
SOUND OF COUNTRY
Authorised by Civil Affairs Division, EUCOM, APO 767 ♦ Authori
sed editor and publisher: Medardas Bavarskas ♦ Printed by: 
Schweinfurter Drudcerei und Verlagsamtalt G. m. b. H. ♦ Circu
lation: 2000 * Karinės Valdžios leista ♦ Ate. redaktorius: Medardas Bavan- 
kas * Red. Ir. Adm. adresas: (ISa) Schweinfurt, Franz-Schubert-Str 14a 
* Eln. sąsk. Nr. 2943 Dreedner Bank Sdiwft. ♦ Atak. nr. kaina MO BM

NR. Ill ‘ IV METAI LIETUVIU TREMTINIU BENDRUOMENES SAVAITRASTIS SCHWEINFURT e 1048. H. 12.

Nenustokite vilties ir ryžtumo, vieningai 
rikiuokitės Lietuvos išlaisvinimo kovai 1

Pasaulio lietuviams
Tvirtos lietuvių tautos pasiryži

mas ir palankios tarptautinės sąly
gos prieš 30 metų atkūrė nepriklau
somą Lietuvą.

Lietuvių tauta buvo jau pasiruo
šusi savitam gyvenimui, kai su pir
muoju pasauliniu karu sugriuvo Lie
tuvos laisvę varžęs Rytų kolosas. 
„Aušros“ pažadinta, knygnešių pla
tinto susipratimo dvasia buvo apė
mus visą tautą ir sutelkus ją orga
nizuotai kovai Sulig pirmuoju lais
vo apsisprendimo ženklu visa tauta 
su entuziazmu stojo lemiamai kovoti 
už nepriklausomą Lietuvą. Ir šį jos 
valia buvo deklaruota Lietuvos Ta
rybos aktu 1918 m. vasario 16 dieną.

Neužteko deklaruoti. Iš rytų, ir 
pietų, ir vakarų kaimynai buvo pa
sišokę užgesinti atgimusios valsty
bės žibintą. Reikėjo nuosavu krauju 
aplaistyti atgimusios valstybės ribas 
ir tik tada Lietuva buvo pripažinta 
kitų valstybių ir priimta į Tautų 
Sąjungos šeimą. Tegul amžiams bus 
gerbiamos vardas savanorio, Budė
jusio didžiąją auką Tėvynei!

Po herojinių kovų atėjo energin
ga* valstybės organizavimo ir ka
rybos laikas, ir JU atskleidė verty
bės pajėgumą iš karto atsistoti tarp 
kitų valstybių ant pačių teisingųjų 
tarptautinio bendravimo pagrindų — 
ant teisės, taikos, neutralumo pa
grindų, O valstybės viduje šis laiko
tarpis parodė tautos tvirtus nusitei
kimus ir sugebėjimus nepalyginamu 
tempu kurti kultūrinę ir ūkinę pa
žangą. Tegul bus su meile minimas 
ir mažiausias iš mažiausiųjų tautoje, 
kuris su visa širdim atliko savo kul
tūrini ir ūkinį uždavinį.

Jeigu lietuvių tauta ne visose sri
tyse savo kūryba spėjo įeiti į tarp
tautinių laimėjimų lobyną ir užimti 
jame deramą vietą, tai nė jos kaltė, 
Jos geriausias pastangas sunaikino 
tamsioji dvejopo holizmo audra, 
apsiaubusi visos Europos dangų, su
laužiusi tarpusavio sutartis, tarp
tautinę ir įgimtąją teisę, žmogų ir 
tautą pavertusi preke. Piktasis rytų 
totalizmae tebešėlsta, nesustabdo
mas, nesudraudžiamas. Jis užgniau
žė ne tik Lietuvos valstybės veiki
mą, bet jis tebenaikina dešimtimis 
tūkstančių mūsų brolių ir seserų tė
vynėje ir ištrėmimo tyruose. Jis 
tiesta nagus į tremtinius. Sutelkime 
savo mintis su giliu liūdesiu prie 
persekiojamų tėvynės kaimuose, 
miestuose, miškuose, prie nekaltų 
aukų Urale, Sibire. Ledinuotojo 
vandenyno tundrose, jų bevardžių 
miestų kapinynuose.

