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Pasipriešinimas Lietuvoje 
nepalaužiamas

— PASAKOJA IS LIETUVOS PABĖGĘ ESTAI

Likiminis ištvermės egzaminas

„Išsyk komunistai manė, kad iš 
visų Pab-iltijo tautų lietuviai jiem 
iraugiskiausi. Tokią pažiūrą jie bu
vo susidarę iš atkaklios lietuvių re
zistencijos vokiečiams. Bet raudo
niesiems okupantams teko greit nu
sivilti: lietuviai jų Nekenčia kaip ir 
bet kuri kita jų tironijos smaugia
ma tauta. Lietuvos miškai pilni par
tizanų, ir pasipriešinimas raudonie
siems tenai netgi stipresnis, kaip 
Estijoj ar Latvijoj. Ši narsi ir ne
pajungiama tauta gina savo laisvę 
nuo didžiausio savo istorijoj pikto, 
ir raudoniesiems vergų gaudytojams 
ilgai dar nesiseks pasiekti žymesniu 
rezultatų.“

Taip pasakė „The Baltic Review“ 
korespondentui devyni estų jūrinin
kai, kurię 1947 metų gruodžio 7 d. 
žvejų laiveliu „Mentuul“ iš Klaipė
dos slapta atplaukė į Gotlandą.

Tie septyni estų jūrininkai iš
plaukė iš Klaipėdos kur Maskvos 
įsakymu sutelkti visų trijų Pabal
tijo valstybių žvejų laivai. Iš 40 
trolerių, žvejojančių Klaipėdos van-

Pastangos tremtinius 
diskredituoti

„Kronika“ nr. 4 perspausdino iš 
„Dziennik Chikagowski“ (1947. XII. 
20) tokią žinią:

Visų trijų vakarų Vokietijos oku
pacijos zonų „komjačeikos" gavo 
naujų "slaptų instrukcijų liečiančių 
tremtinius.

Pagal instrukcijas, į šį darbą rei
kia pirmoje eilėje įtraukti vokiečių 
komunistus, vokiečius-repatrijantus 
Iš Rusijos, Pabaltijo, Lenkijos, hit
lerininkus, kontrabandininkus ir 
juodų rinkų veikėjus (nieko sau 
kompanijelė!). Darbui pirmoje eilėje 
tinka asmenys, turintieji šeimas bol
ševikų okupacijoje.

Nauji DP asmens 
pažymėjimai

Heidelberg. (IRO) — Visiems IRO 
stovyklose besirandantiems išvietin- 
tiems asmenims, jų tarpe ir vaikams, 
bus išduodami nauj. asmens pažy
mėjimai. Jie bus panašūs į amerikie
čių armijos pažymėjimus. Juose bus 
pažymimojo fotografija ir piršto 
nuospauda. OI VIL AFFAIRS DIVI
SION Vyriausioji Būstinė Europoje 
skelbia, kad šiuos naujus pažymė
jimus išduodant, nebus daromas 
joks patikrinimas ar skryningas. 
Seno pažymėjimo savininkas, grą
žindamas senąjį, tuojau pat gaus 
naują pažymėjimą. Visiems stovyk
lose gyvenantiems DP ir toliau bus 
teikiama globa ir aprūpinimas. Nau
jasis pažymėjimas bus paruoštas 
dviejuose egzemplioriuose. Abiejuose 
bus atžymėtas eilės numeris, ir du
blikatas bus laikomas stovyklos re
gistracijos skyriuje. Visiems teisė
tiems stovyklos gyventojams, jų 
tarpe ir vaikams, bus išduodamas 
toks pažymėjimas. Labai mažų vai
kų fotografijos nėra būtinai reika-: 
lingos. Tokių mažų vaikų asmens 
pažymėjimai ir jų .dublikatai bus iš
duodami šeimų galvoms.
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Lietuviai tremtiniai, vykdami į Venecuelą, surinko jiems nebereikalingus 
šiitus drabužius ir juos pasiuntė savo giminėms bei pažįstamiems, pasi
tikusiems Vokietijoje. Taip pat suaukoję turimas vokiškas markes ir 

pasiuntė studentų Šelpimui
Nuotraukoje: drabužiai rengiami persiuntimui V. Beresnevičiaus nuotr.

denyse, aštuoniolika prikteuso Esti
jai, kiti — Lietuvai ir Latvijai. Visi 
tie troleriai yra paimti iš vokiečių.' 
Dabar jie pavadinti estiškais, latviš
kais ir lietuviškais vardais.

London. (UP) — Sausio vi
duryje Pabaltijo valstybėse Lie
tuvoje ir Latvijoje, po karo in
korporuotose į Sovietų Sąjungą, 
įvykusieji rinkimai į rajonines 
tarybas komunistams atnešė gana 
nežymių laimėjimų. Nors rinki
muose dalyvavo apie 99% turin
čiųjų teisę balsuoti, tačiau ko
munistai gavo Latvijoje tik 18.29%, 
o Lietuvoje — 11.6% balsų. Gry
nai tautinėse apygardose už ko
munistus paduotų balsų skaičius 
yra žymiai dar mažesnis.

Klaipėdos žvejybos viršininkas 
yra rusas. Daugumas jo padėjėjų 
taipgi rt^ai. Sovietai labai nepasi
tiki nerusais žvejais ir. prekybos lai
vyno jūrininkais. Pabaltiečiai į lai-

Toliau instrukcija nurodo būdus, 
kaip reikia tikinti ir priversti trem
tinius grįžti į tėvynę. Poljtrukai ir 
agentai turi padvigubinti savo pas
tangas; tremtiniams reikia aiškinti, 
kad jie reikalingi ne vientik karo su
griautos tėvynės atstatymui, bet ypač 
busimajam atsiskaitymui su Vakarų 
imperializmu. Tremtinių tarpe reikia 
ugdyti tautinę, rasinę ir religinę ne
santaiką ir prietarus, diskredituoti 
tremtinių akyse visas Vakarų okupa. 
cines valdžias, ypač amerikiečius — 
tiek karius, tiek civilius — ir viso
mis priemonėmis įtikinėti tremtinius, 
kad jų tariamieji Vakarų globėjai 
jsą pikčiausi jų priešai.

Tam tikslui reikalinga organizuoti 
stovyklose neramumus ir nesusipra
timus tarp tremtinių ir drauge įti
kinti okupacinę valdžią, kad .dau
giausia nusikalstamų darbų ir nu
sižengimų padaro tremtiniai. Remti 
vagiliavimą, girtavimą, prievarta
vimą, sąjungininkų turto negerbimą. 
Tuo pat metu nustatyti tremtinius 
prieš stovyklų administraciją ir po
liciją.

Nesantaikas ir neramumus stengtis 
įnešti ir į bažnyčias, ir tuo būdu 
diskredituoti tremtinius akyse tų 
Amerikos politikų kurie rūpinasi 
tremtinių perkėlimu į užjūrį ir ten 
nori juos aprūpinti darbu.

Daryti pastangų, kad į administra- 
tyvinius postus patektų žmonės be
valiai ir ištvirkę, nes jie greit ir 
lengvai tampa paklusniais komu
nistų įrankiais.

Ispanijos Argentinos paktas
Madrid. (Dena-INS). — Militari- 

nio pakto tarp Ispanijos ir Argen
tinos projektas principiniai yra pri
imtas. Pakte numatoma, kad pa
vojaus atveju abi pasirašančiosios 
pusės pilnai koordinuos savo gink
luotųjų pajėgų veiklą ir visais bū
dais teiks viena kitai ekonominę,

vus priimami tik todėl, kad rusų 
mokančių dirbti laivuose, trūksta. 
Paskutiniu metu net į žvejybos lai
vyną vežama vis daugiau rusų Pir
menybė duodama komunistų parti
jos nariams ir tiems vietiniams gy
ventojams, kurie laikomi patikimais 
ir nemoka jokios svetimos kalbos. 
Svetimos kalbos mokėjimas yra nuo
dėmė. Jūrininkams griežtai drau
džiama svetimuose uostuose su bet 
kuo draugauti, bet liepiama stebėti 
visa, kas naudinga sovietų špio
nažui.

„Mums buvo leidžiama žvejoti ne
toliau kaip 20 jūros mylių nuo 
kranto“, pasakoja pabėgėliai. „Mus 
laikė apsupę pakrančių sargybos 
laivai, tarp jų daug greitlaivių ir net 
gana didelių karo laivų Jeigu žvejų 
laivui pasitaiko peržengti nustatytą 
20 jūros mylių ribą, sargybiniai tuoj 
lipa ant kukių, sakydami grįžti. 
Mums tepasisekė pabėgti tik tiršto 
rūko dėka. Tai buvo gruodžio 5 d.“

Pabėgėliai tvirtina, kad iš milijo
no šimto tūkstančių Estijos gyven
tojų likę tik 800.000. Pabėgti į už
sienius dabar esą beveik neįmano
ma, tačiau atsirandą drąsuolių ku
rie viskuo rizikuoja. Grįžusieji ar 
grąžintieji iš Švedijos estai, gelbė
dami savo kailį, įstojo į NKVD ir 
dabar visa gerkle šaukia, kaip jie 
vergavę kapitalistams. Tremtiniai 
koliojami pačiais pikčiausiais žo
džiais. Estai ant tremtinių nepyksta, 
tik trokšta, kad jie pasauliui iš
aiškintų kokia klaikuma viešpa
tauja jų tėvynėj. Po karo estai ti
kėję, kad taikos konferencija pa
darys tvarką ir bolševikams lieps 
Iš Estijos išsinešdinti Dabar tas ti
kėjimas sukrėstas. Bet žmonės vis 
dar turi vilties, kad didžiosios de
mokratijos realizuos savo paskelb
tuosius principus.

Netoli Klaipėdos esančios kelios 
koncentracijos stovyklos, kurios 
prigrūstos kalinių ne tik iš Pabaltijo 
valstybių, bet ir vlasovininkų bei 
■nibaustų vokiečių karo belaisvių.

Pasikalbėjimą su pabėgusiais estais 
įsidėjo ir žinomas švedų dienraštis 
„Dageųs Nyheter“

Sovietą įsitvirtinimai prie Oderio-Neisses
London. (Dena-Reuter) — Sovietų 

Sąjunga šiuo metu vykdo įsitvirtini
mo darbus prie Oderio—Neisses lini
jos, skiriančios lenkų valdomas ry
tinės Vokietijos sritis nuo Vakarų 
Vokietijos.

„Sunday Times“ korespondentas 
išvedžioja, kad įsitvirtinimo darbams 
vadovaują raudonosios armijos pio
nierių dalinių karininkai, o darbo 
jėga — vyrai ir moterys — yra 
paimta iš sovietų zonoje esančių 
koncentracijos stovyklų.

Darbąi esą vykdomi pagal slaptą 

finansinę ir kt. pagalbą.
Generalissimus Franco lalangistų 

politiniam skyriui pareiškė, kad 
„rimtasis metas“, kurį pasaulis da
bar pergyvenąs, esąs ne tiek poka
rio, kiek įžangos į naują karą perio
das.

Franco pakvietė JAV diplomatinį 
atstovą dalyvauti vienoje medžiok
lėje. Šio susitikimo metu bus ap
tarti dabartiniai ir būsimieji santy
kiai tarp JAV ir Ispanijos. Pakvie
timas laikomas reikšmingu, atsi
žvelgiant ft- į neseniai paskelbtą 
pareiškimą, pagal kurį Ispanija ga
linti būti įtraukta į Marshallio 
planą.

UP žiniomis, Prancūzijos diplo- 
Anatiniam atstovui Ispanija įteikė 
detalizuotą planą Prancūzijos-Ispa
nijos sienai atidaryti. Ispanijos 
pasiuntinys netrukus vyks Paryžiun 
šį planą aptarti. Iš prancūzų pusės 
patiriama, kad Prancūzijos-Ispani
jos siena dalinai būsianti atidaryta 
jau sekančių savaičių bėgyje.

= JĄV karo ministerijos praneši
mu, gen. L. Clay viešint Washing
tone. karo ir užs. reik, ministerijos 
susitarė, kad Vokietijos ainer. zonos 
administravimą nuo liepos 1 d. pe-

Rūstauja, šiurkščiai nesutaria ir 
vieni kitiems atvirai graso pasau
linių galybių dievaičiai. Pačios 
tamsiausios rytų stepių jėgos, iste
riškai šūkaudamos, telkiasi lemia
mai kovai prieš laisvąją žmonijos 
sąžinę, prieš visą krikščioniškąją 
kultūrą ir vakarų demokratijas. 
Pražilę politikos vyrai ir atominio 
amžiaus karo vadai jau išdrįsta 
viešai pasakyti kad policinio teroro 
režimui, visiems konclagerių auto
riams ir ištisų tautų naikinimo 
„specialistams“ turįs būti padarytas 
galas nė kiek nedelsiant.

Istorinis dvidešimtojo amžiaus 
DP žmogus, tas visų baidomas Euro
pos griuvėsių benamis, šiandien 
ryškiai jaučia, kad su šiais metais 
artėja ir jo likiminės epopėjos at
mainos. Pavieniui ir grupėmis iš
siblaškymas po plačiuosius užjūrių 
kraštus, karo audros užkluptojo li
kimas vietoje, ar net gal jaudinąs 
grįžimas išlaisvinton Tėvynėn — 
šiandien dar užskleistoje rytdienos 
nežinios knygoje gūdžiai dunkso 
prieš akis kiekvienam Europos že
myno tremtiniui. Pagaliau dar ir 
šiandien (kokia ironija!) tremties 
žmogus tebeverčiamas raštu pasi
aiškinti. kodėl jis negrįžta savo Tė
vynėn ... O tuo tarpu juodosios 
rankos tarnai deda visas pastangas 
mus kiršinti tarpusavyje, susmuk- 
dinti morališkai visa kuo nuvilti, 
kad bevaliai nuleistame rankas bet 
kuriam tautinės kovos ar bendruo
menės darbui. Apkaltintus, teršia
mus ir neryžtingus jie tikisi ankš
čiau ar vėliau mus galutinai sužlug
dyti, padaryti bereikšmius tautos 
ateičiai.

Šių trumpų situacinių apybraižų 
akivaizdoje mes visi , labai realiai 
jaučiame, kad šį pavasarį ar vasarą 
mes stojame prieš likimftiį ir natj 
sunkiausią mūsų vidinės ir bend
ruomeninės ištvermės egzaminą, ku
rį privalome išlaikyti. Tuo būdu, 
nors ir nelaimingą, o vis dėlto mo
rališkai išsilaikiusią, darbščią, kovo
jančią ir Lietuvai laisvės siekančią 
lietuvių tremtinių bendruomenę liki- 
minis ištvermės egzaminas griežtai 
įpareigoja:

1. Žūt būt, išlaikyti ir toliau tvirtą 
moralę, blaivią pusiausvyrą, nepasi
duoti dažnai peniėto, fantastinio pa-

Sovietų Sąjungos ir Lenkijos su
tartį. pagal kurią Sovietų Sąjunga 
esanti įsipareigojusi ir tuo atveju 
remti Lenkijos sienas prie Oderio- 
Neisses. jei komunistams pavyktų 
sudaryti centralinę Vokietijos vy
riausybę.

NANKIN G AS PAVOJUJE
Nanking, I. 27. (Dena-Reuter) — 

Paskutiniuoju matu smarkiai įsilieps
nojus kovoms Kinijoje, frontas pa
sistūmėjo iki Nankingo. Vyriausybės 
daliniai Nankingo priemiesčiuose 
statą barikadas, nes 30 km. į šiaurę, 
ant Jantsekiango upės krantų ver
dančios nuolatinės kovos.

Kaip Kinijos premjeras Cang Cun 
praneša, Vid. Mongolijoje, kuriai 
dabar gresia komunistų puolimas, 
rasti dideli urano rūdos kiekiai. 
Cang Cun praneša, kad komunistų 
agentai jau toje srityje įsitvirtino ir 
stengiasi ją sovietizuotL Rytinėje 
Vid. Mongolijos dalyje vykstą smar
kūs mūšiai.

ATSISTATYDINO IRAKO 
VYRIAUSYBE

Bagdad, I. 27. (Dena-Reuter) — 
Irako ministerių kabinetas atsista
tydino. Iki atsistatydinimo vyko mil
žiniškos, komunistų vadovaujamos.

sistatydino parlamento pirmininkas 
ir 30 parlamento narių.

PASIT ARIMAI LONDONE

London. (Dena-Reuter) — Britų ir 
amerikiečių atstovai, kaip diploma
tinis Reuterio korespondentas pra
neša, ruošia planus bendroms stra
teginėms aviacijos bazėms Cyrenai- 
koje (šieur. Afrikoje). Šiuo metu 

daliniai, kaip iš patikimų šaltinių 
patiriama, iš Palestinos būsią ati
traukti į Kiprą. Bengasi ir Tripolį. 

vojaus baimei. Rūpintis savo atei
timi, tačiau nesprukti pametus galvą 
bet kur pasitaikiusin pasaulio už
kampiu.

2. Įsikūrus užjūriuose nepamiršti 
pasilikusių Europoje ir gal ne tiek 
materialiai, kiek moraliai remti savo 
bendruomenę sąžiningu darbu ir ge
ru elgesiu, sudarant kuo geriausią 
nuomonę apie visus tremtinius, kurie 
dar tebelaukia plačiau atveriant var
tų į demokratinės laisvės ir darbo 
šalis.

3. Visur ir visuomet aukotis ir 
aukoti Lietuvos laisvės kovai, kurt 
aišku, reikalinga didžiulių moralinių 
ir materialinių vertybių. Tik realiu 
idėjiniu tremties darbu ir konkrečia* 
užfiksuota materialinė auka Lietu
vos išlaisvinimui galėsime rami*!

likusiems.
4. Iki paskutiniųjų transportų iš*

vykimo iš Europos čia išlaikyti tvir
tą organizaciją, vargo mokyklos va
romą švietimo ir studijų darbą, pa
jėgią tremties spaudą, meno ir kul
tūros vienetus. *

5. Stebėti visus tautini©, bendruo
meninio bei kultūrinio tremties dar
bo kenkėjus, juos sudrausti, įsąmo- 

kokią bendruomenės globą bei patar
navimą.

6. Laikytis griežtos, sąmoningos 
drausmės ir kuo didesnio vieningu-

7. Vengti nepagrįstų įtarinėjimų 
ar administracijos pareigūnų neuž
tarnautų kaltinimų Tačiau visus 
neteisėtus veiksmus, skriaudą ir ne
teisėtą elgesį su tremtiniais, parem
tus faktais ir dokumentais, kelti per 

menės bei IRO įstaigose.
8. Vieningai ir visomis priemonė

mis užkirsti kelią' negausiam stovyVT 
lų gaivalui, jau kelerius metus ter
šiančiam visų tremtinių vardą mūsų 
globėjų ir šio krašto gyventojų 
akyse.

Tad sutelktomis jėgomis ir vado
vaudamiesi šiomis, jau ne pirmąjį 
kartą spaudos skiepijamomis minti
mis — drąsiai galėsime sutikti ir tą 
likiminį mūsų ištvermės egzaminą, 
kurio reikalauja ir dar pareikalaus 
netolima ateitie. L M. K.

London, L 27. (Dena-Reuter) —■ 
Transjordanijos min. pirm. Tewfik 
Paša Abu ei Hudą pareiškė, kad 
pasitarimų su britų valdininkais 
branduolį sudarą britų pasiūlymai 
sudaryti bendrą gynybos komisiją 
visiems Vid. Rytams, kurioje būtų 
atstovaujama Transjordanija ir kitos 
arabų tautos. Pasitarimai vykstą 
draugiškoje dvasioje.

JAV TURI PASIRUOŠTI
Washington (Dena) — Prez. Tru- 

manas pranešė JAV senatui, kad 
gen. Eisenhowerio įpėdiniu paskirtas 
gen. Omar N. Bradley.

Washington, L 38. (Dena-Reuter) — 
Aukšti JAV kariuomenės pareigūnai 
jų tarpe ir gen. Eisenhoweris su 
Omar Bradley, karinei JAV senato 
komisijai pareiškė, kad, jei įtempi
mas tarp JAV ir Sov. S-gos tebesi- 
tęs, kongresas turės „milžiniškai pa
didinti sumas armijai, laivynui ir 
aviacijai modernizuoti“. Gen. Eisen
howeris pradėsiąs ruošti apmokymo 
programą naujos rūšies karui, kurį, 
gal būt, Amerikai teksią vieną dieną 
vesti.

Sukilimas Ukrainoje?
New York. (Dena-Reuter) — Ame

rikiečių Hearsto spauda paskelbė 
vieno* amerikiečių korespondento 
pranešimą iš Nankingo. kuriame 
sakoma, jog Kinijos vyriausybė* 
slaptoji tarnyba patyrusi kad Pie
tinėje Ukrainoje prasidėję tokio 
masto neramumai kokių dar nuo 
sovietų režimo pradžios nėra būvą. 
Kinijos ministeris partijų reikalam* 
Cen Li Fu pareiškė, jog riaušėse da
lyvaują 1M milijono sukilėlių Ukrai
nos gyventojai remią plačiai išsiša
kojusią partizanų organizaciją, to 
sovietų kariuomenė nebegalinti tapti 
padėties viešpačiu. Didžiulė gyven
tojų dalie —anti deportuota į Sibirą.
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Politinė apžvalga

Diplomatinės tylos pertrauka baigėsi
BEVINAS PROKLAMUOJA VAKARŲ UNUĄ. CHURCHILIO ĮSPĖJIMAS

3u dideliu įtempimu Europa lau
kė, kas bus po Londono konferenci
jos ir kaip toliau eis reikalai. Ką 
darys Vakarų Europos Valstybės? 
Ar jos lauks, iki galutinai Sovietų 
Sąjunga su kominformu priešakyje 
sužlugdys Europą, ar griebsis ap
čiuopiamų priemonių, kuriomis efek
tyviai būtų galima atsakyti į So v. 
S-goc užmačias Europos reikalu.

Šitą atsakymą davė Anglijos užs. 
reik, ministeris Bevinas praeitą sa
vaitę Anglijos parlamente. Užsienio 
politikos klausimais pasakytoje kal
boje jis nurodė, kad atėjo laikas Va
karų Europai susijungti. Pasitarimai 
tarp Anglijos ir Prancūzijos iš vie
nos pusės ir Belgijos. Olandijos ir 
Liuksemburgo yra jau prasidėję, 
šių pasitarimų tikslas: „Europos 
Unija“.

Bevinas įspėjo Sovietų Sąjungą, 
nurodydamas: „Žaisti su ugnimi tarp
tautiniuose santykiuose yra labai 
pavojinga“. Čia Bevinas greičiausiai 
turėjo galvoje Graikijos įvykius. 
Paliesdamas Jaltos susitarimus, Be
vinas nurodė, kad tuomet, dalyvau
jant .Trims Didiesiems“, buvo spren
džiama Lenkijos ateitis. Anglija 
tikėjo tais susitarimais, laukdama 
atsikuriant demokratinės Lenkijos. 
Bet vietoje jos gimė policinė vals
tybė, komunistų valdoma. Sovietų 
S-ga, nežiūrėdama Jaltos sutarties, 
užvaldė Lenkiją. Po to sekė Bulga
rijos, Rumunijos, Jugoslavijos ir 
pagaliau Vengrijos užvaldymas. Pa
tiesę žemėlapį, pamatysime, kad So
vietų S-ga savo sienas po šio karo 
pastūmėjo Europoje iki Elbės, o ki
tose pasaulio dalyse iki Kurilų salų 
ir Sachalino. Bet svarbiausia, kati 
šiai ekspansijai nėra galo. Sov. S-ga 
braunasi vis tolyn ir tolyn. Ji siekia 
ne tik turimas sritis išlaikyti, bet ji 
nori visos likusios Europos, o jeigu 
pavyks, ir viso pasaulio! Praeityje 
mes turėjome du policinių valstybių 
kūrėjus — Hitlerį ir Mussolinį. Bet 
tos policinės valstybės žlugo.

Sovietų S-ga kuria blokus ir kal
tina Vakarus. Bevinas pareiškė: .Ką 
britų vyriausybė daro, prieš nieką 
nėra nukreipta. Bet mes turime 
lygiai tokias pat teises kurti Vaka
ruose tai,, ką Sovietų S-ga jau yra 

A padariusi Rytuose. Aš manau, kad 
atėjo jau laikas visą Vakarų Europą 
sujungti Vienan vienetam“

tuo, kad per trejus, vėliausiai 4 me
tus Sov. S-ga galinti pagaminti ato
minę bombą. Dveji metai jau esą 
praėję, o šie 1948 m. būsią patys kri
tiškiausi, todėl, kol nevėlu, jis pa
siūlė santykius su sovietais sutvar
kyti. Toliau Churchillis pareiškė, 
kad dabartinės Oderio ir Nelssės 
sienos yra' laikinos. Nei Jaltoje, nei 
Potsdame niekas Lenkijai šių sienų 
nepripažino ir nepripažins. Baigda
mas Churchillis pareiškė, kad Ang
lija du karus išnešė ir jeigu jai bus 
primestas trečias — ji tikisi ir šį 
pakelti.

Baigiant diskusijas užsienio politi
kos klausimais parlamente, kalbėjo 
Anglijos- min. pirm. Attlee. Jis pa
reiškė, jog netikįs karo pavojaus 
neišvengiamumu, tačiau Anglija ne
galinti užmerkti akių ir laukti įvykių. 
„Aš tikiu, kad su didžiausiu kietumu 
mes turime pasiruošti ir nugalėti 
kliūtis, vedančias į naują karą.“

Dėl santykių su Sov. S-ga Attlee 
pareiškė: „Nėra jokių ginčų tarp 
mūsų tautų, bet mes nesame pasi
ruošę priimti komunizmo. Aš ma
nau, kad Stalinas bus toks realistas, 
jog supras, kad Anglijoje jo idėjos 
neturi dirvos, nes žmogaus teisių at
žvilgiu sovietai pasaulyje stovi pas
kutinėje vietoje.“

Toliau Attlee išreiškė didelį nu
sistebėjimą tais, kurie atmeta Mar
shallio planą, neturėdami ką pasiū
lyti jo vietoje. Attlee pareiškė: 
„Atrodo, kad tie žmonės yra pasi
ruošę savo idėjas įgyvendinti mili
jonų mirštančių ir badaujančių 
sąskaitom“

Dėl Lenkijos rytų sienų Attlee pa
reiškė, kad Anglija pripažino Len
kijos sienas tik Rytuose. Vakaruose 
Oderio—Neissės sienų Anglija ne
pripažino ir nepripažins. Sienų klau
simui sprąsti turinti būti sudaryta 
komisija, kuriai, be Lenkijos ir Va
karų valstybių, pretenzijas pareikšti 
galėsią dar ir kitos valstybės.

