 
lietuviai patriotai. Taip pat ir jų 
vaikai kalba lietuviškai.

Antrą Kalėdų dieną visus lietu
vius (o jų jau į Timminz iš apylin
kių buvo prisirinkę apie 14) pakvietė 
Mr. Larcher, pas kurį atvyko miesto 
burmistras Mr. Brunette, apygardos 
policijoj, vadas Mr. Lepic, vietinio 
dieniaščio leidėjas, radijo stoties 
vadovybė ir kiti aukšti valdininkai 
su poniomis. Pripuolamai pusė mū
siškių daugiau ar mažiau kalbėjo 
angliškai, todėl galėjome puikiai 
jiems išaiškinti savo rūpesčius ir 
jiems įdomius klausimus. Iš kažkur
atsirado tremtyje išleistas albumė
lis „Lietuva-mano šalis gimtoji“, iš 
kurio, nors ir silpnai paruošto, ga
lėjome šį tą įdomesnio parodyti. 
Gaila, kad neturėjome daugiau, ypač 
norėjo ką nors gauti dienraščio lei
dėjas, kuris žadėjo parašyti apie 
Lietuvą. Prižadėjome jam parūpinti.

Moterys paprašė padainuoti lie
tuviškų dainų. Vienam mūsiškių 
pritariant akordeonu, padainavome 
keletą dainelių. Visiems nepaprastai

V. 19. Vokietijoje jis buvo tarnavęs 
vokiečių kariuomenėje. I Marzfeldo 
stovyklą • jis buvo atvykęs 1946. V. 
20 iš Lūbecko. Paskiau paaiškėjo, 
kad Lūbecke buvo pridaręs įvairių 
vagysčių ir iš ten turėjo pabėgti. 
Gyvendamas Marzfelde, ir paskui 
Langva ceryje už vagystes, girtavimą 
ir ypač už muštynes buvo daug 
kartų stovyklos administracijos 
baustas Jis davė ir raštišką pasi
žadėjimą, kad daugiau nebenusikals. 
Tačiau 1947. II. 27-28 naktį jis da
lyvavo vienoje banditų grupėje, no
rėjo išplėšti stovyklos maisto san
dėlį, sumušė stovyklos policiją, o 
poste stovėjusį policininką supiaustė 
peiliu. Atvykusi amerikiečių MP, 
septynis jų suėmė, tarp jų ir Kle- 
bavičių. Amerikiečių kariuomenės 
teismas priteisė jiems po 1 metus 
kabėti. Maždaug po mėnesio laiko 
tiesiai iš kalėjimo Justas Kleba- 
vičius, Voldemaras Jaruševičius ir 
Kostas Kičas išvyko savanoriškai į 
sovietinę Lietuvą.

Tai tokie yra tie grįžusieji ir 
vietinės spaudos bendradarbiai.

Ko verti Jų liudijimai?
1) Klebavičiaus liudijime kalbama 

apie Marzfeldo stovyklą, kaip dabar 
veikiančią, dabar tokios nėra. Ji 
buvo panaikinta jau 1946. XII. 8, 
taigi prieš metus. Nuo tada lietu
viai perkelti į Langvaserį.

2) Klebavičiaus minimas Stubin-
gis yra ne policininkas, bet polici
jos vadas; praeityje jis buvo ne vo
kiečių leiteanntas, bet buhalteris 
vienoje prekybos įstaigoje Lietu
voje. Klebavičiaus minimas Mar
tinkus yra ne vokiečių leitenantas, 
bet... kunigas, buvęs Marzfeldo 
parapijos klebonas, dabar kitur 
nukeltas. *

3) Jonas Kurkevičius, čerkellū- 
nas, Sirvydas, — Jurkevičiaus mi
nimi kaip nukentėję nuo Liatuko, 
Langvaserio stovyklos vedėjo, kuris 
juos įmesdinęs į kalėjimą, — niekad 
nei Marzfelde nei Langvaseryje ne
buvo gyvenę.

4) Kad jie sėdėjo kalėjime — tei
sybė, bet jie save tegali laikyti kan
kiniais, kol nepasako už ką. Jie yra 
panašūs į Gogolio herojų, kuris di
džiuojasi ir viriasi išgarsėjęs tide, 
kad ir laikraščiai jo pavardę karto
ja. Mat, jiv girtas būdama*, palindo

so-

teviSkes garsas

patiko. Viena ponia išsireiškė: „Jū
sų dainos tokios gražios, kaip ir 
itališkos.“ Atsirevanšuodami kana
diečiai, vadovaujant Timmins ra
diofono koncertmeisteriui, padainavo 
keletą angliškų ir prancūziškų dainų. 
Dainavo ir pats miesto burmistras.