Trisdešimtąsias Vasario 16 dienos 
metines švenčiame dar labai niūro
mis aplinkybėmis. Bet . . . mainos 
rūbas margo svieto! Demokratija 
jau kyla prieš tirono viešpatavimą. 
Laisvei atgauti būtinos sąlygos ateis. 
Jos jau regimai artėja. Pataikavimų 
laikai jau baigės. Supratimas, kur 
yra tautų ir žmonių vergijos šaltinis, 
kur yra karo kurstytojų židinys, 
visuotinai auga. Ryšium su tuo stip
rėja bei garsėja ir pasmerkimas 
Lietuvos aneksijai, kurios nuo pat 
pradžių nepripažino nei Jungtinės 
Amerikos Valstybės, nei Didžioji 
Britanija. Mūsų jėgos turi būti pa
ruoštos ir | akciją įjungtos. Įjung
tos kiekvieno ir visų organizuotai. 
Visi ir kiekvienas turime jautrinti 
pasaulio sąžinę, surasti naują Lietu
vai draugą ir jos laisvei riterių.

Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimo 30-jų metinių die- 
ną Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas kreiptasi į visus He- 
tuvhw, esančius pavergtoje Tėvynėje 

ir išblaškytus pasaulyje: nenusto
kite vilties ir ryžtumo, vieningai 
rikiuokitės Lietuvos išlaisvinimo 
kovai!

Broliai ir sesės pavergtoje Tėvy
nėje, jus siaubianti naktis ne be 
aušros. Jūsų kovos ir kančios yra 
Lietuvos prisikėlimo laidas. Ištver
mės ir vilties.

O kad mūsų visų kovojančių jaus
mus, pastangas ir darbus patirtų 
broliai šiaurėn išvaryti! Gal stipres
ne viltimi pragiedrėtų širdis ir jiems, 
kančios auką kenčiantiems!

Vilalaje.vasario 16 d. 1916 a.

Ustuvos Taryba kovo post dy j e vasario 16 d. 1918 i. v i ana balsu nu
tari ir.lptlo: i Rusijos. Vokieti Jos' ir kitu valstybių ryrUuoybto šiuo 

parelikleu: x
Lietuvos Tsrybs/^mintelt HaCaviu tauta* atatovyta. readme e 

pripalintaja tauta apsisprendteo teta* ir llstaelu Vilniaus koniarancijos 

nutariau rūgti jo eta. 18-23 d. 191? eolai*.skelbia atstatanti nepriklan- 

soaa deeokrat imsis pasatais sutvarkyta Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir ta valstybę atskirianti nuo visu valstybiniu ryii’u.kurie 

yra buvę su kltosis tantoais.
Drauge Lietuvos Taryba pareiškia,kad Lietuvos vaistytas pena

tas ir jos santykius su kitoais vaistytasis privalo galutinai nustatyti 

kiek galina greičiau sulauktas steigianasis seta&s.daaokratlniu budo 
visu jos gyventoju Išrinktas.

lietuve e'Taryba pranešdaaa apie lai...............................
vyrieosybei,prato pripaiinli nepriklausau Lietuvos valstybę.

Užjūrio broliai, jūsų duoklė di
džiulė h- jūsų pastangos stiprėja. 
Jūsų jau atliktieji* darbai įpareigoja 
įtempti jėgas ir suglausti eiles le
miamiesiems veiksmams. Jūsų daliai 
tenka ne tik politinė kova, bet ir 
tremtinių išgelbėjimas ateities Lie
tuvai.

Broliai tremtiniai, kurie jau su
radot naują laikinį prieglobstį — 
laimingai įsikurkite, pasijauskit, nors 
ir veido prakaite, atgavę žmogaus 
vardą! Saugokit savo tėvų kalbą ir 
tradicijas, kad sugrąžintumėt laikui 
atėjus į tėvynę.