Baigdamas Attlee nurodė, jog vie- 
nintėlis kelias išeiti iš dabartinių 
sunkumų yra Bevino pasiūlytoji Va
karų Europos Unija, kuri, remiama 
Marshallio plano, įsijungs į Jungti-
nes Tautas.

Kaip pasaulio opinija reagavo įi 
šiuos anglų valstybės vyrų pareiški- 
mus, nesunku bus susiorientuoti, I 
jeigu prileisime, kad Europos Unija | 
yra nei daugiau nei mažiau kaip 
milžiniškas frontas prieš komuniz
mą, kominformą ir Sov. S-gos užma
čias Europoje. Šioji Europos Unija 
nesiribos vien tik Europos geografine 
sąvoka. Mes girdėjome Beviną kal
bant apie P. Afriką, pietryčių Aziją 
ir Anglijos Commonwealth. Kitaip 
sakant, visas pasaulis pastatomas 
ant kojų ir suorganizuojamas prieš 
didžiuosius įvykius. Iš to peršasi 
aiški išvada, kad prieš šią Europos 
Uniją pasisakė tik komunistai ir jų 
draugai. Kartu turime neišleisti iš 
akių ir to fakto, kad debatuojant 
JAV paskelbė slaptus Hitlerio— 
Molotovo pasitarimų ■ protokolus 
Europos Unijos debatų metu. Tai 
nėra atsitiktinis reikalas. Greičiau 
tai suderinta veikla. Iš vienos pusės, 
sujungti Europą demokratiniais prin
cipais, o iš kitos, demaskuoti Sovietų 
S-gos veiksmus ir metodus, kuriais 
pastarieji norėjo „sajungti“ Europą 
Hitlerio ir Mussolinio pagalba.

Nekalbant jau apie Anglijos spau
dą, visa nekomunistinė spauda šį 
Bevino Europos Unijos planą svei
kino. JAV prezidentas Trumanas po 
Anglijos parlamento debatų sušaukė 
nepaprastą posėdį, kuriame buvo 
svarstomas Europos Unijos reikalas. 
Išleistame komunikate sakoma, kad 
šiems Europos susivienijimo žygiams 
karščiausiai pritariama, nes tai esąs 
įrodymas, kad Europa yra rimtai 
nusistačiusi atsistoti ant kojų.

Karo metu paskelbtieji Atlanto 
Chartos principai gaivino visas pa
vergtas tautas. Dabar Europos Unija 
ar tik nebus ateities Europos kelro
dy s, už kurį pačios tautos turės ko
voti, kad šią Europos Unijos įdėją 
įgyvendinus.

„N. Y. H. Tribūne“ rašo, kad šis 
Bevino Jungtinių Vakarų Europos 
Valstybių planas visiškai sutinka su 
D. F. Dulles pažiūromis Europos rei
kalu.

Dar aiškiau dėl Bevino plano pa
sisako anglų parlamentariniai sluoks
niai. INS telegramų agentūros ko-

respondentas nurodo, kad Bevino 
Vakarų Europos blokas yra politinis 
smūgis Sovietų S-gai. Ne kitokios 
nuomonės yra ir konservatorių „Dai
ly Telegraph“, kuris nurodo, kad 
Bevino planas yra aštrus instrumen
tas, nukreiptas prieš ekonominį ko
munistų sabotažą. Reuterio dipt ko
respondentai iš Vašingtono praneša, 
kad Bevino konsolidacinis Vakarų 
Europos planas Vašingtone laikomas 
kaipq stabdžiu, trukdančiu sovietams 
įgyvendinti savo kėslus Europoje. 
Bevino kalba Vašingtone laikoma 
nauja orientacija britų užsienio po
litikoj, orientacija, kurioje matosi 
Trumano doktrinos atspindžių. Kartu 
tie patys dipl. korespondentai nu
rodo, jog šioji Bevino kalba buvo 
aptarta su JAV vyriausybe, ir todėl 
Vašingtono politiniuose ir spaudos 
sluoksniuose vyrauja nuomonė, kad 
tai esąs įspėjimas Sov. S-gai, jog Va
karų sąjungininkai neleis vienai ku
riai jėgai Europoje įsiviešpatauti.

Paryžiaus Reuterio diplomatinis 
korespondentas, darydamas išvadas 
iš Bevino kalbos, konstatuoja, kad 
trukusi pauza ir ramybė po Londono 
konferencijos užsibaigė. Dabar yra 
visiškai aišku, kad su JAV parama 
anglo-prancūzai išmušė politinę ini
ciatyvą iš sovietų rankų.

Šią naująją britų politiką būtų ga
lima suskirstyti į 4 punktus:

1) Vakarų Europos Unijos įkūri
mas, dalyvaujant Ir užjūrio valsty
bėms.

2) Vakarų Vokietijos konstitucinė 
reorganizacija, numatant galimybę 
kartu įjungti ir prancūzų zoną, kartu 
paruošimas tarptautinio plano Ruhro 
kontrolei.

3) Sutarčių su Art. Rytais (ara
bais) sudarymas, sukuriant regiona
linę saugumo sistemą Viduriniuose 
Rytuose.

4) Ilgalaikis bendradarbiavimas su 
Vakarų Europos tautomis, kurios 
gaus paramą pagal Marshallio planą.

Kaip atrodo, šie visi keturi punk
tai jau yra pradėti vykdyti, ir ne
tolima ateitis parodys, ar gims 
Jungtinės Europos Valstybės.

• Banionis

Toliau Bevinas nurodė, kad Va
karų Europos branduolys bus su
darytas iš Anglijos, Prancūzijos ir 
Benelux valstybių. O prie jų galės 
prisidėti Italija, Šveicarija ir kitos 
Vakarų Europos valstybės. Užsimi
nęs apie Afriką, jia pareiškė: „Pir- 
mon eilėn mes turime mesti žvilgsnį 
į Afriką, kur mes, drauge su Pietų 
Afrikos Unija, Prancūzija, Belgija 
ir Portugalija nešame didelę atsa
komybę. Kartu turime atkreipti dė
mesį i pietryčių Aziją, kur yra pa
grindiniai Olandijos interesai.“

Toliau Bevinas nurodė, kad Va
karų Europos atstatymas turi būti 
vispusiškai remiamas. Tamprus bend
radarbiavimas su britų Common
wealth laiduos Vakarų Europos 
aprūpinimą žaliavomis ir maisto 
produktais, kas įgalios žmoniją at
sistoti ant kojų. Baigdamas savo 
kalbą Bevinas pareiškė, kad jis, 
visą gyvenimą dirbęs žmonijos su
jungimui, tikisi, kad dabartinė britų 
vyriausybė eisianti šiuo žmonijos 
sujungimo keliu.

šioji Bevino istorinė deklaracija 
būtų nepilna, jeigu mes nepridėtume 
Anglijos min. pirm. Attlee ir opozi
cijos vado W. Churchillio pareiškimų.

W. Churchillis, kalbėdamas opozi
cijos vardu, pilnai pritarė Bevino 
Vakarų Europos Unijai, nurodyda
mas, kad tai esąs vienintėlis kelias 
taikai pasaulyje išlaikytu Churchillis 
pabrėžė, kad dabar atėjo pats laikas 
Sutvarkyti santykius su sovietais. 
»s vėliau galį būti pervėlu. S į savo 
tvirtinimą Churcžiiilia motyvavo

Lietuviai
— Argentinai nutraukus diploma

tinius santykius su Lietuva Ir Lietu
vos pasiuntinybei persikėlus i Unr 
fvajų, Montevideo, L Graužtnlenė 
ištaigi Lietuvių Komitetą prigTan>- 
tautinės Vaikų Globos Unijos. Sis 
komitetas pradėjo gražią veiklą.

— Anglijo, lietuviai svečiams bri
tams dažnai ruoiia (vairias kultūri
nes pramogas bei pasirodymus, ku
riuos yra aplanką visa eilė parla
mento narių, žurnalistų, keletas lor
dų ir politikų. Market Harboraugh 

-pereinamoje stovykloje dali A. Pe- 
“trikonio rūpesčiu gražiai įrengtas 
lie -jvlškas kampelis.

Gražiai lietuviai pasirodė tauto
dailės parodoj, pralenkdami kitas 
tautai
- — Į Australija nuvykg lietuviai 
surengė dainų koncertą, kuris buvo

Amerikos lietuvių spaudoje

Lengvas kelias tremtiniams padėti
Tremtinių būklė nuolatos sunkėja, 

ir nėra jokių duomenų apie jos ga
limą pagerėjimą. Priešingai, yra 
rimtų duomenų, kad juo toliau, juo 
labiau tremtinių būklė blogės.

Tremtinių būklės nuolatinis blogė
jimas verčia ir pačius tremtinius ir 
tautiečius, gyvenančius užjūry, rim
tai ir rūpestingai žvelgti į ateitį, ku
ri tremtiniams nieko gero nežada. 
Kaip reikės verstis, dar labiau blo
gėjant tremtinių ekonominei būklei?
- Štai vienas iš svarbiausių šių die
nų lietuvių tremtinių klausimų.

Daugiausia n?’ims gali padėti bro
liai amerikiečiai. Jie yra labai daug 
padėję nepriklausomai Lietuvai atsi
statyti, gana daug per BALFą ir ki
tokiais būdais jie ir dabar mums 
padeda. Tačiau jie galėtų daugiau 
padėti, negu Ugi šiol mums padėjo 
ir padeda. Tai ne vienų mūsų nuo
monė, bet ir pačių amerikiečių, ku
rie geriau už mus žino savo išteklius 
ir dosnumą.

štai, praeitų metų pabaigoje „Dir
vos“ 48 nr. buvo išspausdintas Pra
nės Lapienės straipsnis „Yra gerų 
širdžių. Vienas lengvas kelias padėti 
mūsų tremtiniams“. Žymi Amerikos 
lietuvių moterų veikėja ir žurnalistė 
Pranė Lapienė savo aktualiame ir 
įdomiame straipsny, ne tik mus už
jaučia (tą moka daugelis amerikie
čių), bet ir iškelia naujų konkrečių 
sumanymų, kaip mums padėti.

pasaulyje
transliuojamas per radiją. Šachma
tininkai, stalo teniso žaidėjai ir 
krepšininkai visuose ligi šio laiko 
turėtuose susitikimuose su austra
lais išėjo nugalėtojais.

— Amerikos lietuvių spauda rašo, 
kad mūsų tautiečiai labai intensy
viai ruošiasi Vasario 16 d. minėjimui.

— D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
C. Valdyba veda pasitarimus su 
YMCA, norėdama gauti spaustuvę 
„Britanijos Lietuviui“ spausdinti. 
Pirmieji pasitarimai davė gerų re
zultatų: YMCA sutiko leisti naudo
tis spaustuve, šiuo metu „Brita
nijos Lietuvis“ spausdinamas foto
statiniu būdu ir išeina kas savaitę 
4 pusi, dydžio.

— Vasario 16 d. proga „Britanijos 
Lietuvis“ išeis padidintas, lietuvių 
ir anglų kalbom!*.

Nors Pranės Lapienės straipsnis 
yra skiriamas Amerikos lietuvių vi
suomenei, bet savo keliamų klausi
mų aktualumu jis yra įdomus ir ži
notinas ir mums. Todėl mes savo 
skaitytojus su juo ir supažindiname.

Savo straipsnio pradžioje Pranė 
Lapienė pirmiausia kelia klausimą, 
kodėl labdarybės rinkliavos neduoda 
laukiamų vaisių? Kodėl per juos tiek 
maža tesurenkama? Į šį klausimą 
ji duoda ir atsakymą. Ji rašo:

Sprendžiant iš kai kurių mūsų lab
darybės vajų, atrodo, kad Amerikos 
Lietuviai užkietėjusiomis ’ širdimis — 
tie vajai neduoda laukiamų rezultatų. 
Kai kurie žmonės tiesiog nesidrovi 
viešai pareikšti pasipiktinimo ir nu
siskųsti, kad, girdi, jie dirba, steng
iasi. o visuomenė neįvertinanti.

Mūsų visuomeninkams yra žinomi 
tik tokie žmonės, kurie prisideda prie 
lietuviškos veiklos. Jie nuolat daly
vauja dažnuose susirinkimuose, jų 
vardai ir adresai dažnai patenka t 
laikraščius. Kur jie nuvyksti vis jie 
prašomi aukoti. Tie patys žmones pra

šomi ir palaikyti lietuvišką spaudą, 
mūsų bažnyčias, įvairius koncertus.

Tie patys žmonės susilaukia ir daug 
laiškų iš tremtinių, kuriuose jiems 
ryškiau, negu mūsų vadų prakalbos, 
nušviečia benamių mūsų tautiečių 
būt|. Reiškia, sąmoningesnė lietuvių 
dalis turi tiek darbo, kad sunkiai h 
įveikia. Pailsta jie, belankydami susi
rinkimus. pradeda pailsti beaukodami. 
Nereikėtų stebėtis, jei ir rezultatai 
įvairių vajų neina geryn, o piešlngai.

Tuo tarpu šių aktyvistų yra mažas 
lietuvių išeivijos nuošimtis. Neper- 
daugiausia ir tų, kurių vardai nuolat 
mūsų spaudoje linksniuojami, kaip 
paaukavusių tokią ir tokią sumą to
kiam tr tokiam reikalui.

Kaip jau minėjau, visa tai nepaten
kina mūsų reikalų. Net ir kai kurie 
tremtiniai stebisi kodėl, girdi, kitos 
tautos daugiau už mus sukelia ir ko
dėl tie kiti tautiečiai tremtyje susi
laukia žymiai daugiau paramos Iš 
užsienio.

Reikia pripažinti, kad jos sampro
tavimai teisingi. Amerikoj lietuvių 
laug, bet tik labai maža dalis jų te
dalyvauja lietuviškoje veikloje. Dau
gumas jų laikosi nuošaliai. Tačiau 
ir jie galėtų tremtiniams padėti. 
Pranė Lapienė toliau savo straipsny 
rašo:

Geromis širdimis žmonių mes turim 
žymiai daugiau, negu kas gal (aivais- 
duoja. Dideli* Lietuvių nuošimtis 
nedalyvauja mitinguose ir negirdi 
mūsų vadų žodžio. Senesnieji gal ir

nebenori girdėti, nes jų daugelis dar 
pereito karo motu kai kuriais vadais 
nusivylė ir pasipiktino tais ekstra pa
triotais, buvusiais užsimojusiais pa
dovanoti besikuriančiai Lietuvai pui
kiausi laivyną, kuriuo Amerikiečiai 
galėtų važinėti pamatyti Laisvos Lie
tuvos, o sukolektuotais pinigais vos 
numirkę varpą... Bet ir tie žmonės 
tebeturi jautrias širdis savo tautos 
reikalams. Jie gaili varge esančių ir 
nori jiems padėti. Tik Jie nori jiems 
gelbėti tiesioginiai. Kad taip tikrai 
yra, ai galiu spręsti iš kai kurių fak
tų, kurie tai liudija.

Toliau savo straipsnyje Pranė La
pienė argumentuotai teigia, kad 
daugelis Amerikos lietuvių nori pa
dėti tremtiniams. Ji savo straipsny 
duoda faktų, kurie mus tikrai džiu
gina:

Pereitą vasarą aš paskelbiau vie
name laikraštyje laišką vienos trem
tinės, belaukiančios kūdikio; ji krei
pėsi i Amerikietes, prašydama Jai pri
siųsti naujagimiui muilo ir vystyklė
lių. Mano maloniausia nuostaba buvo, 
kad atsiliepė net virš 30 moterų! Vi
sos jos klausė tos šeimos adreso ir 
siūlėsi su pagelba. Keli vyrai atsiuntė 
po penkinę tam pačiam reikalui.

Laiškų, panašių paskelbtajam, aš 
turėjau daug. Veik kas antrai mo
teriai vis pasiunčiau kitokį adresą, 
nes gi būtų nepadoru vienai visą pa
galbą pasukti, kuomet tų žmonių gy
venimas velk visų vienodas. Jie už- 

' mezgė „pažintis" su Iki tol jiems neži
nomais žmonėmis. Ir aš išgirdau man 
padėkos žodžius už patarnavimą.

Šita paskatino mane ir kitaip veik
tu Aš kai kuriems žmonėms, kurie 
nedalyvauja >nūsų visuomeniniame 
gyvenime, bet kurie yra gerais Lie
tuviais, pasiunčiau po laiškuti su 
tremtinių adresais, papasakodama 
kok| kokio* šeimos nartai, ko jiems 
daugiausia trūksta. Atsakymai kuo- 
pulkiauat. Net man visos dėkoja už 
adresų prisiuntimą, vienos pažymė- 
damos, kad kaip tik savo drabužines 
ruošėsi tvarkyti ir būilą vienas ma
lonumas pasiųsti savo valkų išaug
tiniai drabužėliai | ten; kitos klausia, 
kaip galėtų su užjūryje esančiais 
Lietuviais susirašinėti, nes nemoka 
lietuviškai rašyti; klausia, koks mais
tas ten būtų geriausia pasiųsti. Viena 
net abejoja, kad gal geriau būtų su
pirkti naujų medžiagų, siūlų ir adatų 
ir tegul jie ten pasisiūtų. Žodžiu, at
siliepimas jautrus, tiesiog jaudinan
tis.

Klaiki tikrovė 
Lietuvoje

Aplinkiniu keliu vienas K. stovyk
los gyventojas gavo porą laiškų iŠ 
Lietuvos, kuriuose atsispindi klaiki 
ir skaudi tikrovė dabartinėje Lietu
voje. Iš abiejų laiškų įžangos galima 
spręsti, kad apie mūsų gyvenimą 
Vokietijoj likusieji Lietuvoje tautie
čiai neturi žinių, nei supratimo. Dar 
"daugiau, jie tiesiog mano, bent dau
gumas, mus žuvusiais esant Matyt 
tokia yra oficialioji valdančiųjų 
apie mus informacija.

Toliau laiškuose nurodyta visa 
eilė vieno valsčiaus gyventojų pa
vardžių, kurie jau yra mirę. Sumi
nėtos ir jų mirimo datos, kurios sie
kia net šių metų pradžią. Laiškų 
gavėjui visos tos pavardės žinomo*. 
Ir kas gi jie, tie mirusieji? Tai to 
valsčiaus buvę įvairūs pareigūnai, 
net iki seniūnų. Be to, mirusiųjų są
raše figūruoja ir buv. pavyzdingų 
bei pasiturinčių ūkininkų pavardė*, 
ypač kurie pajėgė karo metu išpil
dyti vokiečių uždėtas jiems pyliavas. 
Pripuolamai iš šių žmonių vienai 
kitas galėjo mirti natūralia mirtimi, 
be priežasties iš šalies. Tačiau laiškų 
ja vėjui yra žinoma, jog viri tie pa
našios kategorijos žmonės, būdami 
stipriame amžiuje, negalėjo viri „pa
gal plahą“ išmirti. Čia, aišku, jau 
ous ne kas kita, kaip planingas jų 
išmarinimas, tai yra planingas lie
tuvių tautos naikinimas.

Ir ypač lietuviai vyrai, o jų dar
bus atlieka pasilikusios gyvos mo
terys. Pasirodo, nuolatiniai vežimai 
daugiau liečia vyrus, negu moteris. 
Laiške paminėta viena trijų mažų 
vaikų motina, kurios vyras išvežtas į 
Sibirą, o ji pasilikusi Lietuvoje pati 
viena turi gintis nuo bado ir dar 
padėti vargo suspaustiems savo ga
minėms. Ta moteris pati viena 1947 
metais apdirbo ir apsėjo net du 
ūkius, esančius vienas nuo kito už 
5 km.

Labai sunkūs Lietuvoje buvo 
1940—47 metai, kas matyti iš šios 
laiško ištraukos: „1946 metai buvo 
šlapi ir nieko nepasėjome. šį rudenį 
(1947) šiek tiek pasėjome, taigi lauk
sime geresnių metų.“

Tenka abejoti, ar vien tik dėl lie
tingo oro 1946 metais Lietuvoje nie
ko nepasėta liko. Be abejo, čia velkė 
ir kitos aplinkybės, kurias atnešė 
skaudi rusų-bolševikų okupacija. 
Juk 1947 metai ir Lietuvoje buvo 
gana sausi, o tik „šiek tiek“ pasėjo. 
Aiškiai tas parodo, kad Lietuvoje 
laukus apsėti, kaip ir bendrai nor
malų gyvenimą, kliudo ne tiek oro 
įtakos, kiek visagalis dabartinių 
Lietuvos viešpačių neribotas šeimi
ninkavimas, kuris kraštą privedė 
prie sugriuvimo ir skurdo.

Tenykščių žmonių klaikų gyveni
mą parodo ši vieno laiško ištrauka, 
kurio autorium buvo gana stiprus 
apie 40 metų ūkininkas: „Mano svei
kata nepergeriausia. Pražilau visas, 
kaip obelis, manęs net nepažintum. 
Kol kas dar gyvenu savo vietoje.“"

Taigi, žyla lietuviai savo gimta
jame krašte ir irsta jų sveikata, be
laukiant klaikaus ir nežinomo ryto
jaus sovietų tironiškoje priespau
doje. Šio ūkininko žodiais tariant, 
be abejo, visi mūsų tautiečiai jau
čiasi gyveną tik „kol kas“ savo 
tikroje žemėje — Lietuvoje.

J. šakinis

Pranė Lapienė savo straipsnyje 
iškelia labai Įdomų ir didelio dėme
sio verta projektą, kaip efektingiau

amerikiečiai lietuviai galėtų sušelpti 
savo tremtyje vargstančius tautie
čius.

Senai apskaičiuota, kad Jed kai dvi 
Amerikos Lietuvių šeimos paimtų 
globoti po vieną tremtyje e*ant| žmo
gų, ten vargo nebūtų ir jokie fondai 
nebūtų reikalo auginti. Jed daugiau 
noro, gal tai būtų galima ir įvykdyti.

Taip, dabar permato* aklrtamoo 
kvotos i Ameriką, ir Lietuviai ver
žiasi | visas Salls, kur tik gali išvykti. 
Bet tos kito* šalya tevllloja tik fizi
niai stiprius žmones, tik viengungius. 
Seneliai, vaikučiai ir silpnos moterys 
reikalingi mūsų paramos viskuo.

Aš bijau, kad sekančiame BALT*© 
seime vėl nebūtų paaimota kokie 
naujo fondo steigti.

Džiugu, kad esama žmonių, kuria 
supranta visą lietuvių tremtinių 
būklės tragizmą, sugeba ji realiai 
vertinti ir siūlo konkrečius projek
tus, kuriuos bent iš dalies įvykdžius, 
lietuviai tremtiniai tikrai pajustų 
didelę ir realią paramą. Negalima 
nepritarti ir šiam Pranės Lapienės 
teigimui’

Mūsų tautai būtų daug sveikiau, 
kad be jokio didelio demonstravimo 
savu išminties ir galios, mes sutelk
tume visas jėgas kuodaugtau apčiuo
piamos pašalpos nusiųati reiks ling le
siems, kad jie ten badu neišmirtų, 
iki mes sukursime < Naują Lietuvą.

Reikėtų vajus skelbti afldavltama 
medžioti. kuodldeanį amerikiečių 
skaičių supažindinti su jų broliais 
tremtiniais, įteikiant anų adresus, ar 
tai pavienių žmonių, ar jų stovyklų.

Mes kuo nuoširdžiausiai linkime, 
kad šie gražūs Pranės Lapienės pa
siūlymai rastų kuo didžiausią atgar
sį tiek plačiojoje Amerikos lietuvių 
visuomenėje, tiek ir jos vadovau
jančiuose sluoksniuose, jos pasiūly
mai neturėtų likti ir be LTB vado
vybės dėmesio.
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Berlyno —
Maskvos
paktas
IŠ JAMES F. BYRNES ATSIMINI

MU ..ATVIRAI KALBANT'

1940 m.*) birželio menesį Sovietų 
Sąjunga iš Rumunijos pareikalavo 
Besarabijos. Vokietija negalėjo ne
sutikti, nes Hitleris buvo pareiškęs, 
kad šia sritimi jis nesidomįs. Ne
trukus po to Sovietų Sąjunga parei
kalavo ir šiaurinės Bukovinos Si 
sritis ankstyvesnėse diskusijose bei 
sutartyse nebuvo liesta, ir Vokietija 
pareiškė protestą.

Molotovas į tai teatsakė kad jis 
protestui nematąs jokių priežasčių, 
nes šioje srityje gyveną ukrainiečiai. 
Jis dar pridūrė, kad Sovietų Są
junga tikintisi Vokietijos paramos 
ne tik šiuo atveju, bet ir tada, kai 
Soy. S-ga pareikalausianti pietinės 
Bukovinos.

Abiejose pusėse pradėjo augti ne
pasitikėjimas. 1^40 m. spalio 13 d. 
Ribbentropas pasikvietė Molotovą į 
Berlyną.

Molotovas turėjo du pasikalbė
jimus su Hitleriu — lapkričio 12 ir 
13 d. d., — kurių kiekvienas tęsėsi 
po tris valandas.

Mano nuomone, šie pasikalbėjimai 
ir nulėmė tolimesnę karo eigą. Iš 
to, kas yra paaiškėję, aš esu įsiti
kinęs, kad šie vizitai Berlyne buvo 
lemiamasis istorinis momentas.

Molotovas, būtent, smarkiai per
vertino savo galią. Jo pasikalbė
jimas su Hitleriu lapkričio 13 d. 
buvo ypatingai didelė diplomatinė 
klaida. Hitleris buvo agresingoj ko
vos nuotaikoj. Būdamas įsitikinęs, 
kad vokiečių pergalė esanti užtik
rinta, jis pareiškė, kad Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga turėtų susitarti, 
kaip pasidalinti D. Britanijos impe
riją, kuri greitai pateksianti i jo 
rankas.

Vokietija, — kalbėjo jis, — turėtų 
Žiūrėti į Vakarus, o Rusija savo dė
mesį nukreipti į Rytus Rusijai esą 
reikalingi priėjimai prie neužšąlan- 
Čiujų uostų, kurių ji galėtų rasti 
Persų įlankoje ir Arabų jūroje. Iš
kalbingais žodžiais Hitleris pavaiz
davo pasaulio padalinimą tarp Vo
kietijos ir Sovietu Sąjungos.