Vakaras praėjo labai draugiškoje 
susipažinimo nuotaikoje. Atsisvei
kindami visi davė mums vizitines 
korteles ir užkvietė pas save į na
mus. Deja, ne visus kvietimus galė
jome išpildyti, nes miške vėl laukė 
plūkiąs su kirviu.

Susipažinęs su Kanados papro
čiais, turiu prisipažinti, kad jie man 
labai patiko. Niekas čia nekreipia 
dėmesio į užimamą vietą; pats ma
čiau, kaip aukso kasyklų darbinin
kas, sveikindamasis su burmistru, 
šėrė jam kumštim į pašonę ir su
šuko: „Heilo!“ Mums bandant va
dinti titulais, aukštieji pareigūnai 
pataisydavo h liepdavo vadinti var
dais, o taip pat ir mes turėjome 
pasisakyti savo vardus. Mėgstan
tiems gerai nugerti čia liūdniau, nes

P. Edwards DP klausimais
(atkelta iš 1 p si.) 

žmonės. Viskas yra daroma, kad 
būtų tiksliai ir aiškiai nušviečiama 
ir apibūdinama DP padėtis.

Kl. — Ar yra ženklų, kad JAV ir 
Kanada priims didesnį, skaičių DP?

Ats. — Viskas bus daroma, kad 
šie abu kraštai priimtų kuo daugiau
sia DP. Yra ženklų, kurie rodo, kad 
reikalai krypsta gerojon pusėn. Hei
delberge steigiamas didelis Kanados 
konsulatas, specialiai DP reikalams. 
Iš to jau galima spręsti, kad Kana
dos vyriausybė turi didelių projektų 
DP atžvilgiu. Siame konsulate vi
sada bus darbo ministerijos ir kiti 
atstovai, kurie suteiks įvairių infor
macijų.

Kl. — Pereinamose emigracijos 
stovyklose labai blogai traktuojami 
išvykstantieji. Yra žinių, kad vienas 
transportas vietoj Bremerhaveno 
buvo vežiojamas sovietų zonos pa
sieniais; skleidžiamF gandai, kad jį 
buvo norėta įvežti į sovietų zoną. 
Ar šie reikalai yra išaiškinti?

Ats. — Dėl blogo traktavimo per
einamose stovyklose mus žinios yra 
pasiekusios. Viskas daroma padė
čiai sutvarkyti. Kartu prašoma apie 
vykstančias blogybes pereinamose 
stovyklose patiekti žinias raštu. O 
dėl transporto, kuris vietoj Bremer

po vežiku ir sutrukdė judėjimo 
tvarką.

Jie nutyli, kad juos suėmė ame
rikiečių MP ir amerikiečių teismas 
teisė, o kaltina už tai lietuvius, nes 
sukurstyti reikia prieš lietuvių sto
vyklų administraciją, dėl to iš ame
rikiečių reikia padaryti lietuvius.

Taigi minėtų grįžusiųjų pareiški
muose yra tiesos tiek pat kaip ir 
pas poną Višinskį, pagal kurio duo
tą toną dabar turi eiti visi grįžu
siųjų parodymai.

„Tėvynės Balsas“, kaip ir visa so
vietinė spauda, bu^o ir tebėra iš
tikimą, šūkiui, kurį pirmosios oku
pacijos metu vienas sieninis laikraš
tis buvo įsirašęs vietoj visų šalių 
proletarų... „Melas — mūsų idea
las.“ (E.)

Balsas iš Indokinijos džiunglių
Mieli tautiečiai.
Jau daugiau kaip dveji metai mes, 

atsiskyrę nuo savų draugų, basto
mės po tolimos Indokinijos kampus.

Prancūzai, pasinaudodami sunkiu 
tremtinių, bei belaisvių gyvenimu, 
daug kam pasiūlė įstoti į svetimša
lių legijoną, žadėdami gerą gyveni
mą, o po penkerių metų — Prancū
zijos pilietybę. Tomis sunkiomis 
valandomis daug pusalkanių vyrų 
stojo savanoriais. Vėliau beveik visi 
nusivylė, tik jau buvo pervėlu. Pran
cūzai svetimšalių legijoną dažniau
siai siunčia ten. kur nenori siųsti 
savo kariuomenę. Ir dabar daug 
tūkstančių tremtinių kovoja Indo
kinijos džiunglėse, kur blogas kli
matas ir dideli karščiai europiečiams 
yra sunkiai pakeliami. Maža kuris

Lietuvlai Indėklnijoje

čia neleis, kad paskui šlitinėtum 
gatvėje. Per visas šventes nema
čiau nė vieno rimčiau įgėrusio.