Tebekenčią tremties vargą Ir ne-

Kalvarijų keliu į laisvę
Siandien pasaulyje labai daug kal

bama apie duoną. Jei ne visam pa
sauliui, tai bent Europai duona šian
dieną yra viena iš didžiųjų problemų. 
Tačiau ji ne vienintelė. Šiandien vi
same pasaulyje taip pat daug kal
bama ir apie laisvę. Apie laisvę tiek 
daug kalbama todėl, kad šimtai mi
lijonų žmonių šiandien yra pavergti 
ir paskirti klaikiai pražūčiai. Šian
dien apie laisvę kalba ne tik tie, ku
rie yra pavergti, bet ir tie, kurie 
’/ra laisvi. Kodėl taip yra? Kodėl
šiandien laisvieji apie laisvę net 
daugiau kalba, negu pavergtieji.

žinią broliai, dar kantrybės! Nepa- 
lūžkite, ištverkite!

Pasauliniu mastu aktyvėjanti de
mokratinė srovė veda tautas į san
tykiavimą, pagristą teise ir teisingu
mu. Ji grąžins ir Lietuvai laisvės 
dienas. Ji parves išblaškytuosius 
tautos sūnus ir dukras į tėvų žemę.

Vardan Lietuvos su nauju pasi
ryžimu į teisingą kovą!

VYRIAUSIASIS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Tremtyje. 1948 m. vasario 16-ją — 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo 30-jų metinių — 
dieną.

nepadovanojo. Ji mums iš dangaus 
nenukrito. Laisvi mes tapome ne 
dėl susidėjusių aplinkybių, kaip kas 
kartais ir drįsta tvirtinti. Mūsų 
tauta sau laisvę išsikovojo ir ją 
grindė savo kultūrinėmis vertybė
mis.

Mūsų tauta amžiais nebuvo kitų 
tautų verge. Ji buvo laisva, ji buvo 
sukūrusi didžiulę valstybę, ji daug 
svėrė ir lėmė ano meto Europos 
valstybiniame gyvenime. Ir 1918 m. 
vasario 16 d. mūsų tauta savo vals
tybę tik atstatė, atkūrė, bet neįkūrė, 
nes ji prieš amžius jau buvo įkurta. 
Mūsų tautoje visais amžiais, visais 
laikais, ir šviesiais ir tamsiais, buvo 
gyvas laisvės instinktas, buvo stip
rus laisvės troškimas, kurio niekas 
neįstengia nuslopinti.

Taip yra todėl, kad vergija šiandien 
plečias kaip koks baisus maras. Kas 
šiandien dar yra laisvas, nežino, ar 
jis dar tokiu bus rytoj.

štai kokiose nuotaikose mes šiais 
metais švenčiame savo didžiąją 
laisvės šventę — Vasario 16-tąją. 
Šiais metais ji mums juoba reikš
minga, nes sukanka 30 metų, kai 
amžinojoje Lietuvos sostinėje Vil
niuje Littuva buvo paskelbta ne
priklausoma valstybe. Prieš 30 metų 
Lietuva iš didžiojo karo griūvėsiu 
kėlės laisvam nepriklausomam gy
venimui. Niekas mūsų tautai laisvės

šiandien mūsų tauta gyvena daug 
sunkesnius ir klaikesnius laikus, ne
gu prieš 30 metų, kai ji ruošės savo 
nepriklausomos valstybės atstatymo 
didžiajam žygiui. Šiandien mūsų 
tauta pavergta ir naikinama, šian
dien mūsų tauta po visą pasaulį iš
blaškyta. šiandien mūsų tautoje 
stengiamasi sunaikinti visa tai, kas 
tautiška ir žmogiška. Šiandien mūsų 
tautai priešo propaganda stengiasi 
įteigti, kad vergija esanti tikroji 
laisvė, o nepriklausomo gyvenimo 
metas buvusi vergija.

Šiandien mūsų tautos priespauda 
yra daug baisesnė, negu prieš 30 metų 
ir laisvės kova daug sunkesnė. Ta
čiau savo laisvės kovoje šiandien 
mes esame nebe vieni, šiandien mes 
laisvės siekiame draug su šimtai* 
milijonų bolševikų pavergtų žmonių.