Preciziška kabinetinė Molotovo 
galvoseną nesuvirškino fantastinių 
Hitlerio planų. Pastebėjęs, kad Hit
leris yra pasiūlęs įdomią ateities 
programą, jis pareiškė, kad sovietai 
norį aptarti aktualesnes problemas.

Dabartiniai abiejų valstybių susi
tarimai matomai „Vokietijos nebe- 
patenkiną’*, — išvedžiojo Molotovas 
toliau, — kadangi esą nustatyta, kad 
Suomija priklausanti rusų interesų 
sferai, o ten tebesanti vokiečių ka
riuomenė. Ją reikėtų tuoj pat ati
traukti. Dėl Vokietijos garantijų 
Rumunijai (jos sienų klausimu) So
vietų Sąjunga turinti protestuoti; jis 
tegalėtų tik paklausti, prieš ką šios 
garantijos esančios nukreiptos.

•) Ziūr. „Tėviškės Garsą“ Nr. 108.

Kaip turėjo Hitleris po tokio pa
reiškimo nusivilti! Jis atsakė, kad 
vokiečių daliniai Suomijoje esą rei
kalingi tiekimo (švedų rūdos ir naf
tos) linijų apsaugai Daliniai būsią 
galimai greičiau atitraukti. Į Ru
munijos reikalus Vokietija todėl įsi
kišusi kad tarp Vengrijos ir Rumu
nijos prasidėjęs atviras konfliktas. 
Hitleris pabrėžė, kad Balkanų vals
tybėse Vokietija turinti tik ekono
minių interesų, jokiu būdu ne poli
tinių; ji norinti nuo užpuolimų ^ap
saugoti rumunų naftos šaltinius

Molotovas grubiai atsakė, kad Hit
lerio atsakymas nesąs patenkinamas. 
Be to, Sovietų Sąjunga norinti sueiti 
į glaudesnius ryšius su Bulgarija ir 
net su ja pasirašyti draugiškumo 
paktą. Toliau, jis pareikalavo naujo 
režimo Dardanelams.

Hitleris pareiškė, kad jis į tai ne
galįs nieko atsakyti, pirma nepasi
taręs su Bulgarijos vyriausybe ir su 
Mussolini

Čia Molotovas padarė didžiausią 
klaidą. Jis pareikalavo tuoj pat duoti 
galutini atsakymą. Vertėjo liudijime

Kaip buvo
New York. (Dena-Oans) — Shepard 

Stone, karo metu tarnavęs pulkinin
ku leitenantu pirmojoje amerikie
čių armijoje, viename „New York 
Times“ tilpusiame straipsnyje pasa
koja, kaip 1945 m. balandžio mėnesį 
1 amer. armijos 9-ji divizija atrado 
dokumentus, liečiančius vokiečių- 
sovietų santykius. Vokiečiu užsieniu 
reikalų ministerijos dokumentai, 
apimą 1871—1944 m. laikotarpį, buvo 
rasti dideliuose keturiuose namuose. 
Harze. Šią vietą užs. reik, ministe
rija greičiausiai pasirinkusi dėl jos 
nuošalumo.

Vieno šių namų pirmajame aukšte 
sukrauti dokumentai buvo surišti 
pundeliais ir sunumeruoti. Dokumen
tus tvarkė užs. reik, ministerijos 
archivaras, baronas von Griesheim. 
Jis buvo juos sukatalogavęs ir 
tiksliai žinojo, kur kiekvienas at
skiras dokumentas randasi. Baronas 
von Griesheim mums parodė tele
gramą, kurią prieš keletą dienų bu
vo gavęs iš Berlyno. Joje buvo duoti 
nurodymai tam tikruose kambariuose 
sudėtus dokumentus sunaikinti, ta
čiau jis to neįvykdęs.

Tardymo metu Griesheim pareiškė: 
„Norėdamas tuęs kelis ten besimai
šančius kvailus nacius suklaidinti, 
aš sudeginau keletą senų laikraščių. 
Tačiau dokumentų aš neliečiau. Aš 

sakoma, kad Hitleris šioje vietoje 
parodęs didelį nepasitenkinimą.

Galiu šią sceną įsivaizduoti Hit
leris yra įsitikinęs, kad pergalė jam 
jau garantuota; tikėdamasis užval
dyti pasaulį, jis nupiešė vaizdą, kaip 
dalį savo puikaus grobio atiduos 
sovietams, nors pastarieji karui ne
paaukojo nė vieno žmogaus, nė vieno 
rublio Molotovas į tai tepareiškė, 
kad .ai esą labai “įdomu“ ir parei
kalavo tuoj pat atsakyt^ į klausimus, 
kuriuos Hitleris laikė nereikšmin
gais — Rumunijos sienos ir draugiš
kumo paktas su Bulgarija.

Istorikams teks dar nustatyti, ka
da Hitleris apsisprendė kariauti su 
Rusija. Gal būt, jis tau ankščiau 
apie tai galvojo, tačiau iki šiol visi 
turimi duomenys man ką kita rodo, 
ir aš esu linkęs tikėti, kad lemia
masis akimirksnis buvo šis io pasi
kalbėjimas su Molotovu.

Pasvarstykime, kokias išvadas šie 
įvykiai mums pateikia. Galima teigti, 
kad Sovietų Sąjungos godumas ir 
šiandieną yra nukreiptas į tas sritis, 
dėl kuriu Molotova*; kreipėsi į Hit

atrasti slapti
tikėjau, kad jie turi būti išsaugoti, 
kad busimieji istorikai galėtų ištirti 
šio baisaus karo faktus.“ Mes kons
tatavome, kad jis kalbėjo tiesą. 
Tarp dokumentų radome slaptų už
rašų iš Hitlerio laikų ir dabar pa
skelbtuosius dokumentus apie vo- 
kiečių-sovietų derybas 1939 metais. 
' Atsirado tokių amerikiečių ka
riuomenės dalinių, kurie radiniu

„APŠAUKTI SUOMIJĄ-IR PABALTIJO VALSTYBES FAŠISTINĖMIS 
YRA NIEKŠINGA . .

Žinomas britų kairiųjų publicistas 
ir leidėjas Gollancz. didelis huma
nistas, visokiausios tironijos priešas 
ir visų tautų sugyvenimo skelbėjas, 
neseniai išleido Įmygą „Nebus per
gales“, kurioje smarkiai puola bol- 
ievizmą. nepagaili aštriausių žodžių 
bolševizmo simpatikams vakaruose 
ir užstoja visus sovietų pavergtus 
kraštus, pirmon vieton iškeldamas 
Suomiją ir Pabaltijo valstybes.

Savo knygos puslapiuose jis meta 
aštrų kaltinimą ligšiolinei vakarinių 
sąjungininkų politikai, pasmerkia 
žymios britų spaudos dalies pataika
vimus sovietams ir ypač aštriai pa
sisako prieš tuos britų laikraščius, 
kurie juodina išduotas Rytų Euro
pos tautas komunizmo tironijai.

„Apšaukti Suomiją ir Pabaltijo 

lerį. Kai kurie Šių troškimų jau iš
sipildė. Tačiau pergalės svaigulys 
Sovietų Sąjungą skatina savo kėslus 
dar labiau didinti.

Šiaurėje jU pretenzijos tada pasi
tenkino Suomijos teritorijos dalimi. 
Karo metu Molotovą* sugalvojo so
vietų galią koncesijų pagalba pra
plėsti ir Norvegijoje. 1944 m. jis iš 
Norvegijos pareikalavo sovietams 
suteikti ūkinį pirmumą Spitzbergene. 
Jis pareikalavo Lokio salos ir teisės 
kitose salose vykdv+i karinius įren
gimus.

Tokius reikalavimus Molotovas 
statė, neatsižvelgdamas į faktą, kad 
1920 m sutartyje, kuria 34 valstybės, 
jų tarpe ir Sov. S-ga, šias salas pri
pažino Norvegijai, yra klauzulė, sa
kanti, kad Norvegija negalinti ten 
statyti jokių įsitvirtinimų, ir salos 
„niekad negalinčios būti panaudotos 
karo tikslams“. Norvegija atsakė, 
kad ji galinti derėtis tik ūkiniais 
klausimais, o miiitarinė šio pasiū
lymo pusė būtų diskutuojama tik 
drauge su kitomis valstybėmis.

Tolimuosiuose Rytuose Sovietų 
Sąjunga gavo visą Sachaliną, visus 

dokumentai
buvo taip sujaudinti, jog mielai būtų 
sustabdę karą ir keletai dienų atsi
sėdę įsiveržti į karo meto diploma
tijos paslaptis. Tačiau tai, žinoma, 
negalėjo įvykti. Reikėjo tuoj pat 
griebtis žygių, šiems dokumentams 
apsaugoti nuo galimo vokiečių pasi
kėsinimo juos užgrobti. Pirmoji ar
mija tuoj pat paskyrė 200 sunkveži
mių ir juos išgabeno į Marburgo pilį.

valstybes fašistinėmis yra tiesiog 
niekšinga ... Nė vienas padorus 
europietis negali sutikti su tų klas
tingų rašeivų straipsniais, kurie vie
šąją opiniją stengiasi įtikinti, jog 
Suomija ar^Pabaltijo valstybės turė
jusios patekti Rusijos kontrolėn dėl 
to, kad jos visos buvusios „fašisti
nės“. valdomos „baronų bei dvari
ninkų“ ir dėl to nusipelnusios būti 
sunaikintos“.

Tokiems žurnalistams jis sako: 
„Pirmiausia atminkit, kad niekšin- 
gumas ir bailus šliaužiojimas nie
kad nelieka tinkamai neatlygintas. 
Nemanykit, kad metų metus jūs ga
lėsite laižyti padus sovietiniam ar 
panašiam rėžimui bei varyti jų pro
pagandą, o po to staiga vėl pasida- 
rysit padorūs ir skaistūs.“

Kurilus ir pirmumo teises i Port Ar* 
thurą, Daireną ir Mandžiūrijos gele
žinkelį. Ar Stalinas pajėgs atsispirti 
pagundai pasinaudoti komunistų ka
riuomenės laimėjimais MandžiūrU- 
ioje — dar labai didelis klausimas.

Sovietų kėslai prasiveržti į pietus 
nuo Batum 'r Baku dar neįgyven
dinti. tačiau bandoma ir čia. Iš Tur
kijos reikalaujama atsisakyti Karšo 
ir Ardahano provincijų, esančių t 
pietus nuo Batumo. Bandymą Baku 
srityje įsiveržti į persų naftos sritis 
sutrukdė JT Saugumo Taryba.

Ir čia bandyta senai žinomoji tak
tika: raudonosios armijos apsaugoje 
pastatyti šiaudinių lėlių vyriausybes. 
Raudonoji armija įsimaišė į Irano 
vidaus reikalus. Buvo pareikalauta 
sudaryti nepriklausomąją Azerbai
džano vyriausybę. Reikalas atsidūrė 
Saugumo Taryboje, ir ši nustatė, kad 
sovietai negali savo kariuomenę 
Irane palikti ilgiau, negu sutartyse 
numatyta. Kiekvienas Saugumo Ta
rybos narys, išskyrus pačią Sovietų 
Sąjungą ir Lenkiją, pasisakė už Irano 
neliečiamumą. Sovietų Sąjunga nu
sileido, nes ji dar negalėjo leistis vi
siškai izoliuojama nuo viso pasaulio.

Bulgarijoje raudonosios armijos 
pastatyta ir palaikoma vyriausybė 
pavertė niekais visas sutartis. ..Sau
gumo zona“ tarp Sovietų Rusijos žr 
Turkijos, kurios Molotovas reika
lavo, buvo laimėta Rumunijoje pas
tatyta panaši vyriausybė — tomis 
pačiomis priemonėmis, kurias jau 
anksčiau minėjau Sovietų tikslų 
įgyvendinimas Vengrijoje yra nau
jesnės datos, tačiau schema yra sena.

Lenkija gavo satelitinės valstybės 
rangą. Albanija ir Jugoslavija atsi
dūrė kietose sovietų dominuojamo 
sovietų bloko žnyplėse. Ir Čekoslo
vakija yra šio bloko kalinė. Ii visų 
Europos kraštų, dėl kurių Molotovai 
pareiškė savo susiinteresavimą, te
sėta laisvos tik Turkija ir Graikija. 
Tačiau kova vyksta ir dėl jų. Grai
kija jau seniai būtų buvusi praryt*, 
jei JT nebūtų trukdžiusi, ir Rusija 
nebūtų aiškiai žinojusi, kad Amerika 
ir Anglija dėl kiekvienos agresijos 
prieš Graikiją sukeltų visas Jung
tines Tautas. Tačiau ten ir dabar 
viešpatauja chaosas, ir Graikijos li
kimas tebekabo ore.

Kas liečia Turkiją, nereikia už
miršti, kad Stalinas Potsdame pa
reiškė susidomėjimą Dardanelais ir 
pareikalavo, kad ten būtų įsteigto® 
sovietų sausumos kariuomenės tr 
laivyno bazės. Mas veltui bandėme 
Dardanelų laisvę apginti kolekty*- 
vinėmis garantijomis. Todėl vėliau 
griebėmės kitų būdu Turkijos suve
renumui užtikrinti. — lak —•
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Tragiškas kelias
Tuo metu (1945 m.) rusai bandė 

visais galimais būdais laimėti sau 
minią. Prie tų priemonių priklausė 
ir žemės reforma: žinodami ūkinin
kų individualizmą, kolchozų sistemą 
forsuoti tada jie ir nebandė. Norė
dami pritraukti ūkininkus, jie net 
pasinaudojo taip vadinama tautine 
ūkininkų partija, o šie net nepaste
bėjo, kad minimoji partija buvo tik 
fasadas, už kurio stovėjo komunis
tinė vadovybė.

Be to, tuo metu, kai provizorinė 
vyriausybė dėl susisiekimo priemo
nių stokos praktiškai buvo visiškai 
izoliuota, komunistiniai „Septyni 
Didieji“ — Rakosi, Gero, Nas, Rajk, 
Kossa, Rėvai ir Farkas. — rusų ar
mijos sunkvežimių, spaustuvių, ra
dijo Ir garsiakalbių pagalba galėjo 
visą kraštą uflieti komunistine pro
paganda.

Tačiau šių žygių sėkmingumą pa- 
raližavo vienas reikšmingas fakto
rius — rusų armijos elgesys. Per
galės svaigulį vengrai dar galėjo 
pateisinti tuo, kad po sunkių žygių 
palūžta disciplina. Tačiau kai ir po 
paliaubų pasirašymo ekscesai mėnuo 
po mėnesio vis didėjo, kai jie nu
krypo į namus ir sodybas, moteris 
ir šeimas, vargingiausius piliečius ir 
ūkininkus — žmonėse pradėjo augti 
neapykantos jausmas. „Šie karei
viai“. kalbėjo žmonės, „yra gimę ir 
ąųklėtl po sovietų žvaigžde; kokia 
tad ten civilizacija, kokia kultūra, ir
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kokia moralinė būklė, jei šie žmonės 
paversti tikrais šunimis?“

Aš atjoju, kad raudonosios ar
mijos vadai, pripratę prie sovietinės 
sistemos, būtų bet kada išsiaiškinę, 
koks Rusijos vaizdas atsispindi jos 
kariuomenės elgesy.

Kitas raudonosios armijos veiks
mas buvo tiksliai apgalvotas. Prieš 
ir po ginklų paliaubų buvo areštuo
tą dešimtys tūkstančių vengrų ir de
portuota Rusijon — į priverčiamuo
sius darbus arba belaisvę. Tai esą 
politiniai kaliniai — fašistai arba 
panašūs, — sakydavo rusai. Kai ku
rie jų, be abejo, toki buvo, tačiau 
daug buvo tokių, kaip mes matyda
vome, kurie būdavo paprasčiausiai 
sugaudomi gatvėse.

Tik vėliau mes supratome, koki 
kėslai už to slypėjo. Vengrų komu
nistams būdavo suteikiamos smul
kios žinios apie deportuojamųjų gi
mines. ir šie viską tiksliai registruo- 
davosi. Vėliau tūlas komunistas pa
sistengdavo priartėti prie tokių 'gi
minių ir „slaptai pranešti“ štai ką: 
..Tavo sūnus (arba tėvas ar brolis) 
yra rusų rankose. Jei tu nori jam 
padėti galimai greičiau gyvam su
grįžti. turi bendrai veikti su mumis 
ir atlikti tai. ką mes tau pavėsime. 
Tu turi įrodyti savo ištikimybę ko
munistų partijai.“

Taip komunistai visiškai paprastu 
būdu įsigijo galingą dažniausiai slap
tą Įtaką didelei tautos daliai. Žais

dami žmogaus širdyje giliai įsišak
nijusiais jausmais, jie ir padorų 
žmogų padarė šnipu, denunciantu. 
Panašiai buvo prievartaujami ir ka
ro belaisvių, laikomų Rusijoje, gi
minės. Iki šiol gana maža deportuo
tųjų ir karo belaisvių grįžo, ir mes 
negalime net nuvokti, kiek iš jų te
bėra gyvų ir kiek jau mirė.

Lygiai tokiu pat būdu, kaip gimi
nių meilę, komunistai sugebėjo iš
naudoti ir kaltumo bei baimės jaus
mus. Visi tie, kurie turėjo reikalų 
su vokiečiais, ypač plačiosios strėlia- 
kryžininkų masės, grąsi narni baus
mėmis. turėjo šliaužioti keliais prieš 
komunistus, norėdami įrodyti savo 
lojalumą. Tačiau buvusiems fašis
tams šis persilaužimas nebuvo sun
kus: jie pakeitė tik šūkius ir spal
vas. o sistema ir metodai liko tie 
patys. Buvo galima senu įpratimu 
ruošti teatrališkas demonstracijas, 
smurtu sprogdinti priešingų organi
zacijų susirinkimus, vykdyti politinę 
depresiją, ieškoti įkaitu

Tačiau pastebėtina, kad tada šie 
metodai buvo dar gana nuosaikūs ir 
nesudarė esminės didžiosios visumos 
dalies. Komunistų partija ją supan
čiai aplinkai rodė savo saulėtąją 
pusę, nes artėjo rudens rinkimai 
Daugumas vengrų buvo perdaug su
sirūpinę tuo. kaip išlaikyti savo gy
vybę. įveikti badą ir susikombinuoti 
pastogę.

Gegužės mėnesį buvau kooptuotas 
į provizorinę vyriausybę atstatymo 
-nt tosterio pareigoms. Pradėjome 
-un’’’’iį sa+vių. kelių, tiltų ir fabrikų 
atstatymą. Vyriausybė tuo metu bu
vo jau persikėlusi į Budapeštą.

Aš pajutau, kad mes, vengrai. Uotai taltoiliišų takatavtan.
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bome su nepaprasta energija, norė
dami pasauliui parodyt, kad mes pa
jėgsime išsimokėti savo skolas ir re
paracijas ir savo kraštą įjungti į 
tautų šeimą nepriklausomu nariu. 
Tuo metu vykusiuose atstatymo dar
buose komunistai parodė visiško dar
bingumo dvasią. Jie dirbo įtemptai 
ir energingai. Stefan Kossa, buv. 
tramvajaus šoferis, rusų apmokytas 
prof, sąjungoms vadovauti neigė 
streikus ir skambiais šūkiais beista- 
chanovietiškų metodų propagavimu 
skatino darbininkus kelti produk
ciją.

Ypatingą įspūdį man padare Er
nest Gero, kitas „Septynių Didžiųjų“ 
narys, kuris buvo paskirtas trans
porto ir susisiekimo ministeriu. Jis 
daugelį metų buvo iš buvęs komu
nistų agentu Balkanuose ir Vakarų 
Europoje. Jis neieškojo politinės 
rampos šviesos, kaip Rakosi. Buvo 
ramus, darbštus vyras, aukštas ir 
liesas, pailgo tamsaus veido; jis ne
sigailėjo nei savęs, nei kitų. Savo 
veiklumu jis daug prisidėjo prie tiltų 
ir geležinkelių atstatymo. Tuo metu 
nebuvo galima pramatyti, ar ir jis 
Vengriją ruošia melžiamąja karve 
Rusijai. Ir šiandien aš dar nežinau, 
ar Gero Vengriją laiko Sov. S-gos 
kolonija, ar esmine jos dalimi.

1945 m. vasarą užėjo laikina poli
tinė tyla. Tik vėliau mes supratome, 
kad tai priklausė prie komunistų 
taktitos. Žmonės nusiramino, saky
dami: „Pagaliau ir rusai patenkinti. 
Dabar mes galėsime dirbti.“ Tuo 
buvo tik padidinamos apgaulingos 
viltys, — lygiai kaip ir Hitlerio pa
reiškimais: „Daugiau aš nebeturiu

M

1945 m. buvo pasirašytos trys 51*- 
tartys, turėjusios įtakos Vengrijos 
likimui.

Pirmoji šių sutarčių buvo ginklų 
paliaubos, kurias sausio 20 d. pasi
rašė Vorošilovas Sov. S-gos, Anglijo# 
ir JAV vardu. Jos užkrovė Vengrijai 
3 miliardus dolerių reparacijų, ku
rių */s turėjo tekti Rusijai, o likučiai 
— Jugoslavijai ir Čekoslovakijai. 
Jis įsteigė ir Kontr. Tarybą, kurią 
Vengrijoje turėjo atstovauti Sov. 
S-ga. JAV ir D. Britanija, Pridur
damas porą žodelių: „Sąjungininkų 
Kontr. Taryba priklausys vyr. są
jungininkų (sovietų) štabui.“

Antroji buvo Jaltos sutartis, tali' 
vasario 11 d. pasirašė Stalinas, Roo- 
seveltas ir Churchillis. Ji tautoms 
kaip Vengrija garantato teisę „lais
vų rinkimų keliu sudaryti savo vy 
riausybes“ — pagal Atlanto Chartos 
principus, Į ją mes sudėjome daug 
vilčių.

Trečia sutartis, vadinama Fote 
damo susitarimu, pasirašyta rugpjū
čio 2 d. Berlyne. Joje buvo žodžiai, 
suteikia sovietams teisę į vokiečių 
turtą. Aš netikiu, kad tuo metu JAV- 
ir D. Britanijos atstovams buvo aiš
ku. ką rusai numato pradėti. Tačiau 
šie žodžiai vėliau nulėmė visą Ven
grijos ekonomini gyvenimą.

Vėliau buvo dar vienas dokumen
tas — taikos sutartis, kurios mes se
niai laukėme, kaip ilgai nesirodan- 
aos ryto aušros. Mums svarbiausi' 
jos dali sudarė tas punktas, kuriame 
buvo kalbama, kad. praėjus 80 dienų 
po sutarties ratifikavimo. tuH būti 
atitraukta okupacinė rusų kariuo
menė ir. atstatyta mūsų neprfldaft- 
somybė. <K 4) lafc .
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KNYGNEŠIŲ KARALIUS
Kovoja dėl mūsų tautos iai*ve* 

viena*, iš pačių galingiausių ginklų 
— spauda. Ji tautą stiprina kultū
riškai bei medžiagjškaį kelia laisvės 
idealą ir kovo* dėl laisvės šūkius, 
nurodo, kaip reikia su savo priešu 
dėl laisvės kovoti ir kt. Devyniolik
tajame amžiuje, prasidėjus mūsų 
tautiniam atgijimui, spauda buvo 
stipru* to atgijimo veiksny* Rusų 
valdžia, norėdama greičiau surusinti 
mūsų tautų, Uždraudė jai spaudų.

Spaudo* draudimo metu (1864— 
1904) visa Lietuva buvo nuraizgyta 
knygnešių tinklu. Knygnešiai įvai
riausiomis priemonėmis r visokiais 
būdais platino draudžiamai ir bau
džiamas lietuviškas knygas. Jie rusų 
žandarų, vadinamų taudonsiūlių, 
buvo stropiai gaudomi, grūdami i 
kalėjimus ir tremiami t tolimąjį šal
tąjį Sibiru. Tačiau rusų žandarų 
žiaurumai lietuvių knygnešių naiš- 
gųsdino, jų nuo savo kilnaus darbo 
neatbaidė ir lietuvių tauto* valios 
bet ryžto siekti savo laisvės nepalau- 
U. Lietuvis knygnešis — prototipas 
lietuvio partizano, lietuvio rezisten
to, kuri* ir šiandieną sunkiausiose 
sąlygose, rodos, beviltiškiausioje 
būklėje kovoja dėl savo tauto* lais
vės, ir yra šventai įsitikinęs tų kovą 
laimėsiąs, ne* dėl laisvės šiandien 
kovoja ne jis vienas, bet šimtai mi
lijonų žmonių Įvairiausiuose pasau
lio kraštuose.

Gausioje lietuvių knygnešių šei
moje stambiausia figūra Jurgis Bie
linis, pramintas Lietuvos Knygnešių 
Karaliumi Jurgis Bielinis viena iš 
pačių Įdomiausių, ryškiausių ir stip
riausių asmenybių mūsų tauto* kul
tūros ir kovo* dėl savo laisvė* isto
rijoje. Ji* gimė daugiau kaip prieš 
šimtų metų, būtent 1846 m. kovo 
lt d. Purviškių vienkiemy, Nemu- 
nėlio-Radviiiškso vaisė, Biržų apskr. 
pasiturinčių ūkininkų šeimoje. 1868— 
1870 m. privatiškai mokėsi Šiauliuose 
ir Mintaujoje. Rygoje baigė vokie
čių pradžios mokyklų, ūkininkavo 
savo tėvo ūkyje. Buvo gerokai pra
silavinę* žmogų* ir kritiškai suge
bėjo vertinti gyvenimų. Pastebėjęs, 
kad rusų administracija ir lenkų 
dvarininkai lietuvius išnaudoja ir 
skriaudžia, ji* stojo energingai i kovą 
prieš savo tauto* išnaudotojus ir 
skriaudiku*. Maždaug nuo 1873 me
tų pradėję* tų kovų jis nenuilstamai 
jų tęsė ligi pat savo mirtie*.