Visų atostogų metu mūsų vieš
butyje lankėsi įvairių tautų kilimo 
kanadiečiai, klausinėjo apie rusus, 
dabartinį gyvenimą Europoje, kvie
tėsi pas save. Vienas anglas, kelis 
kartus manes ieškojęs paklausė: 
„kaip čia suprasti; per visą karą 
mūsų vyriausybė gyrė Sov. Rusiją, 
o dabar staiga pradėjo peikti. Kur 
tiesa?“
Sekmadienį po Kalėdų paėmėm 

taksi, atsisveikinom su geraširdžiais 
Timmins lietuviais ir, sėdę lėktuvan, 
už 6 dolerius po pusės valandos 
nusileidome ant ežero prie mūsų 
stovyklos. Kai išlipdamas iš lėktuvo, 
įmerkiau išeiginius batelius į sniegą 
ir prisėmiau po sniegu atsiradusio 
vandens atsiminiau, kad gražioji 
filmą pasibaigė. Tačiau apžėlusioms 
savo draugams galėjau pasakyti, 
kad ir mes, rods, dar esam reikalingi 
žmonės. J. Pr.

haveno atsidūrė sovietų pasienyje, 
tai buvo nesusipratimas, pasiun- 
čiant traukinį ne ta kryptimi. Šiuo 
reikalu aiškinamasi toliau.

Kl. — Mūncheno Funk-Kaserne 
pereinamoje stovykloje sanitarinė ir 
maisto padėtis yra katastrofiška. 
Langai išmušti, baisi nešvara. Ar 
atkreiptas į tai dėmesys?

Ats. — Su laiku bus viskas su
tvarkyta. Langai jau sudėti. Kiti 
pagerinimai bus įvesti.

Kl. — Pietūs, kuriuos gauna DP, 
yra labai blogi. Ypač paskutinėmis 
savaitėmis. Su kuo tuo reikalu tar
tis ir kur kreiptis?

Ats. — Mes būtume labai paten
kintų jei Tamstos tai praneštumėte 
raštu.

Kl. — Kodėl duodama juoda duo
na stovyklose, kuomet iš JAV gau
nami kviečiai. Tuo tarpu Ludwigs- 
burge, nacių stovykloje, tie, kurie 
mus kankino kacetuose, gauna ne 
tik baltą duoną, bet dar kasdien po 
tam tikrą kiekį obuolių?

Ats. — Duotas parėdymas prie vo
kiečių. maitinimo įstaigų pastatyti 
IRO kontrolę, kuri griežtai žiūrės, 
kad duodamas maistas DP asmenims 
būtų geras. Reikia tikėtis, kad pa
dėtis pasitaisys.

Kl. — IRO organizaciją sudaro 
Vakarų demokratinės valstybės.
Sov. S-ga joje nedalyvauja. Ar gali 
būti IRO organizacijos tarnautojais 
komunistai ir rusai?

Ats. — Jeigu yra rusų, tai dar ne
reiškia, kad jie yra komunistai. IŠ 
kitos pusės, jeigu žmogaus pažiūros 
nesutinka su IRO nuostatais ir jis 
šiai organizacijai kenkia, jis turi 
būti atleistas.

Toliau buvo, atsakyta į eilę peti
cijų, liečiančių papildomą maistą 
laikraštininkams, popierio klausimą 
ir kt. reikalus. Paaiškėjo, kad jau 
gauti visi laikraščių bendradarbių 
hardiniai sąrašai, ir nuo vasario 1 d. 
šis reikalas bus sutvarkytas. Popie
rio 1948 m. I ketvirčiui 70 tonų laik
raščiams ir 20 to knygoms. Dėl ne
vienodo cigarečių paskirstymo are- 
joms, tariamasi su Supply Center 
dėl išlyginimo.

Užbaigiamąjį Žodį pasakė žydų 
laikraščio bendradarbis Landau, pa
dėkodamas IRO vadovybei už infor-

ištveria ilgiau, kaip dvejus metus.
Ir mes, lietuviai, čia esame patekę 

tokion būklėn. Be jokių ryšių su sa
vaisiais, pageltę nuo saulės, slankio- 
jame it laukiniai po džiungles. Dau
gelis mūsų yra pavieniui išsklaidyti 
tarp kitataučių. Yra net tokių, kurie 
baigia užmiršti, gimtąją kalbą, nes 
nei laiškų nei laikraščių iš niekur 
negauna.