Taip. Mes savo laisvės kovą lai
mėsime, bet ją laimėsime tik tuomet, 
jei savo kančiose ištversime. Ar 
mūsų tauta pakels savo sunkųjį kan
čių kryžių, ar ji po juo nesuklups, 
eidama savo Kalvarijų Kelius? Ar ji 
neiškryps iš savo laisvės kelio? Ar 
ji nepasimes kryžkelėse?

Nors mūsų tautos kelias ir vin
giuotas, nors juo bekeliaudama mūsų 
tauta ir daug kryžkelių priėjo, nore 
tas kelias dažnai buvo Skausmingas 
Golgotos kelias, tačiau mūsų tauta 
niekados iš to kelio neiškrypę ir net 
svetimos jėgos nesidavė iškreipiama, 

nes mūsų tautos kelias — laisvės ke
lias. Mūsų tauta žygiuoja tuo keliu, 
kurie laisvės kelias.

Jau nekartą mūsų tautai laisvė 
buvo išplėšta, tačiau ir smurtas ir 
priespauda nepajėgė ir nepajėgia 
mūsų tautos iškreipti iš laisvės ke
lio. Netekus laisvės mūsų tauta pa
sirenka ne pražūtin vedantį vergijos 
kelią, bet Kalvarijų kelią, per skaus
mus, kančias ir aukas vedanti į 
laisvę.

Jau aštuoni metai, kai mūsų tauta 
vėl žengia skausmingu Kalvarijų 
keliu, nešdama sunkų savo kančių' 
kryžių. Ji tuo keliu eina išdidi, sa
vim pasitikinti, nes žino, kad tas ke
lias ją veda į laisvę. Jau nebe pirmą 
kartą mūsų tauta žengė skausmingu 
Kalvarijų keliu. Ji tuo keliu žengda
ma dar niekad nepalūžo, ir mes ti
kime, kad ji ir Šuo kartu nepalūš, 
bet ištvers.

Laisvoje Lietuvoje savo didžiąją 
laisvės šventę — Vasario 16-tąją 
minėdavome iškilmingai Ir džiaugs
mingai. Tos šventės metu mes per
žvelgdavome, ką esame savo laisvės 
metais pasiekę. Netekę laisvės njes 
nebegalime savo laisvės šventės — 
Vasario 16-tosios nei džiaugsmingai, 
nei iškilmingai švęsti. Mes ją šven
čiame liūdni, susikaupę, susimąstę. 
Lietuvoje šiuo metu net griežčiausiai 
draudžiama Vasario 16-tąją švęsti. 
Tremtyje mes ją švenčiame. Trem
tyje ją švęsdami, mes žvelgiame į 
savo skausmingąjį Kalvarijų kelią, 
mąstome, ar daug mūsų priartėta 
prie savosios Laisvės. Mes patikri
name savo jėgas, ar mes beįstengsime 
pasiekti savo Laisvės ir Laimės Ži
burio, kada grįšime i laisvąją Lie
tuvą.

Šventės iš paprastųjų dienų, gal 
būt, labiausiai skiriasi tuo, kad jos 
žmogui duoda ir dvasinių ir fizinių 
pajėgų. Vasario 16-tosios šventė 
mums duoda jėgų mūsų didžiajam 
žygiui į laisvę.

Minėdami Vasario 16, mes turime 
apmąstyti, ar mes visus žygius esame 
padarę savo laisvės kovai, ar mes 
viską esame atidavę ko toji kova iš 
mūsų reikalauja. Tegu kiekvienas iš 
mūsų tai apmąsto ir įsitikins, kad jis 
dar daug kuo gali prisidėti prie savo 
laisvės kovos. Teisybė, šiandien toji 
kova dar ne ginklo kova, bet kad 
vyksta kova dėl mūsų tautos laisvės, 
tai jaučia kiekvienas lietuvis pa
triotas.