Pirmiau*!* Jurgi* Bielinis kėlė 
lietuvių kaimiečių tautinę ląmonę. 
Ji* jiem* skelbė ir aiškino, kad se
niau lietuviai buvo laisvi, kad dabar 
jie rusų yra pavergti ir išnaudojami, 
kad kiekvieno lietuvio teisė ir šven
ta pareiga siekti, kad jo tauta būtų 
laisva, kad ji kuo veikiau atsikra
tytų nuo visų tų, kurie jų niekina, 
spaudžia ir išndūdoja. Kaune jis ap
lankė vyskupą Motiejų Valančių, su 
juo išsikalbėjo apie lietuviškus rei
kalus ir pasidarė jo patikimu žmo
gumi Jurgi* Bielinis pradėjo gaben
ti vyskupo Valančiaus rankraščius 
ir pinigu* j Prūsu* pas Tilžės kle
bonų Zabermanų. Iš Prūsų | Didžių
jų Lietuvų jis gabeno vyskupo Mo
tiejaus Valančiau* išspausdintas lie
tuviška* knygas. Netrukus pradėjo 
gabenti ir kitokių* knygas bei lietu
viškus laikraščius.

Jurgis Bielinis suprato organiza
cijos reikšmę. Tad 188S m. drauge 
su kitais susipratusiais ūkininkais

(Jurgis Bielinis. 1846. IIL 16 —
įsteigė garsiųjų Garšvų knygnešių 
organizaciją. Jurgis Bielinis dau
giausia parūpindavo lietuviškų kny
gų jas didesniais kiekiais pergaben
davo per sienų, o jo įkurtosios orga
nizacijos knygnešiai jas plačiau pa- 
skleisdavo po visų Lietuvą. Pavel
dėjęs iš savo tėvo ilki, jį moderniš
kai sutvarkė ir pavedė savo žmonai 
Onai Blellnienei-Brazauskaitei, gi
musiai apie 1850—1855 metus ir mi
rusiai 1932 m. spalių 21 d. Jo žmona 
Ona buvo verta savo vyra Ji visa
me kame jam padėjo. Daugiau kaip 
per 20 metų saugoma ir tekama po
licijos, ji vis dėlto sugebėjo palaikyti 
ryšius su savo vyru, dažnai eidama 
pėsčia ar važiuodama | tolimas vie
tas su vyru pasimatyti .ir pasitarti 
įvairiais reikalais.

Pavedęs savo modemiškai sutvar
kytų ūkj žmonai, pats Jurgis Bielinis 
atsidėjo lietuviškų knygų gabenimui 
ir tautiško atgijimo bei Lietuvos ne
priklausomybės propagandai. 1888

m. jis lankėsi Belgijoje, ten išspaus
dino kažkokį Lietuvos žemėlapį, ku
rį vokiečių žandarai iš jo atėmė, be
gabenant per sienų. Nuvykęs l Pa
ryžių, pateko i lenkų kongresų, ku
riame griežtai pareikalavo pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę. Už tokį 
savo drąsų žygi kongreso dalyvių iš 
kongreso jis buvo pašalintas.

Lietuvoje Jurgis Bielinis sudarė 
ištisą lietuviškų knygų platintojų 
tinklą ir pristeigė slaptų knygų san
dėlių. Susidurdamas plačiai su lie
tuviais, ypač su jaunimu, jis išsiau- 
klėjo daug sau padėjėjų, uolių lietu
viškų knygų platintojų — knygne
šių ir lietuvių tautinės sąmones ža
dintojų, veiklių opozicionierių prieš 
rusų valdžių Lietuvoje. Jurgio Bie
linio veikimas nesiribojo Lietuva, 
bet siekė net Latgallją, kur taip pat 
rusų buvo uždrausta spauda. Lietu
viškas knygas įvairiais būdais siuntė 
Ir pats gabeno Mintaujon, Liepojon, 
Rygon, Petrapilin ir į kitus didžiuo-

1918. L 18)
sius Rusijos miestus, kur buvo kiek 
didesnės lietuvių kolonijos

Jurgis Bielinis ne tik platino lie
tuviška* knygas, bet ir pats uoliai 
bendradarbiavo lietuviškuose laik
raščiuose ir rašė knygeles. Prade
dant „Aušra", ji* bendradarbiavo 
daugelyje lietuviškų laikraščių. 1897 
m. jis Lietuvoje slapta pradėjo leisti 
mažažemiams ir ūkininkam* skiria
ma patriotišką ekonomišką laikraštį 
„Baltąjį Ereli". Jis buvo spausdina
mas jo paties įrengtoje slap'oje 
spaustuvėlėje pas eigulį Bajorūną, 
netoli Joniškėlio. To laikraščio pir
mojo numerio buvo išspausdinta 300 
egzempliorių. Kitus du numeriu to 
laikraščio jis išleido Tilžėje pas Mar
tyną Jankų. Pažymėtina, kad jau 
1911—1912 m. „Baltajame Erelyje" 
Jurgis Bielinis skelbė besiartinančių 
Lietuvos nepriklausomybę, žemės 
reformą ir kitokius įvykius, kurių 
sulaukėme nepriklausomoje Lietu
voje.

J. Pronskus gyvena antrą kartą
„Tremties Metuose" redaktoriaus 

B. Brazdžionio žodyje „Darbą bai
giant" skaitome:

„Tarp Santvara ir Rimydžio trūks
ta J. Pronskau* (mūsų vieno pirmų
jų feljetonistų, slapyvardžiu Aklas- 
matė). Su juo susisiekti nepavyko."

Nieko nuostabu, sunku su juo su
sisiekti ne tik prancūzų zonos tau
tiečiams, bet ir mums, kurių tarpe 
jis gyvena trečiuosius tariamosios 
taiko* metu*. Bet jo ekskursavime 
vieta, antra grįžus yra ribota, tai 
Sdileswig-Holsteino apygarda. Kai 
užpernai J. Pronskus buvo kvie
čiamas Detmoldan „Lietuvių Žodžio" 
redaguoti, šių eilučių autorius ne
suklydo tarę*:

— Ne! Detmoldan dviračiu perdien 
abigaliai nesuvažinėjama . . .

Iš šito seka tokia tiesa:
J. Pronsku* kelione* atliek* dvi

račiu. Bet, anaiptol, ji* ne turistas 
pačiam turizmui ir ne kelių meiste
ri*. Jį iš vienos stovyklos į kitą šau
kia nerami žurnalisto dvasi*. T raut 
kiniu ji* naudojasi tik tada, kai su
genda dviratis. Bet dviratis genda 
ne nuo sunkaus svorio (Pronskus 
prakaulaus veido ir kūno lyg 
Ghandi), o nuo dažno važinėjimo.

Ne girti čia pasmešiau, bet nuošir
džiai (bent trumpai) paminėti kuklų 
ir didžiai darbštų mūsų žumalizmo 
senlorą, kuri* šįmet mini savo dvi
gubą sukaktį:

1. Dvidešimt — penkezįų metu nuo 
Klaipėdos atvadavimo. Vyriausiame 
sukilėlių štabe ji* „ėjo propagandos 
šefo pareigas.

2. Kovo 19 d. sueis 55 metai jo ne 
tuščiai, bet su prasme Tėvynei atgy
vento amžiaus.

Amžinai skubantis, amžinai rūpestį 
po rūpesčio genąs, ir amžinai gie
dras. Pirmą kartą teko susitikti 1938 
m. vasarą Klaipėdoje.

— Ne kas jau pas mus, gal ir 
mums teks jūsų dalia, — tarė man, 
po Lenkijos ultimatumo su užsienio 
(ak, tu dalele, iš Vilniaus) pasu už
sukusiam.

Kai 1939 m pavasarį teko su J.

J. GARŠVA

Pronskum antrą kartą susitikti (tąsyk 
jau Kaune), aš pajuokavau:

— Jau abudu „laisvi" esame: Vil
niui — grandinė, o Klaipėdai — 
pančiai.

— Taigi, abiejų t* pati dabartis, 
abiejų ir ateitis, arba — arba, jau 
kelių nebeišskirs jokia pajėga.

Ir, iš tikrųjų, šiandie varge ir ko
voje visa visuotinoji Lietuva. Šian
die tegali būti kalba apie žūt — būt 
ir Didžiajai ir Mažajai Lietuvai Ta 
linkme ir dirba J. Pronskus. Vyriau
sias metas Ir visiems Įsisąmoninti, 
kad Įsrutis yra toks pats mūsų tėvų 
palikimas, kaip ir Vilnius. Mažoji 
Lietuva 600 metų atvargo vokiečių

įsibrovėlių vergijoje. Per tieką laiko 
tarp Didžiosios ir Mažosios Lietuvos 
lietuvių susidarė galvojimo ir kai 
kurių kitų gyvenimo formų skirtu
mas. Šiandie, tremtyje, priešo įskel
tus plyšius turime, protu Ir širdimi 
vadovaudamiesi, ko greičiau užpil
dyti ir bendromis jėgomis šaukti po 
visą pasaulį, kad Karaliaučius yra 
Karaliaučius, bet nieku būdu K6- 
nigsberg ar Kaliningrad. Lietuvos 
valstybės interesai reikalauja, kad 
Mažosios Lietuvos Taryba ko grei
čiau susilauktų nuoširdaus supratimo 
ir konkretaus pritarimo ir mūsų va
dovaujamuosiuose sluoksniuose, ir 
tremtinių bendruomenėje, ir užeuro- 
pio lietuviuose.

J. Pronskus šitą pareigą seniai

vykdo ir talkinėja Mažosios Lietuvos 
lietuviams. Jo pėdomis turėtų pa
sekti ir kiti, ypač kolegos žurnalistai.

Be kita ko. J. Pronskus užsieniuose 
turi daug pažįstamų kitataučių. Laiš
kas po laiško informuoja apie Lie
tuvą ir lietuvius DP. Viena Olan
dijos mokslo draugija, jo paveikta, 
Lietuvos reikalus svarstė savo meti
niam* susirinkime. Tokia veikla, 
žinia, yra tyli, bet Tėvynei dainai 
reikalingesnė už bet kurią trimitų 
garso. J. Pronskus 1922 m. vyko į 
Klaipėdą Šaulių sąjungos koman
diruojama*. Gali sakyti, šiandie vei
kia lyg tauto* komandiruotas t Va
karus. Kaip andai iš laukininko į 
laukininką, iš žvejo lūšnos į žvejo 
lūšną, griebiasi pačio reikalingojo 
darbo.

LUbedce gyvendamas, leidžia žinių 
biuleteni (nuo ten pradėjo tremtinio 
„pokario" dienas), Haffkruge — or
ganizuoja anglų k»Ibo* kur«u», Neu- 
mllnsteryje — leidžia žinių biuletenį, 
Glūckrtadte — leidžia žinių biule
tenį, Eimshorne — organizuoja anglų 
kalbos kursus ir talkinėja savo anglų 
kalbos mokėjimu. Savo iniciatyva 
paruošia anglų kalba porą brošiūrų 
(rotatoriumi), sukoreguoja keli* kitus 
anglų kalba spaudinius. Dar pridur
kime: stovyklų vadovybių Ir priva
čių asmenų prašoma*, yra išlenkę' 
įvairias UNRRAos, IRO ir okupa
cinė* vadovybė* įstaigas. Viskas tai 
praverčia daug laiko ir . . . erdvės. 
Bet rasi ir jo straipsnių „Lietuvių 
Žodyje“ ir „Tėviškė* Garse".

Paprastai vienos kartos amžius 
skaitomas apvalia skaitline 50. Tad 
J. Pronsku* gyvena jau antrą kartą. 
Ir pavyzdys ji* abiem kartom: ir 
vyresniesiems ir jaunesniesiems. Syki 
(tada buvo šlapdriba ir rūstus vėjas 
nuo Elbės) kažkieno paklausta* ar 
nepavargsti?“ atrėžė:

— Mat, pasakymas. Pasilsėt bus 
laiko ir po mirties . . .

O, kad kiekvienas tremtinys taip, 
kaip J. Pronskus jaustųsi Vakaruose 
Lietuvos Valstybės komandiruotas 
sunkioms, bet garbingoms politinės 
emigracijos pareigoms!

Jurgi* Bumai* yra parašę* ir 14- 
leidę* šias politinio bei ekonominio 
turinio knygeles: „Istoriški patyri
mai iš ūkininkų gyvenimo Lietu
voje" (Karpiškių bylos atpasakoja
mas), 1899 ra., 64 1^1., 3000 egzemplio
rių. „Knyga paaukuota atminimui 
sukaktuvių devynioliktojo amžiau*“,
1900 m., 80 psl „Testamentas Lietu
vos tautai dėl dvidešimto amžiaus“,
1901 m. 16 psl „Lietuvos admlnlstra. 
cija“, 1902 m., 72 psl., 3000 egz. „Ant
ras atsišaukimas prie lietuvių", 1903 
m. „Maldo* taikai Išprašyti“, Vilnių* 
1916 m., 16 psl. Atpirkęs J. Kriau
čiūno išspausdinta Simano Daukanto 
istoriją 1693 m. ją išleido „Pasakoji
mų apie veikalus lietuvių tauto* se
novėje“ vardu ir pridėjo jai savo 
parašytąją antrąją dalį Po savo 
raštai* J urgis Bielinis pasirašinėdavo 
slapyvardžiais: Lietuvos teokratas, 
Juozapa* Baltasis Erelis, J. B. Erelis, 
Jurgis, Juozapa* Baltasai ir kitai*. 
Buvęs taip pat ir Ministru vadina
mas.

Jurgi* Bielinis buvo pažįstama* su 
daugeliu ano meto žymiųjų mūsų 
veikėjų ir SU jais artimai bendradar
bis va Ne visi Jurgio Bielinio su
manymai ir žygiai juose rasdavo pri
tarimo. Kai kurie sukeldavo ir 
Šypseną, ypač tokie, kuri* atrodė per 
daug jau nerealūs. 'Siekdama* Lįs
tų vai nepriklausomybės, Jurgi* Bie
linis galvojo ir apie Lietuvos vyriau
sybės sudarymą Jau 1895 rn. jis 
buvę* numatę* Lietuvos karalių ir 
ieškoję* ka* galėtų būti Lietuvos vy
riausybė* ministerial*. Žinoma, anais 
laikai* tai buvo per daug nerealu* 
dalykas. Tačiau jis būdingas Ir ro
do, kiek daug ir kaip plačiai Jurgis 
Bielinis sielojosi mūsų tauto* reika
lai*. Tačiau Jo sunku* nuolatini* 
įtempta* darbas, susijęs su įvairių 
įvairiausiais pavojai*. rūpesčiai, 
slapstymasis nuo žandarų, bus ne
mažai pakirte ir iš prigimtie* stiprią 
Jurgio Bielinio sveikatą.

Jurgio Bielinio gyvenimo saulėly
dį temdė ir sunkino dar ir tai, kad 
jis buvo išskirtas su savo žmona, 
kuri jam tiek daug buvo padėjus. 
Vokiečiams užėmus Biržų apskritį 
Ona Bielinienė, kaip tremtinė, atsi
dūrė Rusijoje, o Jurgi* Bielinis liko 
detuvoje. ne* tuo metu ji* buvo ki- 
ur iškeliavęs, 1915 m., vokiečiams 

irtėjant prie Rygos, jis nujautė ar
siančią Lietuvos nepriklausomybę ir 

vėl sielojosi dėl Lietuvos vyriausy
bės sudarymo. Tuo reikalu pasitarti 
m lietuviais veikėjai* jis pėsčias iš 
Purviškių nukeliavo net į Rygą.

Jurgis Bielinis mirė 1918 m. sausio 
18 d„ Lietuvos nepriklausomybė* pa
skelbimo Išvakarėse. Ji* mirė n**t> 
laukę* Lietuvos nepriklausomybė* 
paskelbimą Tačiau ji* mirė giliai 
įsitikinę*, kad Lietuva sulauk* lais
vės, kad Ji bus nepriklausoma vals
tybė. Jis visą savo amžių dėl Lie
tuvos laisvės Idealo kovojo Ir mirė, 
kai mūsų tauta jau žengė paskuti
niu* žingsniu* prie to Idealo pasie
kimą

Slų metų pradžioje sukako 30 me
tų, luti mirė Jurgi* Bielinis — Lie
tuvos Knygnešių Karalius. Ji* mirė, 
bet Jo dvasia gyva mūsų tautoje ir 
ji bu* gyva tol. kol mūsų tauta šiek* 
savo laisvė*. kol ji dėl savo laisvė* 
kovos, o Ją išsikovojus, budriai sto
vės jos sargyboje. Šiandien Jurgio 
Bielinio dvasia šimtuose tūkstančių 
lietuvių gyva. A. MERKELIS

ALBINAS MARIUS KATILIŠKIS

Šypsena pro miglas
Sargybiniai šiek tiek atsileido. Jie 

nebuvo vokiečiai, nei kurios nors 
rytų tautos žmonės. Augaloti, švie
stom!* akimi* ir beveik raudonai* 
plaukais. Jie kalbėjo kažkokia ger
maniška tarme. Be žaibų apikaklė- 
**, ant rankovių turėjo skydelius, 
kurių raudoname fone ėjo baltas, 
pailga* kryžius. Aha . . . Narsiųjų 
eiktngų ainiai ... '

Viskas buvo įvykę labai greitai ir 
atlikta labai žvaliai. Kai šiurpu* 
tikrovė* pajautimas ir atvėstančios 
minty* rinkosi ir būrėsi — buvome 
tolį prisijungę prie kolonos, ku
rto* smaigaly* ėmė vakarus. Dar 
Mulai nenusileidus, pravažiavome 
sieną. Nelaimės didumas reiškėsi su
kąstų dantų girgždėjime.

Vakar* jau buvom* Tilžėje, dide
lės* kareivinėse. Čia Jau radome 
šimtus panašių vyrų: moksleivių, 
ūkininkių žilstančių ir valkų. Ma
čiūną nusivedė apklausinėti. Rytą 
išduodant Uuftvafės uniformai, pa
mačiau jį ir šūktelėjau, kad neišsi- 
ikirtunM.

— Al stengsiuosi pakliūti kartu m 
tavimi . . .

Ir tai buvo paskutiniai žodžiai. 
Ji* pateko kitan daUnln, ir paskui 
girdėjau, kad jų kuopą skubiai iš
vežė 1 vakarus, kažkur prie Reino, 
kai mus paliko vakarinėje Prūsijoje.

Taigi Tai ir buvo laikas, daugeliui

taip'gerai pažįstamas. Ir tame tarpe 
nėra nė vieno* šviesesnės dėrpės. Ir 
apie Jį aš užsiminsiu kuo trumpiau- 
siat

Mes neturėjome ginklų, o kastu
vus ir kirvius ir kasėme ir statėme 
sustiprinimus. Prasidėjus spalių mė- 
nėsio plūdimui per Rytprūsius, mus 
nuvežė prie Varšuvos. Plynose lenkų 
lygumose, liūdnuose vargo kaimuose 
slinko dienelės. Vieną beviltišką 
rudens naktį verkiau, sukritę* ant 
purvyne sumintų šiaudų glėbio. Ne
reikėjo varžytis kieno nors akles, ir 
mano krūtinė dejavo sunkiai ir gar
siai Ko aš Ilgėjausi ir kokio* laimės 
praradimą apraudojau? Juk aš jau 
buvau dvidešimt ketvertų metų, ir 
ką man galėjo raikšti tėvai ir kiti 
artimieji? Ir mylimosios nepalikau. 
JI buvo kažkada praeityje. Meilė 
nelšdegino žymės mano krūtinėje, ir 
aš neturėjau ko priglausti, kaip 
brangaus amuleto. O gal prarasta 
jaunystė? Bet aš vyliausi ją dar su
gauti ir susigrąžinti. Nora trumpam. 
Mažytę šypseną pro miglas.

Visuomet, ištisai mačiau moterį, 
bėgančią su kūdikiu glėbyje.

Didžiosios sausio ofenzyvos metu 
traukėm* į šiaurę. Dvi savaites 
ėjome vingiais, turėdami ugn| Iš 
kairės ir dešinės Tada pamačiau, 
pamačiau bėgimą iš rytų, iš se
nųjų savo būklių, U ariamų laukų.

Staigus šaltis ir pusnys varganą ke
lionę padarė nepakeliama kančia. O 
ją pakelti ryžosi tiek žmonių — mo
terų, vaikų, senių. Jie traukė į ne
žinią ir norėjo paskubėti, nes balsus 
siaubas grūmojo užpakalyje. Jų ve
žimai lūžo, arkliai krito pakelėse, 
jų kūdikiai mirė nuo šalčio, ligų ir 
bombų, mėtomų iš oro. Jie skendo 
atsivėrusiose ledo prarajose ir paliko 
gulėti praviromis akimis, kuriose 
sustingo tėviškės dangus.

Tada buvo sudėta duoklė mano 
egoizmui. Aš džiaugiausi, kad toje 
skausmo jrolonoje nėra mano moti
nos ir seserų, nėra mano mylimųjų.

Liko vienas troškimas. Ir Jis da
rėsi juo didesnis, juo mažėjo viltys 
juos išvysti. Vakarai. Į ten bėgo žmo
nės. Ten artėjo laisvė ir išganymas. 
O man vartai užsitrenkė. Mes kla
jojome be poilsio didžiuliame apsu
pimo rate, Iš vieno krašto į kitą, ir 
matėme, kaip ji* mažinamu ir 
skaldomu.

Aš buvau skaičiuje aštuoniolikos 
vyrų, kuriem* iš pugantro šimto pa
vyko prasmukti ii tankų žiedo. Vii* 
eilė senų pajūrio miestų ir vietovių 
griuvo po mano akių. Pavasario vė
jas švokštė, įkvipęs sprogstančių 
pumpurų sakais, ir tiršti garai kilo 
iš žemės. Saulė brido per dūmus, 
raudona, tartum matoma per aprū
kytą stiklą, ir naktų mėnesienos 
kaito šimtaspalvėje ugnyje.

Jūra mirgėjo, vilnijo, skilo mili
jonai* kibirkščių. Toliau ją dengė 
plonyti* rūkas, ir. kiek siekia akis, 
ryškėjo Išplaukusių laivų siluetai. 
Nakty* sklidinos šviesų, riksmą 
ugnies ir gaudesio, ir jose tūnojo

tyla ir šlamėjo sėlinančios mirties 
žingsniai., Garsiakalbiai skleidė žai
smingas Strausso vašių melodija* Ir 
keliomis kalbomis siūlė pasirinkti 
mirtį ar gyvenimą. Mes nieko ne
galėjome rinktis. Mes dirbome, bė
gom* ir mirėme ir nieko daugiau 
nežinojome. Mums dainavo švelni 
garsiakalbių muzika, grojo pabūklų 
ugnis, barstydama karštu skeveldra*.

O saulė nėrėsi iš jūros, švari Ir 
nusipraususi, Ir palikusi brido dūmų 
debesimi*.

Pajūrio smėlyje tysojo sutrypta* 
žmogaus vardas ir troškimas. Aš 
mačiau kybant pakaruoklius ant 
medžių, kelių sankryžose, ant tiltų 
turėklų, nušautus į pakauši Ir pri
rištu* prie stulpų. Jie kybojo, su
pami vėjo ir plaunami pavasario lie
taus, Rūdydami drakoniško įstatymo 
tikrovę. Mačiau užgesusia* kūdikio 
akis, kuriose tebešvietė nuostaba. Ir 
motinas ant vaikų lavonų ir valkus 
pamestus klaikiam kelyje. Cl* nie
ku neberinko užmuštų Ir nesirūpino 
sužeistaisiais. Smėlio krante gulėjo 
žmonės ir palaidi arkliai. Jie ne
žvengė Ir neieškojo priedangos U 
pravirų krūtinių lalėjo kraujas ir 
sunkėsi | žemę. Jie mirė, ištiesę 
kaklu*, tylūs, ne taip kaip žmonės.

O jūra žydėjo, dainavo, kaukė. Ir 
šmėklos skrido Jo* paviršiumi dide
liu greičiu. Ji snaudė ir alsavo be
galiniai plačia krūtine, šiaušėsi kilo 
putotais karčiais ir skandino. O lai
vai plaukė ir vilko plaustus ir bai
dokus Aš gulėjau tarp tūkstančių 
kitų, žemėtais veidais, parako išėsto
mis akimis, Be maisto, be geriamo

vandens. O saulė žėrė spindulius ir 
ji viena iškilniai viešpatavo ant 
vandens pabėgimo kelio.

Ir plaukėme. Mano akivaizdoje 
degė du didžiuliai laivai, visai netoli 
krantą su balsiu negalinčių išsigel
bėti riksmu. O aš krantą pasiekiau 
ir sužinojau, kad baigėsi kva*.

Ar ji* baigėsi? Tai nebuvo tikra, 
tai nebuvo įmanoma tikėti. Mu* 
rinko laukuose už vielų, kur pama
čiau, kad žmogus gal! ilgai kęsti ba
dą. šaltį lietų ir užgauUojimu*.

Ketino mus paleisti. Tų pažadų 
neatšaukė Ir vėliau, kai vežė šiau
rinėmis lygumomis, per Olandiją. 
Belgiją Čia pulkiaį kaip niekad 
galėjau patirti, kaip mote* neapkęsti 
išdidūs, sotūs, kultūringi vakariečiai 
Kaip jie moka keršyti, tyčiotis Ir 
sutelkti skausmų beginkliam*. *u- 
spaustiem* už spygliuotų vielų . . .

Bet metai praėjo ir (Ha . . .

Kalbėję* nutilo. Ji* nuėję Ir at
sistojo prie lango, kurio ketvirtai- 
nyj* Juodai rėžėsi naktis. Ji* pul- 
prašė cigaretės, ir melsvi dūmai 
grakščiai vingiavo apie jo galvą ir 
veidą, paženklintą nuovargio to pri
siminimų.

Už plonų sienų krabždėjo vakaras. 
Ir cigaretė smilko piritu©**, baigda
ma sudegti, nudriekusi dūmu* pa
lubyje. kaip liūdesio kaspiną, vei
kianti nuotaiką

— AŠ galvojau apie moterį gelbe- 
tinčią vaiką Tu vaizdu kaip ge
ležis privirė, ir aš ji turėjau visur 
ir jaučiau viro ravimi
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P. Augiaus „Žalčio pasaka" Kaip siųsti ekspo
natus Liet. Meno

Pauliu* Ausiu* istorinius mūsų 
knygos metus atžymėjo didžiuliu 
grafikos kūriniu, „Žalčio pasaka", 
kuris be abejonės, užims svarbia 
vieta grafikos istorijoje. Tat kapita
linis grafiko veikalas ne tik savo 
didumu — 102 iliustracijos, kurių 
*2 spaustos tiesiog nuo medžio rė
žinių, — bet ir savo meniniu inten
syvumu ir kūrybingumu Būtų di
delis nusikaltimas kultūrai pro ši 
veikalg praeiti tylomis. Nenorėtume 
kalbėti apie autoriau* milžinišką 
darbą, kuri* šiomis sąlygomis yra 
tikras pasiaukojimas, jei mums la
biausia nerūpėtų to darbo išdava — 
grafikos meno kūrinys.