Yra, tiesa, vienas kitas geriau gy
venąs. tačiau daugumas esame iš
sklaidyti po tokias vietoves, kur, be 
mūsų įgulų, tegyvena vien puslau
kiniai geltonieji, į kurių nagus pa
tekęs, gyvas nebegrįši

Mieli tautiečiai, kuriems teks 
skaityti šį trumpą laiškutį, neužmirš
kite mūsų. Parašykite laiškų arba 
atsiųskite kokių nors perskaitytų 
laikraščių, nes mums čia jie didelė 
retenybė. Tik laiškai iš savų tautie
čių bei spauda gali palengvinti iląas 
ir niūrias legijonleriaus dienas.

Liekame laukdami laiškų arba lai
kraščių —

Lietuviai iš Indokinijos džiunglių

Red. pastaba: Minimą laišką re
dakcija persiuntė Leg. J. Grigonis, 
kurio adresas yra šis:

Legr. Grigonis Joseph
*S. P. 82335 C. M. 1
France,

1948. L 14

Pabaltijo Universiteto studento 
poilsio valandėlė, plačias Kanados 

girias beretinant • « •

macijas ir nurodydamas, kad DP 
spauda gina demokratijos principus 
ne tik savo tarpe, bet ir užsienyje; 
DP spauda kovoja ne tik su demo
kratijos priešais, bet ir su komu
nistais, kurie yra didžiausi demokra
tijos priešai.

Konferencija užtruko apie 4 va
landas. Ne į visus klausimus atsakė 
dir. Edwards, į specifinius klausimus 
atsakinėjo: Dearlinger, Trimble, 
Karte r ir kt.

Reikia pažymėti, kad konferencija 
praėjo gana sklandžiai. Tikėsimės, 
kad šios konferencijos padės išsklai
dyti tuos neaiškumus, kurie dažnai 
kyla tarp DP ir juos globojančių 
organų. P. M.

L 6. Jugoslavijos protestas JT 
dėl užblokuotų Jugoslavijos aukso 
rezervų. * Albanija atsisakė 
bendradarbiauti su JT Balkanų 
komisija. ♦ JAV militarinė pa
rama Graikijai 15 mil. dol. su
mai. ♦ Prancūzijos parlamentas 
galutinai ratifikavo antiinfliacinį 
įstatymą.

L 7. Venccuelos prezidentu iš
rinktas Romulo Calegos. ♦ So
vietų — Norvegų prekybos su
tartis. ♦ Vokietijos anglosaksų 
zonų min. pirm-kų konferenciją 
su Clay ir Robertson Frankfurte. 
♦ Habeas Corpus aktas įsigalioja 
Vokietijos vakarų zonose. ♦ Per
sijos parlamento pasitikėjimas 
(76 prieš 6) Hakimi vyriausybei.

I. 8. Irako užs. reik. Salih Ja- 
bur pasitarimai su Bevinu 1930 
sutarčiai pratęsti. ♦ Komunistų 
atstovai Brazilijoje netenka man
datų.

L 9. Rumunų liaudies respu
blikos prezidentas prof. Parhin. * 
Britų protestas Sirijos vyriausy
bei dėl prieš britus nukreiptų 
užpuldinėjimų. ♦ Britų — pran
cūzų pasitarimai dėl 16 valstybių 
konferencijos šaukimo.

L 10. Prancūzijos protestas 
Jungi Valstybėms dėl angio- 
amerikiečių pasiūlymų Frankftir- 
to konferencijoje. ♦ Čekoslova
kijos komunistų partija pareika
lavo kariuomenę išvalyti nuo 
„imperialistinių valstybių agen
tų“. * Anglijon pabėgęs vengrų 
socialistų vadas Peyer organi
zuoja tarptautinę socialistų uniją 
prieš komunizmą.

L 11. Vietinių tarybų rinkimai 
Sov. Sąjungoje. * Didžiulės mu- 
zulmonų antižydiškos demonstra
cijos Teherane. * Britanija ir 
Prancūzija susitarė dėl 16 vals
tybių konferencijos šaukimą

L 12. Italija įteikė 4 Didžiųjų 
Tarybos įgaliotiniui reikalavimą 
grąžinti mandato teisę Somai i- 
joje. * Paleistas Airijos parla
mentas. * Mahatma Gandhi pas
ninkas kivirčams tarp thoslemo 
ir hinduso pašalinti. ★ Aigytas 
reikalauja britus besąlyginei iš 
Sudano atitraukti kariuomenę.

Tauriam jautrios širdies LRK 
Vyriausios Valdybos nariui

JUOZUI PAKNIUI • 
mirus, jo žmonai, sūnums 
Stepui, Jurgiui, Juozui, Jonui 
ir jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškia

LRK Vyriausias Moterų 
Komitetas
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