Minėdami Vasario 16-tąją trem
tyje, mes ryžtamės visomis savo pa
jėgomis daryti tai, kad Vasario 16- 
tosios dienos laisvės aktas vėl mūsų 
tautoje pradėtų veikti. A. Merkelis
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TĖVIŠKĖS garsas

LIETUVIAI VASARIO 16-TOSIOS PRASMĖ
TREMTINIAI!
Švenčiame naujųjų laikų lietuvių 

tautos reikšmingiausią įvykį — tris- 
4ešimties metų Nepriklausomos Lie
tuvos, mūsų brangios Tėvynės, su* 
kaktuves. Dar gerai prisimename, 
kaip mūsų tauta, niekinta ir naikin
ta pavergėjų, mūsų kovotojų pasiry
žimo ir aukų dėka nusikratė svetimo 
jungo ir įžengė po šimtmečio prie
spaudos į laisvųjų tautų eiles, tapo 
tautų bendruomenės pilnateisiu na
riu. Mes žinome, kad laisvę iškovojo 
mūsų tautos ryžtingos dukros ir sū
nūs, su pasiaukojimu kovodami pro
tu ir ginklu. Šiandien lenkiame prieš 
juos galvas ir kartu įsipareigojame 
sekti jų pėdomis.

Mus likimas išbloškė iš mylimo 
tėvų krašto. Esame klajokliai, be
namiai, o mūsų tėvynėje likusieji 
broliai ir sesės Ūpo raudonojo im
perializmo vergais — jie persekoja- 
mi, tremiami ir žudomi. Nors mūsų 
dalia sunki ir dangus tamsus, mums 
nusiminti nėra pagrindo. Tikra, kad 
pasaulio galybės mums padarytos 
skriaudos nesankcionuoja. Lietuvos 
okupacija nėra ir nebus pripažinta. 
Jau pasaulio forumas ir nesužalota 
sąžinė atidarė ausis mūsų šauksmui. 
Mūsų pasiuntiniai, sutartinai su 
aukščiausiais politiniais organais, vi
saip stengiasi mūsų laisvės klausimą 
išjudinti. Jų pastangos jau davė vai
sių, ir, nors ir lėtu žingsniu, artėja
me į tikslą — Tėvynės išlaisvinimą.

šių, mūsų tautai ir valstybei taip 
reikšmingų, sukaktuvių proga LTB 
Vyr. Komitetas, bendruomenės rink
tas reprezentantas, kreipiasi į bend
ruomenės organus, padalinius ir na
rius Ir dėkoja visiems tremtiniams 
ir tautiečiams Vokietijoje ir visuose 
pasaulio kraštuose už darbą ir pa
siaukojimą, besirūpinant Lietuvos 
valstybės ir lietuvių tautos interesais. 
Nenuleiskime rankų! Mes esame ka
riai laisvės kovoje; mes norime ir 
turime tą kovą laimėti! Toje kovoje 
turime būti vieningi, jai skirti visas 
jėgas, nesigailėti didžiausių aukų.

Mūsų tautiečiams, atsisveikinan
tiems su mūsų bendruomene ir įsi- 
kuriantiems kituose kraštuose, lin
kime ir prašome su savimi vežtis 
tvirtą vilt| šviesios Lietuvos ateities, 
o taip pat tvirtą pasiryžimą garbin
gai atstovauti savo tautai ir valsty
bei. Kiekvienas tautietis svetimame 
krašte yra savo krašto ir tautos re
prezentantas, nes iš jo elgimosi kiti 
vertina mus visus. Kas nenori būti 
savo tautos kenkėjas, tas visur ir vi
suomet atsimins, kad jis, būdamas 
mūsų bendros laisvės kovos dalyvis, 
turi garbingai atlikti savo pareigas.

Mes kreipiamės | visus išsklaidy
tus bendruomenės narius ir prašome 
niekad nenutraukti ryšių su lietuvių 
bendruomene. Nepamirškite, kad 
Tėvynei kiekvienas tautos sūnus ir 
dukra yra ir bus reikalingi.