Knygoą autorius yra žemaičių že
mės sūnus, išaugąs savosios dailės

Filmos pasaulis 1947 metais
Jauniausioji ir daugelio nepripažin

toji mūza yra greitesnė už visas savo 
seseris. Glaudus flirtas su technika 
apdovanojo ją vienu būdingiausių 
mūsų amžiaus vaisiumi. Jos kūdiš- 
kas amžius — 31 metai — buvo 
nenutrūkstąs skriejimas, sproginė
jimas, blykčiojimas Mums retai 
ateidavo i galvą, kad sproglnėjan- 
tys šviesuliai pigūs Ir trumpaamžiai, 
o skriejanti karusėlė medinė, taip 
labai mes geidėme judėjimo, blizgė
jimo ir fabrikinių sapnų. Ir per 
51 metus mes Įpratome galvoti apie 
ją karuseliniais terminais, nors ji autoriaus) naujaus.ąią filmą „Ncnu-
jau spėjo išsiugdyti savo šventuo
sius. prietarus, užgaidas ir (nenu
stebkime!) meno šešėli-

Į 1947 metus buvo |eiU su spro
gimu filmos citadelėje. Vienas Holly
wood© pionierių ir MGM savininkų. 
S. Goldwyn. savo sensacingoj kal
boj pareiškė: „Hollywoodas pasidarė 
turtingas ir tingus Jis bijosi paž
velgti pokario problemoms į akis. 
Europa pralenkė fnu?. Laikas baigt, 
„vaikinas susitinka merginą'* šablo
ną. Sapnų fabrikai nebeturi teisės 
egzistuoti“.

Taip kalbėjo Mr Goldwyn. Bet 
filmų producentai. šalia šarvuotų 
vėžlių Ir fakirų. yra sunkiausiai pa
veikiamos būtybės pasauly. Jie. nė 
nekrūptelėję, toliau gamino filmas 
senais receptais. Žmonės nenustojo 
sapnuot ir reikalaut fabrikinių sap
nų. 1947 metais, kaip ir visad, fil
mos daugiausiai -maitinosi praeities 
nostalgija, sentimentalumu. Premi
juotoji Renė Clair „Tyla-auksaa“ 
gimė iš režisieriaus meilės senajam 
1900 m. Paryžiui, kaip S. Lagerlofos 
„Gdsta Berling" iš meilės senajam 
Vermlandui.

Kaip išimtis, patvirtinanti taisyklę, 
originaliausias gaminys „Sapnai, ku
riuos galima pirkti“ atėjo iš Holly
wood©. Bet (prisiminkim produ-

MEDARDAS KAVARSKAS

Pilnatis
Lėtai* žingsneliais kartą čia ateis pavasari* 
Iš svetimų kraštu. Iš gražesnių, ii tolo . . . 
Sakei, mums visa, kas (ražu, nutolo 
Ir nutilai . . . Buvai prie ašarų-------

Tiesa, juk liūdna, tų žmonių gyvenimas. 
Lyg pelenai seni — užgesęs ir atvėsęs. 
Ar mes galėsime tuose griuvėsiuose. 
Sakei, ilgiau išlikti nepasenę?

O taip, aš dar tikiu į jauną sielą, 
Nors mano žodžiai tamsūs, kaip naktį*. 
Nors man čia svetima, nemiela

Ir nuovargis užugula aki*, — 
Bet kartais nušvintu, lyg naktį vėlią 
Tamsiam danguj mėnulio pilnatį*.

8TP. VYKINTAS
kultūros siutimu. Bet iii yr* tr šio 
amžiaus vaikas, kuris yra išėję* pla
čią ir Įvairią moderniąją mokyklą. 
Būtų naivu apie jį kalbėti, kad jis 
nėra lietuvių dvasios reiškėjas, nes 
jis yra krauju, širdimi ir smegeni
mis lietuvis, kuris gyvena lietuvio 
formomis ir esme. Taip pat būtų 
klaidinga tvirtinti, kad jie yra mo
dernistas, kuriam nerūpi lietuviškoji 
dvasia. Jis pirmoj eilėj yra tikras 
kūrėjas, kurio žvilgsnis yra nukreip
tas toli j ateiti, kad galėtų kurti to
kią dailės kultūrą, kurią šiandien ne 
vienas plūsta, o ryt poryt jos ilgėsią

Paulius Augius pasirinko savo 
grafikos objektu eiliuotą S. Bačlns- 

centus), ji buvo pagaminu paskirų 
asmenų pastangomis, nes didžiausios 
bendroves bijojo rizikos. Pagal kelių 
autorių, vadovaujamų Max Emsto, 
scenarijų, filmo) veikė žmonės su 
tamsiai mėlynais veidais, gėlės au
gančios iš kūnų, kalbančios $utūlos 
tr šokančios konservų dėžės Išdava 
— (domus, bet prekybln s surrealiz- 
mas. pavėlavęs literatūrinio surrea- 
llzmo atgarsis fllmoje.

Hollywood© konservatyvizmui pai
liustruoti paimkime Cecil B. de 
Mille (10 įsakymų Union Pacific 
galėtasis". Kaip ir režisieriaus jau
nystėj. prieš 30 metų, gam ntose 
monumentalinėse filmoae, čia viskas 
vyksta sena tvarka. Didvyrė labai 
graži ir labai skriaudžiama, did
vyris labai stiprus ir nenugalimas. 
Filmoj įvyksta vienas balius, vienos 
skerdynės. įsimaišo vienas istorinis 
asmuo, didvyrė veną sykį maudosi 
įkubile). gale bučiuojasi — kaip 
visados, ar ne Mr. de Mille?

Antra vertus, negalima nutylėti 
Hollywood© mėginimu susikibti su 
tikrove. Labiausiai vykęs bandymas 
..Geriausieji mūsų gyvenimo metai“, 
vaizduojąs grįžusių namo kareivių 
pergyvenimus, neapsiėjo be įprasti
nio lako, bet W Wyler režisūra Ir 
Fj. March valdybe įkėlė tą filmą į 
nekasdieninių tarpą ..Kryžminė ug
nis“ sprendė antisemitizmo problemą. 
.Sen a t orius* * buvo viena išpirmųjų 
antikomunistinės serijos filmų.

Tik viena tauta po šio karo su
kūrė naują filminės išraiškos formą 
ir stilių. Ta tauta — italai, stilius 
— humanistiškasis realizmas. Di
džiausia dalimi tai yra jauno rėžis!©, 
ritus Roberto Rosselini nuopelnas. 
Rosselini stato savo filmas be išbaig
to scenarijaus, vadovaudamasis fan
tazija ir improvizacija, paimdamas 
dali veikėjų iš gatvės ir Hk n u peša- 

kaitės pasaką apie Egle žalčių kara
liene. Si liaudies pasaka, poetės at
kurta sutelkia dailininkui dideles 
galimybes: ji pilna vaizdų, judėsio, 
tragizmo Ir reikia pabrėžti, kad 
dailininkas ne tik Išnaudojo šiks ga
limybes, bet jis liaudies fantaziją 
individualiai suestetino ir savitomis 
formomis išreiškė Jis pasaką pa
naudojo kaip tinkama medžiagą sa
vitam grafikos menui kurti

Bežiūrėdami P Augiaus „Žalčio 
pasaką", jaučiame, kad tai yra mū
sų žemės tragiškoji buitis. Pasakos 
simbolizmas persikelia ne tik | rea
lųjį socialini gyvenimą, bet ir i šių 
dienų politinį mūsų tragizmą: juk 
svetimas žaltys įsirengė į mūsų 
marškinius ir sugriovė tikrąjį mei
lės kėlią — per prievartą pasiglem
žė Egle — Lietuvą. Bet dailininkas 
nėra politikas, ir jam pirmoj eilėj 
rūpi ne politiniai ir ne socialiniai, 
o meniniai, estetiniai tikslai. Pasa
kos esmė jam tėra lietuviškos dva
sios reiškimo tūris.

P. Augius yra tormininkas, ku
riam labiausia rūpi savita, išraiški, 
daili forma. Formos savitą jam 
įdiegė lietuviškų raštų, žemaitiškų 
skrynių, namų, padargų puošnumas, 
lietuvaičių audinių, mezginių, rankų 
darbų formingumas Jis kiekvienoj 
formoj Ieško tautinių bruožų. įsi
žiūrėkite į P. Augiaus namų, tvorų, 
klumpių, drabužių žiurstų formas — 
jos yra perdėm lietuviškos.

Tačiau dailininkui svarbu ne tiek 
atskiros formos, kiek veikalo ir at
skirų kūrinių visuma, tam tikra vie
novė įvairenybėje. Ir čia P. Augius 
yra davęs pavyzdingą veikalą, kurio 
grafikuus stilius yra išlaikytas nuo 
pradžios iki galo, visi kūriniai su
jungti j darnią vienovę, o kiekvie
nas atskiras kūrinys yra nepakarto
jamas dailės vienetas, išreikštas dar
nia kompozicija. Tai suteikia daili
ninkui visiškai savitą veidą.

Kalbant apie kūrinių kompoziciją, 
tenka pažymėti, kad dailininkas 
viską aukoja kompozicijai. Daugely 
vietų net rašyba nukenčia, kad tik 
būtų išlaikyta kūrinio kompozicija.

kodams* Jiem* turinį, o tekstą daž
niausiai palikdamas Jų nuožiūrai. Jo 
filmo, pasižymi wro šviežumu, gy
vybe ir menine teisybe. „Roma — at
viras miestą,", „Palša", „VIvere in 
pace" pergalingai apėjo viso pasaulio 
ekranus Dabar Rosselini suka Ber
lyne filmą ' iš Vokietljo* pokarinio 
gyvenimo ..Germania Anno O". Pa
žymėtina kad italų filmą savo temas 
Ima bevelk vien iš dabarties ir sten
giasi nutraukti visus ryšius su fa
šistinė* epochos pompastiškumu. Ir 
ja: jau pavyko įrodyti kad ..Batų 
valytojas" gali būti vertingesnis už 
„Scipijoną Afrikietį".

Nenuostabu kad italas kviečiamas 
vaizduoti Vokietijos griuvėsiui gy
venimą. Vokietijos zoninė filmu ga
myba. išskyrus ..Anose dienose" ir 
„Žmogžudys tarp mūsų" filmas, ap
vylė. Rytų zonos DEFA ištikimai 
dirba sovietų metodais Ne vieną 
aežinėlį nukratė drebulys, kai jis 
pajuto viską niveliuojančio* ir iš
kreipiančio* tarybinio meno giltinės 
pirštus Būchnerio „Woyzek" nufil- 
mavime. kur iš 19a. pradžiot pilko 
careivėlio padarytas kominterno agi
tatorių*. J Baky, dirbančio JAV zo
noje. „...ir dangus virš mūsų“ 
įrodė. kaip pavojinga vaizduoti da
bartį senųjų „Unterhaltungs“ filmų 
metodais ir kaip lengva nukrypti į 
neskoningumą. Filmoj veikla dvi 
rūšys žmonių — dorieji kurie mai
tinasi iš kortelių, ir nedorieji, kurie 
šoka ir spekuliuoja. Hans Albers 
baigia nusmuki iki antrųjų, bet, iš
girdęs basų mokinukų maldą, atsi
verčia. ir, kaip kadai* „Mtlnch- 
hausene", pagavęs su uosto kranu 
didžiausieji niekšą, perduoda ji 
policijai.

Nors vokiečių publika nepaten
kinta savo naujausiomis filmomis, 
bet dalis jos turi laimės sekti ar
šiausias tarptautines varžytines fil
mos istorijoje. Jų arena yra Ber
lyne, kur keturios okupacinės vals
tybės. konkurencijos įkaršty, meta | 
rinką geriausius ir naujausius savo 
gaminta*. Iki šiol ir žinovai ir „žmo- 
gu« iš gatvė*" beveik vienbalsiai pa- 
iisakė už prancūzu filmas. Antroje 
vietoje stovi amerikiečiai, trečioje 
anglai, ketvirtoje sovietai, kuriuos 
vokiečių ir europinė publika atmeta 
dėl techninio atsilikimo, naivumo, 
primityvumo ir:.. mllitarlzmo. Ang
lų filmos taip pet nelabai pupulia- 
rio*. nors paskutiniuoju metu daro
ma akivaizdi pažanga Paskiros fil
mos, kaip „Odd man out”, „The mat
ter of life and death", „Overtanders“ 
susilaukė visuotino pritarimo.

Prancūzai ir pernai ėjo savo se
nuoju keliu, meniškai apvaldydaml 
plačiąją žmogaus išgyvenimų skalą, 
nuo krautuvės pardavėjų „Antoine 
M Antoinette" Del šventųjų J4on-

Dailininkas (taiko tekstą, jį tvarko 
pagal kompozicijos reikalavimus. Jis 
Įvairina raidžių dydį, jis tarp teksto 
naudoja vaizdinius elementus, jis 
keičia linijas, kad tik kompoziciškal 
būtų tobulas.

Salia kompozicijos, dailininką* la
bai didelį dėmesį kreipia į judesių 
ritmiką, į judesių harmoniją. Įsi
žiūrėkite į tris bešokančias žvejų 
mergaites, kiek ten ekspansijos, rit
mikos, judesių dinamikos. Judesiai 
tarnauja ir psichologiniams momen
tams pabrėžti; tam visam pasakos 
tragizmui Išreikšti, džiaugsmui ar 
liūdėsiui pažymėti. Vietomis daili
ninkui sunkiau sekasi tinkamus ju
desius pagauti: pvz., 48 psl. kūriny 
vyro judesiai neatitinka psichologini 
momentą

Grafika yra toks menas, kuris 
apibrėžia dailininko priemonių dydį: 
jis tegali naudotis linijų pagalba, 
balta ir juoda plėmais. Tačiau jam 
yra suteiktos galimybės išnaudoti 
šviesų, šešėlių, linijų matematinis 
begalybių dėsnis. Ir čia P. Augius 
pasirodo kaip puikus šviesų, linijų 
meno meisteris, didelis individualis
tas, estetikas.

Schongau parodoje teko matyti 
mūsų tautinių audinių. Vienas iš jų 
tiek atkreipė dėmesį, kad į jį žiūrė
tum, rodos, dienų dienas ir negalė
tum atsižiūrėti. Po to teko žiūrėti 
į moderniųjų grafikų kūrybą. Koks 
didelis bendrumas! Ta* patą žiūrėji
mo ir grožio jausmas pagauna, Ir 
moderniuosius grafikus bežiūrint. 
Tą patį jausmą sukelia žiūrovui ir 
P. Augiaus grafika. Štai, žiūriu į 
23, 32, 34. 48, 67 pusi, kūrinius. 23 
puslapy taip viskas paprasta:'skur
dūs namukai, du medžiai, tvora, ke
liukas ir žalčių traukiamas vežimė
lis. Bet tai yra akių nepaleidžiantis 
kūrinys. Ir šios dailės kultūros, kuri 
nepaleidžia akių, yra tiek daug P. 
Augiau* kūryboje.

Didiesiems „piešimo mokytojams“ 
P. Augiau* grafikoje bus daug skan
dalingų dalykų: netaip lapai nupieš
ti. nežmoniškai žmonės pavaizduoti, 
neetnografiškai pasaka panaudota, 
etc. .Bet mes nenorime nieko moky
ti. o norime patys išmokti, žiūrėti ir 
suprasti. O jei bežiūrėdami jaučia
me didelę dailės kultūrą, tai ir pa
sakome. kad tai yra stiprus grafikos 
dailės kūrinys. Su džiaugsmu gali
me konstatuoti, kad P. Augiu* yra 
didelis, invidualios. moderniosios 
grafikos kultūros reiškėjas ir kūrė- Tamošaiti*.

sieur Vincent". Meilė* tema, pagrin- 
dinojl jų filmos®, buvo subtiliai 
sprendžiama drąsioje fllmoje ,JDi- 
able au corps" (Įsikūnijęs velnią*).

Taip atrodė 1947-tiejl ekrane. Šie 
metai taip pat žada nemaža patiekti. 
Štai, Amerikos filmų pramonė ati
dengsianti tris savo didžiuosius iš
radimus — patobulintą spalvotąją 
filmą, plastinę filmą ir filmos pri
taikymą televizijai Laurence Olivier 
baigsią* savo „Hamletą". Orson 
Welles prieš Ifl metų išgąsdinę* JAV 
savo transliacija apie marsiečių už
puolimą ir prieš 6 metu* tavo nau
joviška filme „Citizen Kane ', persi
kelsią* į Europą, nes Hollywood© 
rutina ji slegianti. Walt Disney iš- 
leisią* naują pilno Ilgumo pieštlnę 
filmą. Greta Garbo grįšianti filmon. 
Jean Cocteau baigsią, savo „Žmogiš
kąjį balsą" su talentingąja italų ar
tiste Ada Magnani, ir t t

Pabaigei būdinga smulkmena. 1947 
metais, kai filmos buvo dar labai 
teatrališko*. Griffith atrado vad. 
„Groūaufnahme". įgalinančią išsiva
duoti ii sustingusios aprėžto vaizdo. 
..Žmogiškojo balso" naujovė yra ta, 
kad visas filmos veiksmas vyksta 
vienam kambary ir tik su viena vei
kėja, bet nenukrypstant j teatrališ

Parodai Amerikoje
Parodai skiriami eksponatai siun

čiam! iki i. m. vasario 20 d. šiuo 
adresu: LTB Hanau, (16) Hanau a. 
M., Lamboystr. 84, Vytautas Pagirys 
(LMPA komiteto reikalų vedėjas). 
, Plastinio meno skyr. kiekvienas 
dailininkas prašomas siųsti tapybos 
darbų ne daugiau kaip 10 ir grafikos 
darbų ne daugiau kaip 20; kitų sri
čių eksponatams skaičius — nenusta
tytas.

Prie parodon siunčiamų eksponatų 
pridedamas vokas, kuriame siunčia
ma 31X29 cm. formato eksponatų 
sąrašas. Eksponatų sąraše patiekia
mos šios žinios:

1. autoriaus arba savininko pavar
de ir vardas, gimimo data, kada dar
bas padarytas;

2. autoriaus arba sav. dabartinis 
tikslus adresas; #

3. eksponatų sąrašas (eilės Nr. eks
ponatų pavadinimas, eksp. formatas, 
parduodamųjų eksponatų kaina do
leriais. kitos žini&i;

4. autoriaus arba savininko pa
rašas

Kitoje eksponatų sąrašo pusėje nu
rodoma parodon nepriimtų ekspo
natų grąžinimo ir už parduotus eks
ponatus pinigų persiuntimo tvarka 
(savininkas atsiims pats, siųsti paštu, 
prduoti įgaliotiems asmenims ar 
kaip kitaip).

Pageidaujama, kad kartu su eks
ponatais būtų siunčiamos ir 4 darbų 
nuotraukos parodos katalogui ilius
truoti. Kitoje nuotraukos pusėje už
rašoma autoriaus pavardė, vardas ir 
eksp. pavadinimas.

Prie siunčiamų parodon eksponatų 
turi būti prikabintas raštelis, kuria
me įrašome:

1. Autoriau^ arba savininko pavar
dė ir vardas;

2. Eksponatų sąraše atžymėtas 
eilės numeris ir eksp. pavadinimas.

Katalogine medžiagą iki vasario 
10 d. siunčiama šiuo adresu: V. Pet
ravičius. Fellbach fWUrtt.), Jahn- 
str. 12.

Plastinio Meno. Tautodailės ir Dai. 
liųjų Amatų skyriams tinkamus eks
ponatus atrinks jury komisija šio są
stato: dali. V. Petravičius, dail. P. 
Augius, dail. K. V. Jonynas, dail. A 
Valeika, dail. L. Vilimas ir dail. A.

kumą ir išlaikant filminį charakterį. 
Cocteau vėl savanoriškai grįžta | se
nąsias forma*, vildamasis, kaip alchi- 
mikas surasti tą formulę, kuri pada
ro filmą filmą. Banga (1917-1947) Iš
kilo ir nusileido, filmos esmė* klau
sima* liko.

Taip filmą, kaip ir kiekviena 
meno šaka Įgauna begale pavidalų, 
kuriuose žmogus ieško joe ir. gal to 
nejausdamas, savęs. A. Landsbergį*

Iš leidyklų veikios
Leidykla ..PaSria" artimi ausiu lai

ku išleidžia keletą naujų kėdinių. 
kurių tarpe pažymėtini: dr. J. Balio 
„Lietuvių tautosakos skaitymai“ dvi 
dalys, P. Orintaitė* novelių knyga 
„Marti iš miesto", K. Bradūno eilė
raščių rinkinys „Vilniaus varpei“ 
(Lietuvoj buvę* surinktas, bet ne
suspėtas išleisti) ir Stp. Zobarsko 
dvi knvgos vaikams — „Ganyklų 
valkai“ ir JPer šalti ir vėją“.

L. Vilmante* šiomis dienomis 
knygų rtnkon išleidžia Bern. Braz
džionio „Siaurės Pašvaistę“ Taip 
pet baigiamas spausdinti B. Braz
džionio redaguotas J. AsMio poezi
jos rinkinys „PHnatta".
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Laiškas iš Švedijos •

Lietuvių D-jos Švedijoje suvažiavimas
Stodtholm. — Saumo 4 d. Stock- 

holme. Folkets Huset įvyko L. D. S. 
skyrių atstovų II-sis metinis suva
žiavimas. Švedijos lietuvių gyve
nama. galima pasakyti, ypatingose 
sąlygose. Ypač jos yra juntamos, 
kada susiburiamą visuomeniniam 
darbui; jos buvo pajustos ir suvažia
vimo metu. Suvažiavime gausiausiai 
dalyvavo Stockholm©, pačios didžiau
sios Švedijoje lietuvių kolonijos, 
•kyriaus atstovai. Eskilstuną, antrą 
savo didumu Švedijoje lietuvišką 
koloniją, atstovavo 3 skyriaus atsto
vai ir Hallstahammarą — 2. Iš toli
miausio L. D. S. Lundo skyriaus 
neatvyko nė vienas atstovas. Taigi, 
taip lauktas suvažiavimas nepasižy
mėjo dideliu dalyvių gausumu. Su 
svečiais jų tebuvo 25.

C. Valdybos pirmininkas pik. V. 
Blažys nusakė visas tas aplinkybes, 
trukdančias Švedijos lietuviams gy
vai organizuotai pasireikšti. Svar
biausios jų — tai fhūsų čia iš viso 
labai maža esama, švedų įstaigos 
priskaičiuoja net ligi 460. mūsų pačių 
statistika rodo, kad lietuvių Švedi
joje skaičius nesiekia net 400. Iš jų 
koks šimtas yra Latvijos pasienio 
žvejai, kurie patys nežino, kam jie 
turėtų būti priskirti. Pati Lietuvių 
Draugija Švedijoje teturi 120 narių. 
Iš jų tarpo gal atsirastų nemaža no
rinčių visuomeniškai pasireikšti, bet 
jie yra varžomi bendrų gyvenimo 
sąlygų. Esame labai išblaškyti po šio 
didelio ir retai apgyvento krašto 
kampus. Kiekvienas pajėgus dirbti 
yra įjungtas į kasdienini darbą už 
duoną. Norint atkeliauti pa v. iŠ 
Lundo į Stockholmą, reikia sumokėti

visos savaitės uždarbį už kelionę ten 
ir atgal ir porą ar trejetą dienų ne
dirbti, už jas atlyginimo negaunant. 
Šitokia prabanga Švedijos lietuviui 
labai retai įkandama. Tokiu būdu 
pasitenkinama tik raštišku susižino
jimu su centrais, o tai jau gyvam 
organizaciniam darbui į naudą neiš
eina. Pagaliau ir tie, kuriems visas 
tas darbas palieka ant savo pečių 
pasiimti, nėra išlaikomi tik Dievo 
palaimos. Visuomeninius barus apeiti 
reikia atliekamomis po kasdieninio 
darbo keliomis vakaro valandomis, 
grįžus iš fabrike, restorano, lėkštes 
plovus, ar kitos darbo vietos.

Tačiau ir turimomis sąlygomis.yra 
nudirbta visa eilė nemažų darbų. C 
V-bos palaikytas ryšis su įvairių 
kraštų lietuviškomis organizacijomis, 
bendradarbiauta su mūsų vykdomai
siais organais, daugeliu atvejų beiš
tari į vietines švedų ir kitataučių 
organizacijų duris ir išspręsta lietu
vių Švedijoje naudai eilė klausimų, 
gautas valstybės apmokamas archy
vinis darbininkas lietuvių reikalams, 
ieškota visokių kelių ir būdų užtik
rinti Draugijos finansinį stovį ir jos 
organo „Pragiedrulių“ gyvavimą ir 
jie atrasti. Centro Valdyba per me
tus turėjusi 53 posėdžius

Iš C. V-bos iždininko K Kuprėno 
pranešimo paaiškėjo Draugijos veikla 
skaičiais. Paaiškėjo taip pat liūdnas 
faktas, kad C. Valdybos leidžiamas 
laikraštis „Pragiedruliai“ iš prenu
meratorių Švedijoje tėra surinkęs 
per metus tik apie 370 kronų, kas 
padengia tik apie 10-tą dalį jo spaus
dinimo išlaidų. Laikraštis išsivertė

iš aukų gaunamų daugumoje iš ki
tataučių organizacijų

Po Revizijos Komisijos pranešimo 
kalbėjo „Pragiedrulių* • redakcinės 
kolegijos vardu laikraščio redakto
rius J. Lingis, nušviesdamas suvažia
vimui Red. kol-jos darbo eigą, jos 
sąstato pasikeitimus ir darbo sąly- 
r. p. Lingis apgailestavo, kad L. D.

C. V-bai dėl pinigų trūkumo yra 
neįmanoma išleisti „Pragiedrulius“, 
spausdinamus spaustuvėje. Nusis
kundė taip pat per mažu bendradar
bių skaičiumi. Labai dažnais atvejais 
Red-nei Kol-jai, susidedančiai iš 4 
asmenų, tenka užpildyti visas laik
raščio skiltis ir atlikti visą tech
nišką jo išleidimo darbą.

Pagal C. V-boe pasiūlytą projektą 
suvažiavimas pakeitė keliolika Drau
gijos įstatų punktų. Suvažiąvimui 
perskaitytas Vykd. Tarybos raštas, 
kuriuo kreipiamasi į lietuvius Šve
dijoje, prašant prisidėti prie Tautinio 
Solidarumo Fondo. Sis klausimas 
Švedijos lietuvių tarpe ir anksčiąu 
jau buvo iškilęs ir diskutuojamas. 
Nutarta, solidarizuojant viso pasau
lio lietuviams ir gyvai jaučiant ir 
žinant tokio fondo svarbą kovoje dėl 
Lietuvos laisvės, prisidėti prie Tau
tinio Fondo, o Lietuvių Draugija 
Švedijoje privalo iš kiekvieno dir
bančio lietuvio šiame krašte išgauti 
į Tautos Fondą 1% jo mėnesinio at
lyginimo.

Į C. V-bą išrinkti: pik. V. Blažys, 
J. Pajaujis. K. Kuprėnas, J. Leš
činskas, Pr. Dūda ir J. Kriaučiūnas; 
į Rev. K-ją: N. Zabulionis, I. Ma- 
liška ir J. Šiurna; į Garbės Teismą:

Ig. Kazlauskas, Arūnas ir Daugėla- 
vičius.

Toliau nutarta sumažinti nario 
mokestį, iškeltas įvairių vajų klau
simas ir patiekti apytikriai jų pravw- 
dimo- projektai. Daug šnekėtasi dėl 
Draugijos kultūrinės veiklos pagy
vinimo. tartasi dėl 30 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties minė
jimo, bendrai iškelta daug naujų 
klausimų Suvažiavimui baigiantis 
dalyviai vienbalsiai priėmė pateiktas 
rezoliucijas ir sveikinimus: Vykd. 
Tarybai, VLIK ui. Amerikos Lietuvių 
Tarybai, BALFui. švedų valdžios or-y 
ganams ir eilę kitų.

Suvažiavimas praėjo tikrai darbin
goje nuotaikoje. Pagal perskaitytą 
praėjusio suvažiavimo protokolą 
palyginus jį su šiuometiniu tenka 
konstatuoti, kad Draugija yra Įėjusi 
į darbo vėžes. Savo iškeltų klausimų 
ir reikalų gausumu, savo atliktais 
darbais, išspręstomis ir sprendžiamo
mis problemomis Draugija padarė 
didelį šuolį pirmyn. K. M.

Atsiusta paminėti
Vydūnas, Bhagavad — Gitą (Palai

mintoji giesmė). Vertimas iš sanskri
to kalbos. Išleido Liet. Skautų Bro
lijos Vadija, Detmold, 1947 m., 152 
piurt.* Kaina 7 RM.

Vyt. Alantas, Dramos veikalai. 
Aukštadvaris (3 v. drama). Buhal
terijos klaida (3 v. komedija). Vir
šelis dali. P. Osmolskio. Išleido 
„Mūsų Kel'asT. Dillingen/D;, 1947 
m. 126 psl. Tiražas 3000 egz. Kaina 
8 RM.

Iš LTB VK inior- 
macijų

Squadrilli manymu, kaip LTB VK 
Frankfurte EUCOMe patyrė, IRO 
skryningas turėtų būti atliktas nu
statyta tvarka, tačiau niekas netu
rėtų nukentėti, jei kas nukentėtų 
turėtų kreiptis į aukštesnias instan-, 
cijas, remdamasis dokumentuota 
medžiaga. Atskirose arejose nuo
monės yra nevieningos. Iš Ženevos 
gautomis neoficialiomis žiniomis, 
vykstąs skryningas turėtų būti at
mainytas ta prasme, kad būtų pra
vestas tik kaip registracija emigra
cijos reikalams. Jau anksčiau IRO 
direktorius Mr. Edwards ir ameri
kiečių generolas Woods buvo pareiš
kęs, kad 99,5% DP nebus išskry- 
ninguoti, tačiau, iš kaikurių perife
rijų gautomis žiniomis, atskiri skry
ningo pareigūnai su tuo nesiskaito.

★ '
Šiuo metu vykstanti ©migracija 

yra tuo tarpu bandomoji. Nuo pir
mųjų emigrantų elgesio priklausys 
tautybių kontingentai į atskirus 
kraštus. Todėl vietos bendruomenė 
turėtų rūpintis parinkti tinkames- 
nius reprezentantus emigracijai. 
Pvz., į vieną Pietų Amerikos valsty
bę išemigravo keli šimtai stalių 
Kada šiems staliams buvo paskirta 
dirbtuvė, jie nebegalėjo pradėti 
darbo. Pasirodė, kad iš tų kelių 
šimtų buvo tik 5 tikri staliai. Tu
rėtų būti kreipiama daugiau dėmesio 
profesiniam pasiruošimui, kad emi
grantai galėtų tinkamai reprezen
tuoti savo tautybes.

Organizuojama akcija, kad kul
tūriniai ir meniniai sambūriai būtų 
perkelti jei ne į vieną vietą, tai 
bent į tą patį kraštą.

BALFo gerybių paskirstymo klausimu
IŠ įvairių pranešimų, oficialių ir 

privačių (laiškais ir žodžiu), tenka 
patirti apie pasitaikančius lietuvių 
tremtinių Vokietijoje nusiskundimus 
dėl BALFo gėrybių paskirstymo. 
Vienur kitur metamas įtarimo še
šėlis gėrybių skirstymo komisijų 
atžvilgiu, primetant joms šališkumą. 
Antra nusiskundimų rūšis-girdi, 
spaudoje skelbiama apie dideles 
BALFo gėrybių siuntas, o tremtyje 
pašalpos reikalingieji labai mažai 
jų gauną- M o 8 > •

Pirmiausia, dėl šališkumo. BALFo 
Vadovybė skirstyme tiesiogiai neda
lyvauja. Skirstymą atlieka mišrios 
komisijos, kurių nariais yra pačių 
tremtinių organizacijų išrinkti as
mens. Kiek čia žinoma, komisijose 
dalyvauja įvairių pažiūrų ir užsiė
mimų žmonės, tad negalėtų būti jo
kio šališkumo kokios nors vienos 
grupėg naudai.

Antra, dėl pašalpos davinių mažo 
kiekio.

Vokietijoje yra apie 65 000 lietųyių 
tremtinių. Beveik visiems jiems 
trūksta ir reikia papildomo maisto. 
Jei kiekvienas asmuo kas mėnuo iŠ 

* BALFo gautų maisto bent 10 dole
rių vertės, tikrai nebūtų jo perdaug. 
Paprastas skaičiavimas rodo, kad 

4 BALFo vadovybė, norėdama nu
siųsti maisto tremtiniams kas mėnuo 
bent po 10 dolerių vertės kiekvie
nam, turėtų maisto pirkti kas mė
nuo už 650,000 dolerių. Tada per me
tus tektų išleisti 7 mil. 800 tūkst. 
dolerių . . .

BALFo metinis biudžetas pernai

duoefema vaikams, kurių Vokietijoje 
yra apie 14,500. Norint vaikams pa
rūpinti maisto bent 10 dolerių ver
tės per mėnesį vienam, reikėtų per 
mėnesį skirti 145,000 dolerių arba 
per metus — 1 mil. 740 tūkst. do
lerių!

Štai kur glūdi visa „paslaptis“, 
kodėl tremtiniai taip mažai maisto 
iš BALFo gauna. Gauna jo mažai 
todėl, kad BALF ištekliai yra labai 
ir labai riboti.

BALFo vadovybė dėjo ir deda vi
sas pastangas ko didesnėms pinigų 
sumoms sukelti. BALFo pirm. kun. 
Dr. Juozas B. Končius nepraleidžia 
jokios progos didesnei paramai lai
mėti. Jis varsto durų duris, laužo 
kliūčių kliūtis, kad tik lietuvių 
tremtinių medžiaginė ir teisinė pa
dėtis būtų geresnė. Štai visai ne
seniai jam pavyko iš Amerikos ka
talikų "vyskupų vardu vestos maisto 
rinkliavos gauti 460.000 svarų mais
to. Si stambi parama jau yra pa
kelyje į paskirstymo vieta^ Tai tik 
vienas pavyzdys. >

Visi BALFo valdybos ir Direkto
rių Tarybos nariai daro viską, kas 
tik įmanoma ir galima. BALFo sky
riai visu uolumu talkininkauja. Vi
suomenės vadai, dvasininkai ir pa
sauliečiai, nuoširdžiai bendradar
biauja su BALFu. Lietuviški Jai- 
kraščiai ir lietuvių radijo progra
mos be jokio atlyginimo užleidžia 
savo skiltis ir brangų laiką atsišau
kimams ir prašymams duoti daugiau 
ir daugiau aukų.

Tenka* atsiminti, kad Amerikoje

žiaus didysis vajus. Po to seka kiti. 
Be to, kiekvienas miestas turi savo 
labdarybės ir šalpos įstaigų vajus. 
Įvairios tikybinės organizacijos vėl 
turi savo Šalpos programoms vyk
dyti. Darbininkų unijos kasmet ke
lis kartus apdeda savo narius die
nos uždarbio mokesčiais savo pašal
pos reikalams, ir t. t. ir t. t.

Visa tai labai aiškiai rodo, kaip 
sunku aukų gauti. Turint tai. dėme
syje. lietuviai tremtiniai galėtų su
prasti, o jų dauguma tai aiškiai su
pranta, kodėl BALFas negali prista
tyti tiek gėrybių, kad kiekvienas jų 
būtų patenkintas.

Daug lengviau yra su drabužiais 
— jų daugiau gaunama, tad daugiau 
tremtiniams ir tenka. BALFo cen
tras gauna daiktinių gėrybių pas
kirstymo komisijų pranešimus, ku- 
r e rodo, kaip kruopščiai ir tiks
liai gėrybės yra skirstomos.

Juozas B. Laučką, 
BALF Reikalų Vedėjas

Liudas Dovydėnas, Gyveno kartą 
karalius. Iliustracijos dail. P. Os
molskio. „Sudavijos“ leidinys^ 1947 m. 
110 psl.

K. Bradūnas, Maras. Poema. Ilius. 
tracijos Telesforo Valiaus. Rankraš
čio teisėmis. Bavarija, 1947 m. 48 
psl.

Alfonsas Gricius. Žemė ir žmogus, 
sonetai. Viršelis — Tel. Valiaus me
džio raižinys. Išleido „Žalgiris“ 
Wurzburge. 54 pusi. Tiražas 2000 
egz. Kaina 4 RM. s

Dr. V. Viliamas. Įsikūrimo gali
mybės užjūrio kraštuose. Lietuvių 
emigracijos ir kolonizacijos proble
mos. Viršelis dail. V. Vaitiekūno. 
Išleido Sudavija, 1947 m. Kaina 
10 RM.

Aukuras, neperiodinis moksl. laik
raštis. Leidžia Moksleiviai Kudir- 
kiečiai. 24 rot. pusi. Kaina 1 RM.

— „Darbininko“ žiniomis, lietuvis 
Algė P. Mitkus paskirtas Japonijoje 
esančių amerikiečių karių laikraščio 
„Depot Digest“ atsakinguoju 
toriumi.

nesiekė nė 300,000 dolerių (neskai
tant suaukotų daiktinių gėrybių). 
Tad kaip lietuviai tremtiniai gali ti
kėtis daug ma’sto iš BALFo. kai jo 
turimi šaltiniai yra baisiai maži, pa-
lygini? su reikalu!

Pašalpos skirstyme pirmenybė

viešų ir privačių rinkliavų yra dau
gybė. jos viena kitą veja. štai, sau
sio mėnesį per visą šalį yra plati 
March of Dimes rinkliava vaikų pa
ralyžiaus fondui. Vasario mėnesi —
vėžio ligos ir kitiems fondams. Kovo 
mėti. — Amerikos Raudonojo Kry-

Musu kalendorius
t

Mūsų kalendorius 1948 m. Reda
gavo A. Merkelis. „Mūsų Kelio" lei
dinys. Dillingen'D. 143 pel

Kaip praėjusiais, taip ir šiais me
tais „Mūsų Kelias" išleido vertingą 
kalendorių, kuriame, be kalendariu- 
mo, yra rimtos grožinės literatūros 
ir Įdomių straipsnių.

Siame leidinyje pateikiama poezi
jos mūsų žymiųjų poetų: Petro Vai
čiūno, Fausto Kiršos. Jurgio Baltru
šaičio, J. Aisčio. St. Santvara, B. 
Brazdžionio. B. Rutkūno, Putino. A. 
Miškinio. K. InMūros, A. Rūko. H. 
Nagio, Alt. Nykos - Nyliūno. Vyt. 
Mačernio Beletristiką atstovauja 
Albinas Marius Katiliškis („Tylus 
sniegas") ir Ig. K-čius („Visu Ke
lias").

S. Sužiedėlis straipsnyje „Lietuva 
tarp dviejų karo vėtrų", skirtame 
Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo trisdešimties metų sukakčiai 
paminėti, apžvelgia mūsų tautos nu- 
e._ą kelią, kovą dėl laisvės, Neprik- 
klausomos Lietuvos pasiektus ■ lai
mėjimus ir antrojo Ifaro audros pa- 
Jarinius. •'

Ant. Vaičiulaitis rašo apie kan. 
Juozą Tumą-Vaižgantą penkiolikos 
metų nuo ja mirties sukaktie* pro
ga. 1 dotaa* {mantrM plunksna

pateikia straipsni „O Vilniaus ne
pamiršk. lietuvi!" Juozas Lingis 
rašo apie lietuvių gyvenimą Švedi
joje.

Didysis mūsų tautos mąstytojas 
Vydūnas duoda vertingą straipsnį 
„Kokie mes žmonės", iškeldamas 
žymiųjų pasaulio filosofų bei kitų 
mokslininkų pasisakymus apie mūsų 
tautą.

A. M. išsamiame ir statistiniais 
duomenimis paremtame straipsnyje 
„Jaunuomenė ruošias tautos atei
čiai“ apžvelgia švietimo būklę 1947— 
1948 mokslo metais. Toliau A. M. 
pateikia apžvalgini straipsnį „Su
jungtos rankos suteiks stiprybę“, 
kuriame aprašo Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės profesinių organiza
cijų veiklą.

Toliau atskirais straipsniais ap
žvelgiama Švietimo ir Kultūros Ta
rybos bet Lietuvių Kultūros Fondo, 
Liet. Raud. Kryžiaus, mūsų biblio
grafinių įstaigų veikla, duodamas 
kruopščiai paruoštas vertingas „Li
teratūrinis Kalendorius", pateikia
ma tremties periodinės spaudos ap
žvalginė bibliografija. „Mūsų Ka
lendoriaus" gale pateikiami lietu
viams tremtiniams žinotini adresai.

*
Vasario 16 d. sukanka 30 metų nuo 

Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo. Ši didelė šventė turėtų būti 
minima ne vieną dieną, bet visą se
zoną, arba net visus metus. Ta progą 
organizuotinas tautinio fondo vajus 
tiek individualine tiek kolektyvine 
prasme. ♦

Kad ilgiau išlaikius tremtyje’ svei
ką tautinį charakterį, ten, kur yra 
lietuviškos pradžios mokyklos, tėvai 
turėtų leisti vaikus tik į savas mo
kyklas. Tie tėvai, kurie neleidžia 
vaikų į savas pradžios mokyklas, tu
rėtų būti pažymimi atskiruose są
rašuose. Pradžios mokslas tik išimti
nais atvejais pateisinamas nesavose 
mokyklose. *

Sausio 26 d. Hanau lietuvių sto? 
vykioje Įvyko Pabaltlečių komitetų 
posėdis. Posėdžio metu numatyta 
pasiųsti memorandumą amerikiečių 
zonos IRO direktoriuj Edwards 
vykstančio skryningo, blogo maitb- 

redak-lnimo ir kitais aktualiais DP klau
psimais.

Įvykis sovietų zonoje
Kartą vienos divizijos vadas so

vietų zonoje Vokietijoje davė nepa
prastą parėdymą: surinkti karininkų 
žmonas ir išrikiuoti jas. Įsakymas 
lieka įsakymu. Nors karininkų žmo
nos kariuomenėje netarnauja ir nėra 
priesaikos priėmusios, vis dėlto pak
luso įsakymo ir skirtu laiku išsiri
kiavo aikštėje. Divizijos vadas atėjo 
su visa krūva popiergalių rankoje ir 
pasisveikinęs gavo gana nedarnų at
sakymą.

„Aš sušaukiau jus, draugės mote
rys, aptarti neatidėliotiną reikalą — 
pradėjo savo prakalbą vadas. — Jūs 
visos nesenai atvykote iš mūsų myli
mosios socialistinės Tėvynės. Jūs ži
note kodėl taip atsitiko — mūsų 
vyriausybė suprato karininkų mintis 
— suprato nuobodžiaujančiųjų kari
ninkų šeimų ilgėsi. Jums buvo leista 
čia atvažiuoti, kad praskaidrintumėte 
savo vyrų gyvenimą ir padėtumėte 
svetimame krašte atlikti uždėtas 
jiems sunkias pareigas. Sudarytu
mėte šeimyninį jaukumą, būtina to
limesniam mūsų kariuomenės sut- 
virtin’mui jos pergalinguose žy
giuose. Man nėra ko slėpti nuo jūsų, 
kad kareiviai, o ypač karininkai, 11- 
gėdamiesi savo šeimų, pradėjo ben
drauti su vokiečiu moterimis. Tai ir 
buvo viena priežasčių, dėl kurių 
leista jums atvykti. Vokiečių mote
rys, buržuazinės kultūros dvasioje 
užaugintos, persunktos nacistinės 
kultūros dvasia, sudaro didelį pavojų 
kariuomenei — kiekviena iš jų gali 
būti šnipė, pasiųsta kapitalistinių 
kraštų išgauti mūsų karines paslap
tis, moraliai susmukdyti mūsų ka
riuomenę. Nėra čia ko slėpti nuo 
jūsų — panašių atsitikimų jau būta. 
Demobilizuoti kareiviai, nenori grįžti 
tėvynėn, o bastosi po Vokietiją arba 
stoja į siaučiančias Lenkiioje bandas. 
Yra pabėgimų į amerikiečių ir britų 
zonas. Kodėl taip įvyksta? O todėl, 
kad žmonės susigundo lengvu gyve
nimų, lankstosi prieš vakarų kultū
rą, įsimylėjo į švarius butus ir mano,

kad nebegalėsią gyventi be gerų bal
dų, drabužių, motociklų, radijo apa
ratų ir kitų trūkstančių tėvynėje da
lykų. Jie užmiršo, kad mūsų tikslas 
yra įgyvendinti komunizmą visame 
pasaulyje, o visa ta buržuazinė pra
banga tėra šlamštas, trukdantis su
kaupti visą dėmesį svarbiausiajai 
idėjai. Žinoma, mes negailestingai 
naikiname panašius tėvynės išdavi
kus, parduodančius pasaulinės revo
liucijos idėją už europėjiškųjų lę
šiukų buizą, šitie žmonės, dar nega
lutinai sunaikintų priešo elementų 
liekanos, iki šiol dar neprarado vil
ties restauruoti kapitalizmą mūsų 
šalyje.

Draugas Stalinas moko mus, kad 
kapitalizmo liekanos dar stipriai lai
kosi žmonių sąmonėje ir su jomis 
reikia nepaliaujamai ir žiauriai ko
voti. Šiuo atveju ir jūs ne be nuo
dėmės. Apie tai aš ir noriu su jumis 
pasikalbėti. Ar senai jūs čia atvykote 
į Vokietiją? Atsimenate, kokios jūs 
atvykote, kaio jūs atrodėte? Iš kol
chozų, nuo darbo fabrikuose ir dirb
tuvėse jūs pasirodėte čia prastom, 
saulėje išblukusiom skarelėm, sulo
pytam bllūzėm, prastais sijonais. 
Nėra ko čia slėpti Ką gi aš dabar 
matau? Pugšn'as. išsiousč:usias da
mas! Puikiai pasiūtais kostiumais, 
skrybėlėtas, plonomis kojinaitėmis, 
madingiausiais bateliais! Pažiūrėkite 
į save: iš kur atsirado pas jus lai
krodžiai. žiedai, auskarai. įvairūs 
oapuošaUi? Iš kur tos žavios tarbe- 
lės'— rankinukai, pirštinės? Argi jūs 
šitaip išsipuošusios žadate komuniz
mą Įgyvendinai? Jūs užmiršote, kad 
dar nesenai dirbote laukuose, fabri
kuose, kasėte griovius ir tiesėte ge
ležinkelius?’ Užmiršote, kaip reikia 
melžti karves, liuobti kiaules, gau
nant stachanovietišką prieaugli. Štai 
jums čia pat supuvimo pavyzdys, 
pirma pažintis su vakaru kultūros 
puvėsiais. Jūs manote, kad aš neži
nau kaip jūs gyvenate puikiuose vo
kiečių butuose? Aš žinau, kad jūs

net nebesiteikiate sau valgio pasiga
minti, viską užkraudamos vokiečtCi 
moterims — savo šeimininkėms. Ži
nau, kad jūsų butai užversti šlamštu, 
pradedant auksiniais niekniekiais iki 
radijo imtuvų ir pianinų imtinai. Jūs 
ištisas dienas lakstote po miestą ir 
keičiate su vokiečiais į šį šlamštą 
maisto produktus, pasinaudodamos 
tuo, kad vokiečiai jaučia maisto trū
kumą, o jūs jo gaunate net perdaug. 
Pagalvokite, visa tai gali labai blogai 
baigtis!

Man pagaliau nesvarbu, ką jūs pa
čios veikiate, jei jau kartą čia atvy
kote ir pamatėte, kaip gyvena vokie
čiai. Kai jūs vyksite namo, vistiek 
didesnę dalį šito prisimedžioto turto 
iš jūsų atims, o jūs pačios mūsų so
vietiškoje darbingoje tikrovėje vėl 
numesite tuos vakarų blizgučius ir 
įsijungsite į kietą tarybinio gyveni
mo ratą. Man rūpi visai kas kita. Ka 
jūs rašote savo laiškuose tėvynėn?! 
Štai jie čia — tie jūsų laiškai. Ži
noma, cenzūra vistiek jų nepraleis — 
jūs turėtumėt tai žinoti. Savo gimi
nėms ir pažįstamiems, klumpantiems 
po sunkia darbo našta, jaučiantiems 
visame kame nedateklius: jūs rašote 
apie rojaus gyvenimą čia Vokietijoje. 
Ką turės pagalvoti, ką pajus jūsų gi
minės, skaitydami panašius ditiram
bus vakarams?

Štai paklausykite, aš paskaitysin 
vieną laišką: „Miela brangi, mamyte! 
Nėra žodžių kuriais aš galėčiau Tau 
aprašyti savo pergyvenimus! — na, 
£ia širdies išsiliejimai ir visoks jaus
mingumas. Tai nesvarbu, bet svar
biausia, klausykite: — Kadaise mes 
svajojome, kaip čia man pasisiūdinti 
antrą suknelę, su kuria ne gėda 
būtų išeiti į gatvę. Ak, kaip tai buvo 
kvaila! Dabar aš turiu daugiau kaip 
dešimtį suknelių, sijonų, bliuskučiųį 
du puošrpausiuš kostiumus, septynias 
poras batelių, o baltinių nei nebe- 
suskaitau. Ir kokių baltinių! Tokių, 
mamyt, mes nė tik nesame turifrF
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Wurzburgo lietuvių stovykla baigė savo dienas
Schweinfurt. — Kai išdaiginga 

Bavarijos gamta maišė dangų su 
žeme, ūžavo audra, švilpavo vėjas ir 
lietus, pasikeisdamas su sniegu, so
tino per vasarą išdžiūvusią žemę, 
Wilrzburgo stovyklos lietuviams gy
ventojams buvo įsakyta persikelti į 
Schweinfurto kareivines

Galima suprasti, kad tokiu metų 
kada pas mus geras šeimininkas 
šuns laukan iš trobos neveja, vargšai 
tremtiniai, su mažais vaikais ir vi
sais daiktais, žiemos metu turėjo 
kraustytis į kitą gyvenamąją vietą.

Gal ir galima būtų pasakyti, kad 
durnių visur muša, bet šiuo atveju 
mus mušė ne už durnumą. Prašėm, 
maldavom, kad mus paliktų vietoje, 
rašėme memorandumus, nurodėme 
stipriausius motyvus, tikėjomės, kad 
mus supras, o jei turi bent kiek šir
dies, tai gal pasigailės, palauks šil
tesnio oro, atidės kuziam laikui, bet 
kur tau įsakyta, ir vykdyk! Baig
ta. Vyrai sukando dantis, moterys 
f>rie Viešpaties altoriaus ašaras nu- 
iejo ir pradėjom kraustymosi darbą.

Dėl ko mus kėlė? Jau kartą mus 
buvo pajudinę kraustytis į Kitzin- 
geną. Ten buvo, atsieit, norėta su
organizuoti didelę lietuvių stovyklą 
(iš Schweinfurto, Wilrzburgo ir Se
ligenstadt© lietuvių). Buvo duotas ir 
įsakymas. Bet, laimei, pasilikome. 
Kariuomenė nebedavė patalpų.

Dabar mus iš Wilrzburgo iškėlė, 
nes ten, būk tai buvo numatyta 
įsteigti pereinamąją (emigracinę) 
stovyklą. Buvo apeliuota į mūsų są
žinę, kad, girdi, mes turime pasiau
koti visos arėjo* tremtinių gerovei 
(65.000 žmonių), nes WUrzburgas tam 
reikalui labiausiai tinka: gera sto
vykla ir prie gana patogaus geležin
kelio mazgo. Patikėjom nuoširdumu 
(niekad nieko gero nepatyrę, vis dėl 
to manėm, kad šiuo atveju, gal būt, 
ištikrųjų nori mums gero) ir išsi- 
kraustėrn.

Žmonės nerimastavo tik dėl to, 
kodėl latvius, kurių yra per pus ma
žiau, nekrausto, sako, kad jiems vie-

Buv. politinių kalinių 
žiniai

1. Gydymosi išlaidas Sąjungos nariams 
apmoka Lietuvos Raudonasis Kryžius. 
Sąskaitos patiekiamos artimiausiam IRK 
skyriui arba generalinio įgaliotinio ištai
gai.

1. Centro Valdyba siekia galutinai už
baigti buv. politinių kalinių registraciją 
nustatyti tikrąjį tremtyje esančių poll- 
ttaių kalinių skaičių. Dar neužpildė an
ketų buv. politiniai kaliniai prašomi nea
tidėliojant tai padaryti. Anketos gauna
mos Centro Valdyboje, Mųncben, La- 
montstr. 31. -

3. H Vokietijos išvykstantieji ir išvyku- 
sieji buv. politiniai kaliniai prašomi 
Centro Valdybai pranešti savo naująjį 
adresą*

Centro valdyba

tos nesuranda, o mus, tūkstantį 
žmonių, kelia pirmiau. .Pamatysit, 
kad juos paliks vietoje ir latvių nie
kur nekels“, kalbėjo žmonės. „Ak, 
mes suprantame . . .“

Kaip kalbėjo, taip ir iškalbėjo. 
Šiandien, kada lietuvius iškėlė iš 
WQrzburgo f Schweinfurts pasiekė 
žinios, kad ten pereinamosios sto
vyklos jau nebesteigs ir apsigyvens 
latviai. Kaip bus iš tikrųjų, pama
tysime. Kad nenusikalstumėm DP 
istorijai, apie ta! parašysime sekantį 
kartą.

Į Wūrzburgą lietuvius atkėlė iš 
Coburgo 1945 metų birželio 13 d. 
(gal tas velnio tuzinas atnešė mums 
tokią nelaimę). Nuo to laiko iki sto
vyklos likvidavimo (1948. I. 26) sto
vyklos gyventojų daugumą sudarė

Siuntiniai iš Vokie
tijos į Lietuvą 

grįžta atgal
Flensburg. — Rudenį viena šeima 

išvyko į Lietuvą pas ten atsiradusį 
savo vyrą Tuo tarpu jai iš Amerikos 
buvo atsiųstas siuntinys su dėvėtais 
drabužiais vaikams. Stovykloje likę 
pažįstamieji, turėdami jos paliktą 
įgaliojimą, siuntinį išėmė ir per
tvarkę pasiuntė į Lietuvą. Siuntinys 
pasiekė Berlyną ir po kiek laiko 
grįžo atgal į stovyklą. Iš Berlyno 
pridėto prierašo matyti, kad siunti
niai iš Vokietijos negali pasiekti 
Lietuvos.

VFR. KREPŠINIO KOMITETAS 
SKELBIA

Vyr. Krepšinio komitetas, sėkmin
gai veikęs 1947 m., dėl centrinės spor 
to vadov. organo persiorganizavimo 
nuo š. m. sausio mėn. 17 d. nusto
damas veikti, skelbia galutinus ir 
II-jo rato 1947 m. Lietuvių I-kl. 
krepšinio pirmenybių duomenis.

II-rato duomenims komandos ri
kiuojasi: 1. Scheinf. KOVAS 7 rungt 
14 tšk. 446:205 kr.; 2. Kempt. MAR
GIS 5 rungt 8 tšk. 235:161 kr.; 3. 
WOrzb. VYTIS 5 rungt. 6 tšk. 179: 
189 kr.; 4. Dillg. SAKALAS 5 rungt 
4 tšk. 175:156 kr.; 5. Tubingen VYTIS 
2 rungt 2 tšk. 45:64 kr.; 6. Hanau 
PERKŪNAS 3 rungt. 2 tšk. 106:158 
kr.; 7. Gdttg. YMCA 5 rungt. 2 tšk. 
164:272 kr.; 8. Kassel LITUANICA 
6 rungt. 0 tšk. 168:311 kr.

Galutinoje 1947 mt. L-kl. — pir
menybių klasifikacijoje komandos 
pasiskirsto vietomis:

1. Scheinf. KOVAS 12 rungt. 24

stos, bet nesame nei mačiusios, nei 
svajojusios! O suknelės, kostiumai, 
o bateliai! Mitia taipogi įsitaisė, be 
uniformos dar penkis civilius kostiu
mus. Galima būtų ir daugiau, bet, 
sako, grįžtant daugiau penkių nepra
leidžia ir atima. „O štai kitais laiš
kas: „Sveika brangioji Verute! Tuoj 
aš tau aprašysiu smulkiai, kaip mes 
čia gyvenam. Mes su Kolia dviese 
turim keturis kambarius puikiausioje 
viloje (tu, žinoma, neturi jokio su
pratimo kas tai yra). Baldai — ste
buklas, visur paveikslai, kilimai ant 
grindų, balkone gėlės, gėlės, kaip 
sode. Tokio buto aš nei sapne nesu 
mačiusi. O tu pažiūrėtum vonios 
kambarį! O virtuvė: gazas, elektra, 
marmuras — neįsivaizduojama šva
ra! Po tvankaus mūsų kambarėlio su 
vienu langu, kur mes turėjome pen
kiese skursti šis erdvumas — tikra 
pasaka! Prisimeni, mes eidavom i 
Kiną ir Juokdavomės kai mums ro- 
dyvavo stachanoviečių gyvenamas 
patalpas, mums atrodė, kad tokių 
puikių butų iš viso nėra pasaulyje, 
o čia butai nepalyginamai geresni, 
negu pas mus kine parodomieji, ku
rie, be to, kinui filmuoti specialiai 
pastatomi.“

Žiūrėkite kur suka? Vadinasi mū
sų kinai meluoja? Ir iš kur toks to
nas: — „mūsų tvankus kambariūkš
tis!“ O štai dar švariau — čia jau 
tikra politika kvepįp: „aš manau, 
kad mums viską melavo, apie tai, 
kaip gyvena užsienyje darbininkai. 
Juos neva eksplotuoja. jie alkani, 
basi ir skarmaluoti. Nieko panašaus! 
Tai taums melavo tie biaurybės. Aš 
gyvenu tikro darbininko elektriko 
bute. Puošnus namas, puikus sodas 
ir daržas. Visa šeima puikiai ren
giasi, žmoną turi auksinį laikrodį, o 
spintos pilnos skalbinių. Mergaitė 
ir berniukas turi po atskirą kambarį. 
Aš su skausmu galvoju apie mūsų 
žmones — kad jie nors pusę to tu
rėtų, ką turi vokiečiai, ir tai atsi
mink, po karo, po tokio baisaus su
griovimo!“

O štai dar ištrauka: „Kaip prisi
menu mūsų kolchozą, mūsų skurdą, 
ihpesčlua dėl kasdieninės duonas 

lietuviai Jie sutvarkė rajoną ir pa
talpas, savo lėšomis padarė kamba
riuose pertvaras (padarydami mil
žiniškų išlaidų), suorganizavo, sut
varkė elektrotechnikos, mechanines 
ir stalių dirbtuves.

Taip pat ir kultūriniame gyvenime 
Wilrzburgo lietuvių stovykla buvo 
viena iš pirmaujančių Čia krikšto 
metrikas surašė meno ansamblis 
„Sietynas“, gimė dramos teatras 
„Romuva“, kuris poilsiu vietą su
rado, nusikėląs į Fellbachą. buvo su
organizuota pirmoji Vokietijoje dai
nų šventė, pastatytos „Lietuviškos 
vestuvės“ vietos inžinieriai išleido 
periodinį leidinį „Inžinieriaus Ke
lias“, suorganizavo tremtinių inži
nierių suvažiavimą, įvyko didžiulis 
skautų sąskrydis, gimė ir auga skau
tų vyčių žurnalas „Gairės“, įsikūrė 
ir veikia knygų leidyklos „Venta“ 
(L. Vismantas) ir „Žalgiris“ (J. Ak- 
šys), datl. C. Janušas atidarė pirmąją 
Vokietijoj dailės parodą, suorgani
zavo pirmąją dailės studiją, įsikūrė 
vaikų teatras (vadovė V. Janušienė), 
išleistas stovyklos metraštis „Sveti
moj Padangėj“, suorganizuotas Su-

Paminėta 2-jų metų sukaktis
Schweinfurt — Skautų-člų „Ro

muvos“ ir „Palangos“ tuntai sausio 
25 d. atšventė savo dvejų metų dar
bo sukaktį.

Minėjime dalyvavo Vyriausia 
Skautininke Vaičiūnienė, Seligen- 
stadto skautų-čių atstovai, Wūrz- 
burgo „Žalgirio“ ir „Šatrijos“ tun
tai. stovyklos vadovybės, skautų tė
vai ir svečiai.

Minėjimas pradėtas vėliavos pa

SPORTO ŽINIOS

kąsnio, kaip Išdirbti paskirtą normą 
— tai verkti norisi! Mano vargšai, 
nelaimingi artimieji! Paimti juos 
visus čia, aprengti, apauti ir palikti 
čia visam amžiui, kad nebematytų 
daugiau to skūrdo ir ašarų.“

Aš galėčiau dar dešimtį tokių pa
vyzdžių pririnkti, bet. manau, pa
kaks ir šitų. Jūs pačios turite su
prasti ką reiškią tokie laiškai. Tai 
yra kenksmingiausias dalykas sovie
tų žmonėms. Už tokius dalykus jau 
daugelis rašeivų palydėjo savo gal
veles. Atsiminkit, kad šiuos laiškus 
man prisiuntė ypatingasis skyrius su 
griežtu įspėjimu — laiškai bus per
siųsti, kur tinkama, ir jums neišeis 
į sveikatą. Aš neturiu noro grasinti, 
bet supraskite, kad sovietų vyriau
sybė turi pakankamai priemonių pa
sukti smegenis tiems, kurie bando 
galvoti ne taip, kaip pridera sovietų 
piliečiui ... Aš jus prašau, tiesiog 
įsakau panašių laiškų neberašinėti. 
Jūsų pareiga padrąsinti, pastiprinti 
Jūsų draugus ir giminės, padėti jiems 
socializmo kūrime, bet nenuodyti 
panašiais nuodais, kuriais dalinai 
jau apsinuodijusios esate pačios

Štai ir viskas. Apgalvokite, dau
giau jokių įspėjimų nebus daroma. 
Jūsų vyrams jau yra pasakyta, kas 
reikia, o jeigu dar kartą tokie laiškai 
pakilūs į cenzūrą — susirinkite savo 
daiktelius ir ruoškitės kelionei į na
mus, jei nemokate laikytis kaip so
vietų pilietėms dera. Galite skirsty
tis. Iki pasimatymo.“

Taip baigėsi šis nepaprastas kari
ninkų žmonų išrikiavimas viename 
sovietų okupuotos zonos Vokietijos 
mieste. Nežinia, ar įvyko „psicholo
ginis moterų persilaužimas“ no šio, 
tokio švelnaus, sovietų akimis žiū
rint, įspėjimo, bet, reikia tikėtis, 
laiškai pasidarė žymiai santūresni Ir 
artimesni generalinei Lenlno-Stalino 
linijai.

Sį įvykį man papasakojo vienas 
rusų karininkas, kurt, nebeišlaikęs 
tos „laimės, laisvės ir džiaugsmo“, 
šių metų liepos mėn. gale, perėjo į 
amerikiečių pusę. (N. R. Stove)

tšk. 784:353 kr.; 2. WUrz. VYTIS 
U rungt. 10 tšk. 344:402 kr.; 3. Ha
nau PERKŪNAS 8 rungt. 8 tšk. 320; 
384 kr.; 4. TUbing. VYTIS 7 rungt 
6 tšk. 223:250 kr.; 5. Kassel LITUA
NICA 11 rungt 6 tšk. 366:586 kr.; 6. 
Getting. YMCA 10 rungt. 4 tšk. 324: 
522 kr.

Pastaba: Kempteno MARGIS ir 
Dlllingano SAKALAS į pirmenybes 
įsijungė tik nuo II-jo rato.

Visoms L-kl. krepšinio koman
doms, dalyv. komandų sporto klubų 
vadovybėms; krepšinio teisėjams ir 
LTB ApyL Komitetams, kurių vie
tovėse vyko pirmenybių rungtynės, 
už puikų bendradarbiavimą ir pa
ramą, vykdant 1947 mt. krepšinio 
pirmenybes, Vyr. Krepšinio Komite
tas reiškia sportišką padėką, linkė
damas sėkmės ateities sportinėje 
veikloje.

Vyr. Krepšinio Komitetas

LITUANICA — S. BAVARIJOS 
RINKTINE 2—1 (1—0)

Kassel. — Sausio 21 d. Seligenstadte 
viešėjo Kasselio Lituanica, kuri su
žaidė futbolo rungtynes su S. Bava
rijos rinktine. Po permainingos ko
vos laimėjo Lituanica 2—1 (1—0), 
viršijusi savo priešininką didesniu 
kovingumu. Iki pertraukos žaidimą 
vedė kasšeliečiai, nors progų turėjo 
ir šeimininkai. Pirmasis įvartis krito 
viduryje kėlinio, autorius buvo 
Burba. Abi komandos neišnaudojo 
po baudinį, ir Sabaliauskas Lituani- 
cai buvo įkirtęs antrą įvartį, kurio

Padėkime susirasti artimuosius
Iš JAV ir kitur per C/Kertoteką yra 

paieškom! Šie asmens.
387) Simonelt Eva iš Klaipėdos. Tilžės 

g-vė 6; 388) Schmirnoff-Krauze Meta ir 
Selka Frieda (IMT) — abi iš Klaipėdos; 
389) Friedrichsohn Oskar ir Hugo — abu 
iš Melneragės; 390) Mekšralfiai: Matas, 
Ona, Vytautas, Viktorija visi iš Garliavos 
Ir TamuleviėUi: Juozas, Aloyzas, Aldona
— visi iš Kybartų; 391) Petronienė Irena 
(1922) iš S. Kalvarijos; 392) Stud. Statke- 
vičlus Albinas iš Adoraiškių. Černiau
skaitė Levutė (1922) ir Rutkauskaitė Ona 
Iš Kauno: 383) Riekutė Marija iš Lanke
liškių ir Grigaitis Juozas iš Kauno; 394) 
Būtėnas Juozas, Samulėnienė Monika, 
SiauCiOnaitė Monika, bei Galinskaitė Ona
— visi iš Rokiškio ir dr. Ryškus bei Pa- 
kalnlenė Petrė — iš Kauno; 395) Butkutė 
Alicija (1924); 398) Radžvllas Petras ir 
Juozas — iš Pašvitinio; 397) Dtmitrljevas 
Apolonas (U»11) iš Raseinių ir Skabetkis 
Adomas iš Troškūnų: 398) Sllonlenė- 
Radžlūnaitė Elzė iš Tauragės, Grybienė 
Magdė iš Bartninkų, Jankus Adolfas su 
žmona Marija iš Šiaulių Ir Kundrotas 
Vytautas; 399) Bružai: Petras (1904), An
tanas (1912) ir Vaikys Vincas — iš Ylakių; 
400) Mekšraitis Viktoras bei Vincas Ir 
MickeUGnaltė Ada, duktė Mato; 401) 
Viklraltienė-Baltrušaltytė Marcelė ir Ba
naitis Jonas iš Slavikų; 402) Smtlgytė 
Augustina (1920); 403) dr Kaunas Izido
rius.

404) Mitrias Pranas (1919) iš Grinkiškio. 
Mitrius Jonas (1923) iš Pašušvio ir Lu
koševičiai: Medardas (1804). Sofija, Euge
nijus (1900). Mironas (1985) bei Pankratas 
(1887) — visi nuo Breslavo: 408) Matulaitis 
Vladas (1023); 488) Madksvičhu Jonas (1220) 
nuo Deltuvos: 407) No valtis Viktoras iš 
Sandų; 408) Kesmlntienė; 409) Žilionis nė- 
Akelaitytė Ona (1911); 410) T!Uius Emilis 
(IKK) tt Kirkilų; 411) JokukaosJdsoė-Jur-

augusių Švietimo Institutas, sporto 
klubas „Vytis". Tai stambesni pasi
reiškimai. Apie viską norint sura
šyti, reikėtų daug vietos, ko nelei
džia straipsnio rėmai.

Vieną, ką dar reikėtų pažymėti, 
kad stovyklos gyventojų tarpe su
gyvenimas buvo labai gražus, draus
mingas, draugiškas. Per tuos du su 
puse metus, reikia pasidžiaugti, po
licija turėjo labai mažai darbo, ir 
virš kalėjimo plėvėsavo balta vėlia
va. nes labai retais atvejais atvyk
davo kas nors pailsėti už grotų.

Persikraustymo metu gyventojai 
mielai vienas kitam talkininkavo, 
vyrai padėjo silpniesiems, moterims, 
ligoniams. Atvykę j Schweinfurtą, 
daug kambarių radome be durų ir 
langų, su išgriautam sienom ir su 
vandens klanais ant grindų. Visa tai 
reikėjo sutvarkyti, įsirengti gyveni
mui. Reikia tikėtis, kad po kelių sa
vaičių Schweinfurto apgriautose ka
reivinėse pavyks gerai susitvarkyti, 
jei neteks pergyventi dar kokių 
nors sukrėtimų, susiglaudinimų bei 
kitokių nelauktų staigmenų.

Vyt K. Prntenis

rėjimu ir pamaldomis. Vakare įvy
ko iškilmingoji sueiga, kurioje gau
ta daug gražių sveikinimų ir linkė
jimų Po iškilmingos sueigos vyko 
pasirodymai, dalyvaujant ir kaimy
niniam „Žalgirio“ tuntui.

Minėjimas praėjo darnioje ir skau
tiškoje nuotaikoje.

Šiuo metu „Romuvos“ tuntui va
dovauja v. si. Katelė Vytautas ir 
„Palangos“ tuntui paskt. Slumlenė.

teisėjas, būk tai dėl nuošalės, ne
užskaitė. Antro kėlinio pirmose mi
nutėse Lituanica neišnaudoja antro 
baudinio . . . Kassellečiai žaidžia 
daugiau gyvumo taktika, tačiau jų 
puolikai atskirais prasiveržimais su
daro pavojų rinktinės vartams. 25 
min. K Miškinis, išnaudojęs varti
ninko klaidą, pakelia pasekmę 2—0. 
Po kelių minučių, Sabino šūviu, pri
dėjus vienam gynlkul koją, rinktinė 
įkerta garbės įvartį ir, smarkiai sa
vo publikos raginama, susiima, no
rėdama žūt būt išlyginti. Tačiau ge
rai gaudęs Ilgūnas ir atydžiai dengę 
gynikai ir saugai, neleidžia pergalės 
paveržti. Lituanica pergalę iškovojo, 
žaisdama nepilnos sekančios sudė
ties: Ilgūnas, Gotautas, E. Ližaitis, 
Bruneizeris, Afanasjevas, Sipavičius, 
K. Miškinis, SL Norvilaitis, Saba
liauskas, Baltramonaitis, Burba . . .

Po šių rungtynių futbolistai dar 
sužaidė draugiškas stalo teniso rung
tynes su vietos Žaibu, kurias pralai
mėjo 1—7. Žaidė ir taškus pelnė: 
Žaibo — Bichnevičius 3, Rutkauskas 
2, Macijauskas 2; futbolistų — Ka
zakevičius 1, E. Ližaitis, K. Miškinis.

— Lituanicos stalo teniso pirme
nybes laimėjo VL Adomavičius, bai
gęs be pralaimėjimų.' Jis surinko 11 
tšk.; Tolimesnes vietas užėmė jau
nieji gimnazistai Raudys ir Slėnis, 
palikę senuosius „muškietininkus“ 
užpakalyje. Pirmos šešios vietos: 
Raudys 9 tšk.. Slėnis 8 tšk., Brantas 
8 tšk., Moleris 6 tšk., Ralkevičius 
6 tšk. km.

setaltė Brone us») U Gudelių; U2) Bor- 
chertas Fridas su žmona Berta Bendik iš 
Luomių ir Didoras Julius iŠ Batakių; 413) 
M a kars kai: Albinas (1912), Povilas (40 
mt.). Alfonsas (43 mt.), kilę iš Jodaugių;
414) KnizlkeviClai; Petras ir Petronėlė;
415) Ivaškevičius Kęstutis (1927) iš Tryš
kių; 416) Kapturauskas Algis, Pavalkis 
Povilas ir Snellas Juozas; 417) Mačlanskts 
Stasys (1914) iš Kelmės; 418) Gudinskas 
Pranai (1919) iš Mariampolės; 419) Priel- 
gaaskis Kostas su žmona Adolfina, But
kus Antanas bei Statkienė Magdė iš 
Mažeikių ir Bupkienė-Daugelaitė Adelė 
iš Šiaulių; 420) Lazdauskal ir Jų giminės, 
kilę iš Raseinių parapijos, prašomi ra
šyti adresu: Mr. Izidorius Lazdauskls, 
4857 S Washtenaw Ave.. Chicago 52. III./ 
USA.

Be to C/Kartotekoje randasi: laiškas 
Nijole* Bražėnaitei ir prašyti iš JAV 
adresai — Edvardui Baziuliui, Onai Mar- 
oinkevičienel. Juozui Smilgai bei Anu
prui Bardauskui.

Visais šiais reikalais prašome kreiptis t 
vietos LTB Komitetus.

LTB C Kartoteka

Skelbimas
Visiem* atsiranda galimybė užsiprenu

meruoti du kartu per mėnesi einanti, 
estų, latvių tr Lietuvių gyvenimą liečianti, 
žurnalą ..Our Life" (Mūsų gyvenimas). 
Žurnale bendadarblaus žymiausi šių tri
jų tautų rsyštojal, menininkai ir žurnalis
tai. žurnalas eis estų, anglų ,tr vokiečių 
kalbomis.

Padėkite mums savo prenumeratomis 
"atlikti užsibrėžtus uždavinius, žurnalas 
bus vMema prieinamas.

Leidykla „Our Life**
■stontan Camp,. (14a) Geturtingen'Bteige

TAUTIEČIAI!
Diena iš dienos daugumas mūs 

tikimės apleisti stovyklas, iškeliauti 
į laisvas pasaulio šalis, įsikurti ten. 
kol ateis laikas ir galėsime grįžti 
mūsų brangiojon tėvynėn.

Kiekvienas išvykstąs platesniu 
pasaulin tampa mūsų tautos atstovu 
kitų tautų tarpe. Kaip mūsų išeivis 
gyvens, kokią sudarys apie save 
nuomonę, taip tenykščiai spręs apie 
mūsų tautą. Gražus elgesys. Ištver
mingas ir sąžiningas darbas aukštins 
mūsų tautą, kels užuojautą jos ne
laimėse, artins jos išlaisvinimo va
landą. Išsivežtos blogybės griaus ir 
tai, kas mūsų tautos labui pasiekta.

Tad. besirengdami naujau gyve
nimo tarpsniu. pasižvalgykime po 
savo stovyklas, su visu rimtumu at
kreipkime dėmesį į pasitaikančia, 
mūsų tarpe negeroves.

Tai šen tai ten pastebime per maža 
tautinio aktyvumo ir susipratimo, 
nepakankamai religinio jautrumo, » 
tartais pritrūksta ir moralinio san
tūrumo. reikiamo moralinio aukštu
mo. Tačiau dauguma mūsų vardui 
ir ateičiai kenkiančių veiksmų kyla 
iš girtuokliavimo.

Katalikiškosios Akcijos Centras 
kviečia visus tautiečius į kovą su 
religinio, tautinio ir moralinio gy
venimo negerovėmis. Iki šv. Velykų 
nusipurtytame nuo savęs šių nege
rovių dulkes, kad Kristaus prisikė
limo šventę sutiktume visokeriopai 
skaidresni.

Artimiausiu žingsniu į šią veiklą 
pirmąją vasario mėn. savaitę (va
sario mėn. 1—8 d.) skelbiame blai
vumo savaite.

Gerb. stovyklų kapolionus pra
šome šiuo klausimu pasakyti bent 
po vieną pamokslą, žurnalistus — 
panagrinėti girtuokliavimo žalos 
klausimą spaudos skiltyse; medikus 
Ir visuomenintais — paskaitomis ir 
parengimais parodyti tikrąją alko
holio žalą; o kiekvieną tautietį — 
privačiais pasikalbėjimais ir tarpu
saviu santykiavimu įnešti savo da
lelę kovon su girtavimu. Tenelieka 
nė vienos vietos nė vienos srities, 
kur būtų šis reikalas nepaliestas. 
Sukrustame!

Lietuva pasauliui žinoma kaipkn- 
talltaškas kraštas. Tad visi visur ir 
visuomet pasirodytame sąmoningala 
katalikais ir tauriais, giliai susipra
tusiais lietuviais!

KATALIKIŠKOSIOS AKCIJOS
CENTRAS

Paieškojimai
Viktoras Bielevičius, gyv. S tok kamšau 

kegaard, pr. StokJcamarke, Danmark- 
Lalland, paieško: brolio Adolfo BLelevi- 
ČJaus ir giminaičių: Juozo, Vinco ir Ka
zio Mikai ainių tr Mykolo ir Jono Mika
lauskų. (228)

žvirblis Antanas, Amerikon Hetuvte, 
gyv. 4424 8. Fadrtekd, Chicago, IlMnoU. 
USA, ieško brolio Juozo žvirblio, s. Juo
zo, kilusio iš Troškūnų, gyvenusio Kau
ne. Ieškomasis arba žinantieji apie M 
prašomi atsiliepti aukščiau nurodytu 
adresu.

Ieškau puseaerės Genės GedminMenės, 
iš Varnelių kaimo, žinantieji ką norą 
apie ją prašomi pranešti: Jadvyga Pa
brėža 1 tė, DP Camp Mattenberg, (18) Kas
sel -Oberzwehren. (222)

Ona Tamulynaltė-BaUienė, gyv. Kana
doj, ieško savo brolio Juozo Tamulyno, 
kilusio iš Balbieriškio miesto. Turintieji 
kokių nors žinių prašomi pranešti Petrui 
Marftiukalčtul. (19a) Schweinfurt. DP 
Camp. (225)

Mykolai Dumsba (a. Kazimiero, motina 
- Dovydaitytė) kilęs iš Radviliškio m., 
Šiaulių apskr.. dabar gyv. 5018 Melzose 
St., Philadelphia 37, Penna. USA (turi 
metalinių kėdžių ..Kromefar' fabriką), 
ieško giminių Navickų bei Dovydaičių II 
Radviliškio, jei«u yra ta- kt. Ieškotojo 
tėvas turėjo du brolius: Antaną ir Kazi
mierą (jų vaikai negyveno Radvilišky).

Juozas Kulikauskas, Canada, Sprit- 
River, Alberta. Canada, paieško; brolio 
Adomo Kulikausko Ir sesers Aleksan
dros Kuilkauskaitės-Džiupienės, kilusių 
Iš Panevėžio apskr., Naujamiesčio valsč., 
mokytojos Onos Bottisevižiūtės - pusse
serės, mokytojavusios Rozalimo miest. 
Kas yra iš Panevėžio apskr.. Naujamies
čio valsč., Druseikių km., prašomi pra
nešti savo adresus ir parašyti Juozui Ku
likauskui, Splrit-River, Alberta, Canada.

Juozas Grigas, kilęs Iš Suvalkų, gyv. 
Amerikoje, ieško savo riminių. Atsi
liepti M. Gu reck ui, (12a) Strullendorf » 
b. Bamberg. (228)

Palikimų reikalu
1947 m. gruodžio mėn. 22-dieną Mūn- 

ciiene mirė Sofija Serstobaitė, gim. 1924 
m. liepos mėn. 22 d. Kaune, W44 m. gy
venusi Ukmergės mieste. Liko kilnoja
mas turtas. Giminės, jed tokie yra. pra
šomi per du mėnesius nuo šio skelbimo 
dienos atsiliepti. Neatsiliepus Ir teisių į 
palikimą nejrodžtus, turtas bus perduo
tas Bndruomenės naudai.

LTB MOncheno Apylinkės Teismas, 
Mūnchen, Lamontstr. 21# (205)

IMT m. gruodžio mėn. 11 d., MUnchene 
mirė inžinerius Stasys Prandrūnas, gimęs 
1918. IV. 12. Petrograde, nuolatinė gy
venamoji vieta Lietuvoje. Utenos 
apskritis. Liko kilnojamas turtas. Gi
minės, jei tokių yre, prašomi per du 
mėnesius nuo šio skelbimo dienos atsi
liepti. NeaMMepus tr tririų l paUklmą 
neĮrodžius, tutrsąa bos perduotas bend
ruomenės naudai.

L.T.B. MQ chano Apylinkės Teismas,
Mūnchen, Lamontstr. 21 (205)
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Kanada, pasižiurėjus iš arčiau
Dalis „laimingųjų . Europoje pt-1 si vežę tam tikrus įsitikinimus. Te

ėję visus patikrinimus, po neilgai Į dėl nenuostabu, kad ilgieji metai 
trukusios kelionės (5 dienos su ke
leiviniu Aquitania) išlipome „paša
lėtoje“ Kanados žemėje. Iš karto 
pasitikęs daug šaltesnis oras įr Nau
joji Žemė su savo prašmatnybėmis, 
;tebino ateivį. Miestai, juose išsi- 

vi raikę žemučiai (vos kelių arba 
vieno aukšto) namai ir didžiulis ju
dėjimas gatvėse (važiuotų). Sniego 
padengtose laukų platybėse kuklios, 
daugiausia medinės, farmerių sody- 
>os, ant kalvų skurdūs krūmokšniai 
teikė nelinksmą vaizdą. Žmonės su 
keistuoju (vyrų potrumpės siaurutės 
kelnės ir paltai virš kelių o moterų 
nepaprasto ilgumo ir platumo rūbai) 
ir blogai priderintu apdaru teigė 
apie' naujas madas ir, kad atvyku
sieji europiečiai siuvėjai turės aps
čiai darbo.

Pasinaudojus patogiomis susisie
kimo priemonėmis, kurios neturėjo 
jokio suskirstymo klasėmis, kaip 
Europoje įprasta, prasidėjo pasisvei
kinimas Su artimaisiais. kurie stoty
se jau laukė.

Atvykusieji prieš keliolika ar ke
liasdešimt metų dabar jau yra įvai
riai įsikūrę. Vieni neturi nieko ir 
dirba fabrike arba pas savo buv. 
draugą, kuris dabar vadinasi gražias 
pajamas teikiančio restorano, vieš
bučio ar prekybos namo savininkas. 
Kiti įstengė nuosavą mašiną įsigyti 
ir dabar pėsti nebevaikščioja. Treti 
ne tik padorų namuką įsigijo, bet 
prie jo ir mašinai garažą įrengė, ne
kalbant apie paskutinės mados luk- 
susą, kuris, prieš naujai atvykusius 
ir ateinančius apsilankyti tautiečius 
yra pasididžiavimo objektas. Du Lie
tuviai, Baltulis ir Klemka, anksčiau 
vertėsi įvairiais bizniais, pastarai
siais metais įsigijo didžiulės vertės, 
mūsų tautiečiams neįprastą biznio 
Šaką — Golfo Klubą. Atvykstančiųjų 
atostogavimas gražiai sutvarkytuose 
parkuose ir golfo žaidimas apsiri
boja vasaros laikotarpiu, nors čia 
pat esančiame restorane ir šokių sa
lėje netrūksta gyvumo ir žiemą. Vis 
dėl to matosi, kad savininkai savo 
bizniu nėra nusivylę ir artėjančios 
vasaros proga numato kai kurių pa
tobulinimų.

Visos dabar turimos gėrybės, lie
tuvių buvo pasiektos tik per sunkų 
darbą ir kietą taupymą. Prisimin
dami pradžią, lietuviai su karteliu 
pasakoja apie visiško nedarbo laik
metį 1932—1934 m. Tuo metu bet 
k©kį darbą gauti būdavo neįmano
ma, Visi ateiviai, ieškodami uždar
bių kabindavosi ant prekinių trau
kinių, lipdavo ant vagonų stogų ir 
alkani keliaudavo po milžiniškus Ka
nados plotus. Nekalbant apie tokios 
kelionės pavojus, daugelis, nebeiš- 
kęsdami vargo ir nematydami švie
sesnių perspektyvų, tyčia nukrisdavo 
po vagono ratais ir taip pabaigdavo 
šios žemės vargus. Kad policija bu
vo priešinga tokioms kelionėms, tas 
keldavo tik pasitenkinimą. Deja, po
licija to nesiimdavo, ji vaikydavo 
tik nuo traukinio, bet tai, žinoma. | 
maža tepagelbėdavo.

Vėliau laikai pagerėjo. Vokietija, 
pradedant 1934 m., ėmė duoti Kana
dai stambius užsakymus, užpirkimus 
ir gyvenimas vėl pradėjo atgytu Fa
brikai pradėjo dirbti, prasidėjo dar
bininkų plūdimas iš miestų į kaimus. 
Prasidėjęs karas tiek sustiprino dir
bančiojo poziciją, kad nekalbant 
apie aukštus uždarbius, darbo įstai
gos turėjo ieškoti darbininkų.

Daugumas tautiečių tėvynę paliko 
ne iš kokios laimės, ar 
nuotykių bet manydami 
giau duonos ir geresnį gyvenimą. 
Daugiausia emigracija pasireiškė 
prieš I Pasaul. Karą ir Lietuvos Ne
priklausomybės pradžios metais. Vė
lesnieji išeiviai (1921—28 m.) dau
gumas vylėsi Rytais, su savimi at-

svečioje šalyje, sunkūs pergyveni
mai, alkis išsvajotoje laimės šalyje, 
buvo tie veiksniai, kurie jų įsitiki
nimus dar . daugiau išpuoselėjo. 
Kiekviename žingsnyje matydami iš
sipuošusius. sočius tinguosius, jie 
neliko tam abejingi. Todėl mes, da
bartiniai atvykėliai, negalime per
daug stebėtis, nors labai skaudų kad 
negalima jiems pagrindinai išaiškinti 
— jie netiki. Kanadoje iš laikraščių, 
per savo spalvos akinius jie sekė 
visą Nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą. Visus pasiektus laimėjimus, 
visus neigiamus ano meto pasireiški
mus jie vertino savo nuožiūra. 
Mums, gyvenusiems Nepr. Lietuvoje, 
patyrus gero ir blogo, praleidus rau
donąjį ir rudąjį okupantą, pamačius 
Ir ant savo kailio patyrus jų darbus, 
visiškai neaišku, kada jie pasako
jamos tiesos nepatiki Griežtai pa
neigęs suktus oponento užmetimus, 
sulauki netik skaudesnio žodžio, bet 
ir pasiūlymo grįžti Lietuvon. Prisi
menant mūsų nuotaikas Vokietijoje, 
kur visi buvome pasiryžę pėsti pa
reiti į išlaisvintą Lietuvą, šiuo at
veju darosi labai liūdna ir gaila, 
kad to paties krašto sūnūs nenori 
daryti skirtumo tarp laisvos ir pa
vergtos Tėvynės. Po panašių pasikal
bėjimų Vokietijoje turėtas optimiz
mas (išaiškinimo ir įtikinimo atžvil
giu) išgaruoja ir su tokiais tautiečiais 
susitikti nebėra

liūs. Darbo, net dabar, sausiui įpu
sėjus, niekur negauna. Unijos kietai 
suėmę laiko darbdavius ir darbinin
kus, be jų leidimo nė krust. Nekal
bant apie naujokų priėmimą, šiuo 
metu kai kurios įmonės atleidžia net 
dalį senesniųjų darbininkų Kuklio
sios santaupos bematant pasibaigė, o 
gyventi reikia, už butą mokėti rei
kia, rūkyti reikia . . . Čia gi visko 
pilna, lūžta stalai nuo gėrybių, kiek
vienos krautuvės prabangiai išpuošta 
vitrina savęsp vilioja, bet be pinigo

jokio noro.

Kalbant apie 
tenka pasakyti, 
mą) darbą gauti miestuose labai 
sunku. Čia taip jau įprasta, kad 
žiemos metu sustoja visos statybos, 
neveikia vasarvietės, darbininkų ne
reikalauja farmeriai. Ypač sunku ne
mokant kalbos.

Per Kalėdų šventes mieste teko 
sutikti porą lietuvių kurių vienas 
buvo geras pažįstamas iš Vokietijos 
„kempių". Dar gerokai prieš Kalėdas 
jie „baigė“ sutartį ir, tikėdamiesi 
mieste ką geresnio, iš miško pasi
traukė. Anot jų miške buvo ne
lengvas gyvenimas. Atvykę miestan, 
iš telefono abonentų knygos susirado 
lietuvišką pavardę, paskambinus 
užsimezgė pažintis ir, per protek
cijas gavę kambarius, apsigyveno 
kaimynystėje. Tačiau miške jų puo
selėtos svajonės čia sudužo į gabalė-

dabartinį gyvenimą, 
kad šiuo metu, (žie-

Kanados miškuose
Ė. Gumbelevičiaus nuotr.

ieškodami 
rasti dau-

vienišumo apimtai, dažnai tenka 
slėpti nejučiomis pasirodžiusią ašarą.

* ?Teko net susidurti su įdomiu kur- 
jozų iš kurio pasirodo mūsų tautie
čių jautrumas. Apie Delhi (Ontario) 
yra nemaža lietuvių tabako planta
torių Jie, susitaupę skatiką, įsigijo 
žemės ir dabar už derlių ima tūks
tančius. Kada valdžia paskelbė, kad 
į Kanadą iš Vokietijos galima gimi
nes atsigabenti, jų turintieji tuojau 
subruzdo. Bet „pažangieji" į tai pa
žiūrėjo kitaip ir tokius apšaukė fa
šistais (mat, Vokietijoje visi fašistai). 
Visi užsimoję pagalbos žygin nurimo. 
Atrodė, kad į Vokietijoje vargstan
čius DP jie jau nebekreips dėmesio. 
Po kurio laiko, visai netikėtai, pasi
rodė pirmieji svečiai iš Europos. Net 
pas visai dokumentų „nedariusius" 
atvyko giminės ir artimieji. Pasi
rodo, norėdamas išvengti nemalonaus 
fašisto vardo, kiekvienas pasirūpino 
dokumentus padaryti slapta, be kai
mynų žinios. Bet, atvykus pirmie
siems svečiams iš Europos, ir patys 
bailiausieji nebeliko pasyvūs ir sku
bėjo saviesiems į pagalbą Vienas 
tabako plantatorius Treigys vertas 
ypatingos pagarbos, nes, nekreipda
mas jokio dėmesio į „pažangiuosius“, 
apmokėjo net dešimčiai asmenų ke
lionę.

Dypuko vardas jau ir čia yra nebe 
naujiena. Kalbant apie naujoką iš 
Europos, jam pridedamas DP vardas. 
Vienas svečias iš Toronto (lietuvis) 
pasigyrė, kad anksčiau jo saikutė 
buvusi tuščia ir joje stovėjusi viena 
lova, bet dabar, atitinkamai papil
džius, ten apsigyveno trys dypukai.

čia nė žingsnio negali . . . Net ir Sv. 
Mišių sekmadienį norėdamas išklau
syti, turi apsimokėti dešimtuką, ne
kalbant dar apie aukas, renkamas 
pamaldų metu. Europiečiui, ypač 
DP, tas sunkiai suprantama, bet fak
tas, kad taip yra.

Minėtus asmenis įtarti lengvabū
diškumu gal ir netiktų nes iš mer
gaičių ateinančios žinios irgi yra 
nelinksmos. Kalbos trūkumas ne
leidžia atverti savo širdies, todėl,

Kai kurie mūsų vyrai miškuose nu
siskundžia iškritusiu sniegu, dėl ko 
nebeinąs taip spėriai darbas, nors 
iki 8 dolerių dienai dar esą galima 
įvaryti. Dalis jų jau rūpinasi, ką 
darys toliau, nes balandžio mėn. pa
sibaigia darbo sutartis, o miške likti 
nebenorėtų Taip pat nusiskundžia, 
kad čia pradėjusiųjų anglų kalboje 
padaryta labai maža pažanga.

Anot senesniųjų lietuvių vėlyva 
pavasarį visi miškininkai su darbo 
gavimu neturės bėdos, bet dabar iš
einantiems iki pavasario bus sunku. 
Atrodo, kad po sunkiosios pradžios 
apsiprasime visi laikinoje tėvynėje, 
nes ir tie, seniau atvykusieji, pasa
koja. kad jų pirmoji mintis buvusi 
užsidirbti pinigų kelionei atgal į na
mus. Sig. Meškuitis

Lietuviai kuriasi Venecueloj
Dažnai, dainuodami bei prisimin

dami dainos žodžius, kad Čia, nesve
tingoj šalelėj, juodos duonos ir tos 
neduoda, sklaidomis po visą pasaulį, 
ieškodami prieglobsties.

Keli šimtai lietuvių, kurie prieš 
Kalėdas išvyko į Vonecuelą, sausio

daiktų perkrovimo į laivą dirbo 
uosto darbininkai vokiečiai ir laga
minus sukrovė apačioje, o sunkias 
dėžes virš jų Dėl to lagaminai gavo 
blyno formas. Daiktų patikrinimo 
kontrolės nebuvo. Galėjai vežtis, ką 
norėjai ir ką turėti5.

5 d. išsiuntė mums laišką (gavome 
sausio 18 d.), aprašydami apie kelio
nę ir naująją laikiną tėvynę.

Iš Diepholzo į Bremerhaveno 
tą atvyko 1947. XI. 29 d. 16 vai.

ucs-
Prie

Sudegino propagandinę literatūra
Mnnchen. (S & S). — Sausio 22 d. 

300 ukrainiečių ir pabaltiečių minia 
sudegino ruso kapitono, vizitavusio 
kareivines, autqpobilį ir jame esan
čią repatriacine literatūrą.

Rusų kapitonas Wernik buvo at
vykęs su savo šoferiu, amerikiečių

Stuttgarto Liet. Stud. V-bo* 
narį collegą

MYKOLĄ UNTULĮ ir
p. SOFIJĄ JELENIAUSKAITĘ.
sukūrusius Šeimos židinį, nuo
širdžiai sveikina ir linki sau
lėto gyvenimo
Siuttgarto Liet. Studentų Vald.

Collegą stud. medi.
RIČARDĄ PAULIUKONĮ ir 
and. med. GRAŽINĄ ŪSAITĘ.
sukūrusius šeimos židinį, nuo
širdžiai sveikina ir linki sau
lėto gyvenimo
Statigarto Liet. Studentų Vald.

Lietuvių 
grupė 
keliui į 
necuėlą 
V. Beresne
vičiaus 

nuotr.

pa-
Ve-

1947 m. lapkričio 30 d. 8.30 vai. lai
vas „General M. B. Stewart“ išplau
kė iš uosto. Jūra ouvo audringa ir 
laivą mėtė, kaip degtukų dėžutę. 
Žmonės taip sunkiai sirgo, jog manė, 
kad nebeištvers ir šaukėsi Marijos 
'pagalbos

„Po penkių dienų Jūra aprimo. Vie
ni kitiems padėdami, išsikapstėme 
ant denio. Apetitas buvo didelis, ir 
galėjome suvalgyti net po kelias por
cijas, bet . . . negavome. Maistą 
perdaug girti negalime. Virtuvę ap
tarnavo pabėgėliai ispanai, ir kas 
turėjo su jais ryšius, galėjo gerai ir 
skaniai pavalgytų Ispanų buvo per 
300. Nesinori apie juos nė prisimin
ti. Labai nedraugiški ir nesimpa
tingi.

Jūrai aprimus, vyrai turėjo dažyti 
laivą ir gerokai paprakaituoti.

1947 m. gruodžio 12 d. 17.30 min. 
visi laimingai pasiekėme Venecuolą. 
Iš laivo pagal numerius susodino j 
autobusą ir nuvežė į EI. Trompillio 
stovyklą. Daiktus atgabeno vėliau.

Mūsų stovykla yra Carabalo pro
vincijoje, labai gražioje lygumoje, 
kurią supa kalnai. 
Valencijos. o už 
miestai.

Šioje apylinkėje auginama kava. 
Daug pristatyta, o ' 
tomą barakų kurie yra pusės stati
nės formos. Galai iš cementinių

kapitonu ir dviem amerikiečiais MP 
kalbėti ukrainiečiams ir pabaRie
čiams DP apie repatriaciją. Rusų 
kapitonui su MP ir amerikiečių ka
rininku įėjus į pagrindinį kareivi
nių pastatą, pasilikęs DP būrys 
slankiojo aplink rusų šoferį, dali
nantį repatrijacinę literatūrą. DP 
ta repatrijacinę literatūrą vadino 
„rusiškąja propaganda“ ir šoferį 
Janį Birokons išstūmė iš mašinos. 
Po to jie tą literatūrą ištraukė iš 
mašinos ir įmetė į ugnį.

Birokons nuskubėjo į kareivinių 
pastatą pranešti kapitonui apie pra
sidėjusį incidentą, o minia, pasinau
dodama jo nebuvimu, uždegė sovietų 
nusavintą vokišką automobilį.

Tvarkai atstatyti į kareivines at
skubėjo 50 amerikiečių MP. Į DP 
kalbėjo Lt Col. Thomas F. Lancer, 
Mūncheno Military Post komendan
tas ir Lt. Col. Joseph F. Decker 
iš S5.

Rusų karininką MP apsaugojo ir
nulydėjo per įvykio vietą, kur DP, rhtų o šonai ir stogas iki žemės iš 
susirinkę prie kareivinių, tarytum 
tokios ukrainiečių šventės metų 
keikė ir švilpė, (b)

leidžiama deginti iki 10 vai. vakaro. 
Valgyklos atskirai vyrams ir mote
rims. Iki 2 metų vaikai gauna atski
rą maistą. Maistas pakenčiamas. 
Vaikams reikia dar ką nors nupirkti, 
nes neužtenka. Garai, kas atsivežė 
kokį dolerį, tai gali dar papildomai 
maisto nusipirkti ir nereikia galvo
trūkčiais ieškotis darbo. Neskubė
damas gali sau tinkamesnį darbą su
sirasti.

Stovyklos administratorius ir vie
nas kitas tarnautojas yra iš vietinių 
o policiją ir kitą personalą sudaro 
emigrantai (kurie moka ispaniškai). 
Šiaip stovykloj tvarka gera, švara 
pavyzdinga. Čia išduoda visus do- 
Kumentus, pedkrma sveikatą ir tada 
galima vykti į darbą žinoma, jei jo 
susiranda ar priima pasiūlymą. Į 
stovyklą atvažiuoja pirkliai, pramo
ninkai ir ieško darbo jėgos.

Darbo galima gauti, ypač specia
listams. Atlyginimas priklauso nuo 
kalbos mokėjimo. Didelis pareika
lavimas siuvėjų. Geras, savarankus 
meistras gauna nuo 25—35 bolivarų 
per dieną (3 bol. = 1 dol.); staliai 
gauna nuo 18—23 bol.; batsiuviai ne 
taip gerai uždirba, bet nė vienas ne
siskundžia; ankščiau atvykę inžinie
riai jau dairosi pirktis ūkius. Pa
prastai darbininkai uždirba 7—10 
bol. Viskas priklauso nuo laimės, 
gabumų, apsukrumo ir plius darbš
tumo.

Ligi šiol klimatas pakenčiamas. 
Nesiskundžia tuo ir ankščiau atvyku
sieji. Karštis toks, koks buvo šią 
vasarą Vokietijoj (kalbu apie šią vie
tovę kur dabar gyvename).

Buvo atvykęs pas mus vienas ju
goslavas, kuris atvyko i Venecuelą 
prieš 5 mėn. ir įsigijo ūkį (ūkininkus

i. uub —it*5 su savo po
litiniu patarėju Murphy, po ne
paprasto Kontr. Tarybos posėdžio 
Berlyno statuso ir valiutos refor
mos klausimais, staiga išvyko 
Washingtonan. ♦ Britų-danų 
prekybos sutartis. ♦ Jugoslavija 
pakvietė 12 valstybių į Briuselį 
tartis vokiečiu reparacijų klau
simu.

I. 21. JAV užs. reik, ministerija 
paskelbė slaptąsias Hitlerio—Sta
lino sutartis. ♦ PC IRO konfe
rencija Ženevoje DP įkurdinimo 
klausimais. * JT Palestinos ko
misija paruošė JT legijono veik
los Palestinoje planą. * Pasau
linė prekybos konferencija nu
tarė steigti Tarptautinę Prekybos 
Organizaciją (ITO). * Marshall 
pareiškė, kad Prancūzija susitarė 
su amerikiečiais dėl Vokietijos 
zonų reorganizacijos.

L 22. D. Britanijos Žemuosiuo
se Rūmuose Bevinas deklaravo 
Vakarų Unijos steigimą. ♦ JAV 
karinė valdžia uždraudė amer. 
zonoje šaukti prokomunistinį 
„Liaudies Kongresą“. $ Nepa
prastas Prancūzijos ministęrių 
kabineto posėdis franko nuverti
nimo klausimais. ♦ JAV protes
tas Sov. S-gai dėl 2 amer. kari
ninkų arešto Vengrijoje.

I. 23. Principiniai susitarta dėl 
Ispanijos - Argentinos militarinlo 
pakto. * Vokiečių įstaigoms įteik
ti anglų - amerikiečių pasiūlymai 
Vokietijos valstybių federacijos 
klausimu. ★ Generalinis sreikas 
Bavarijoje. ♦ D. Britanija iždo 
kanclerio Sir Stafford Cr'Tps pa
sitarimai su Prancūzijos vyriau
sybe. ♦ Belgijos premjero Spaa- 
ko pasitarimai su karalium Leo
poldu Ženevoje. ♦ Indonezijos 
vyriausybės krizė. * Italijos so
cialistai nutarė ateinančiuose 
rinkimuose blokuotis su komu
nistais.

L 24. Pasirašytas Rumunijos - 
Vengrijos draugiškumo ir savi
tarpinės pagalbos paktas. * Ro
moje sėkmingai baigti D. Brita
nijos, Prancūzijos ir Italijos pa
sitarimai Marshallio plano klau
simu. * Amir Sjarifudin sudarė 
laikiną Indonezijos vyriausybę. * 
JAV užs. reik, ministerija įsakė 
iš Palestinos evakuoti amerikie
čių šeimas.

I. 25. Šveicarija deklaravo, kad 
ji pasiliksianti neutrali ir Va
karų unijon nesidėsjanti. * Euro
pos valstybių darbo ministerių 
konferencija Romoje.

I. 26. Transjordanijos premjero 
Taufik Paša Abu Hudą pasitari
mai su Bevinu gynybos komitetui 
Vld. Rytuose sudaryti. * Olan
dijos užs. reik. mln. pareiškė, kad 
Olandija atsisako tradicinės neu
tralumo politikos ir prisideda 
prie Vakaru Unijos. * Maskvoje 
pasirašyta Sovietų Sąjungos — 
Lenkijos prekybos sutartis.

Už 30 km. yra 
40 km Maracay

dar daugiau sta-

cinkuotos skardos. Barakėliai iš 
dviejų kambarių. Kambaryje 4 lan
gai ir 4 dviaukštės lovos. Elektrą

EI Trompillo stovykloje su čiabu
viai V. Beresnevičiaus nuotr.

ypatingai remia vyriausybė). Kvietė 
ir mus apsigyventi jo kaimynystėje, 
bet norinčių neatsirado. Jis augina 
daržoves ir bulves ir gerai pelno.

Beje, gerai uždirba kirpėjai. Už 
plaukų kirpimą reikia mokėti 3 boL, 
o už barzdos mišku Limą 1,5 bot

Parašysiu apie kainas. Įvairūs 
darbo įrankiai yra labai brangūs, ir 
juos visados apsimoka atsivežti. Laik_ 
rodžių kainos aukštos. Balta nend
rinė vyriška skrybėlė kainuoja 16— 
18 bol.; vyr. kostiumas 120—250 bot: 
vyr. bei moteriški batai 25—35 bot; 
baltos duonos 1 kg. — 1 bol,; gerų 
miltų 1 kg. — 1 bol.; sviestas dėžu
tėse 1 kg. — 6—8 bol.; jautiena mėsa 
2—3 bol.; kiauliena mėsa 3—5 bot: 
cukraus 1 kg. — 1 bol.; Valencijoj 
pakenčiami pietūs 1 bol. Už vieną 
amerikiečių dolerį moka 3 bot Kitų 
valstybių pinigų neima visai. Va
lencijoj bankai neima ir Kanados 
dolerių. Geriausia jų visai neturėti. 
Kaip visur, taip ir čia veikia juodoji 
birža, 10 rublių auksinė rusiška mo- 
meta kainuoja 40-45 bot; 20 RM 
auksinė vokiška moneta — 35—38 
bol. Bet sunku rasti pirkėją. Pasku
tinio modelio „Contax“ foto apara
tai (1:2,0, su tolimačiu) kainuoja 1200 
bol.; motociklas „Indian" 2 dL — 
3.800 bol., dviratis 206—250 bol. Ap
simoka turėti geros rūšies žiebtuvė
lių, gražių žiedų bei kitų papuošalų. 
Bet iš kur tu, žmogau, jų gausi atsi
vežei. Aukso laužas labai pigus.

Sako, kad galima Iš Venecuelos iš
vykti ir kitur, bet asmenini sš dar 
nebandžiau.“

Laiško rašėjas žada mus ir toliau 
painformuoti apie įsikūrimo galimy
bės Venecuėloj. V. K. Prutenis

Coli. JONĄ PAKNI.
liūdesio valandoje, mirus jo 
tėvui Juozui Pakniui, nuošir
džiai užjaučia

A. J. S. „Šviesa" 
Tūblngeno Skyrius
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