Savo čia gyvenantiems IHdmo bro
liams ir sesėms linkime nepabūgti 
visų nemalonumų ir vargų, išlikti 
{^tvariems ir nepamesti vilties. Sun. 
kus gyvenimas ir nenormalios sąly
gos stumia mus į neviltį. Atsimin
kime, kad esame nelaimėn patekusio 
laivo įgula, ir kad greičiau išsigelbė
sime, jei būsime ramūs, patvarūs ir 
drausmingi. Rikluokimės ir susi
klausykime! Kiekvienas sąžiningai 
atlikime savo pareigas ir remkime 
bendruomenės organų darbą. Būki
me budrūs, nes mūsų priešas ne
snaudžia. Jo agentai stengiasi ardyti 
mūsų vieningumą ir mus diskredi
tuoti pasaulio akyse. Kas pasiduoda 
jų viliojimams, pasitarnauja priešui 
ir negali būti laikomas mūsų kovos 
bendruomenės nariu.

Savo Tėvynėje vargstančius bro- 
Vus ir sesės, kurie negali švęsti Šių 
S brangių sukaktuvių, su skau- 

širdimi užjaučiame ir tvirtai 
, kad pasaulis išklausys jų 

šauksmą ir išlaisvins iš bolševikinės 
vergijos.

Susikaupkime! Merkime Viešpatį, 
kad teiktų mums jėgos ir patvarumo 
visiems bandymams pakelti, mūsų 
tautos žūtbūtinei kovai laimėti Ir 
laimingai grįžti | šventą mūsų tėvų 
žemę — laisvą Lietuvą!
LTB VYRIAUSIAS KOMtTBTAS

Hanau, 1948 m. Vasario 16. —
XXX-tų Lietuvos Nepriklausomy

bės paskelbimo sukaktuvių — diena. 

Lietuvoje švęsdavome keletą tau
tinių bei valstybinių švenčių (II. 16, 
IX. 8, XI. 23), kurios būdpvo iškil
mingai minimos. Rugsėjo 8-ji, kaip 
Vytauto neįvykusio vainiką vimosi 
data, buvo padaryta valstybine 
švente laisvu parinkimu. lapkričio 
23-ji buvo kariuomenės šventė.

Anksčiau švęsdavome dar ir V. 
15. kaip Steigiamojo Seimo susirin
kimo šventę. Lietuvoje tačiau nuo 
nat 1919 m. populiariausia buvo va- 
?ario 16-ji. Kaip ji atsirado?

Trątieji D. Karo metai ėjo į galą.

bet taikos nesimatė. Karo operacija• 
buvo išsiplėtusios po įvairius žemy
nus. Jos vyko ir sausumoje, ir van
denyne, ir ore. Pabūklai vis intensy
viau dundėjo, ir drauge budino im
perialistinių valstybių pavergtąsias 
taūtas, keldami jose gyvas viltis iš
silaisvinti. Lietuvių tauta, gyvendama 
tarp vokiečių ir rusų interesų plotų, 
tegalėjo tikėtis savo tautiniams sie
kiams palankių sąlygų tik tada, kai 
abu iš paskutiniųjų jėgų bekovojan- 
tieji didieji kaimynai bus labai nu
silpninti arbe griuvę.

Kai vokiečiai 1915 m. rudenį oku
pavo bevelk visą etnografinę Lietu
vą, Vilniuje buvo pasilikęs labai 
nedidelis lietuvių inteligentų būrelis. 
Dvejus metus jis rūpinosi nuo karo 
nukentėjusiųjų šelpimu, nieko nega
lėdamas laimėti politinėje plotmėje. 
Tik 1917 m. gale vokiečiai, siekdami 
visą rytinį Pabaltijį sau pasilaikyti, 
kaip labai naudingą žemės ūkio 
kraštą, ėmė domėtis ir lietuvių klau
simu. Jie vaizdavosi galėsią sudaryti 
iš lietuvių šviesuomenės savo poli
tiniams siekiams naudingą „Pasiti
kėjimo Tarybą“. Bet iš lietuvių nė 
vienas nesutiko būti tokios skirtos 
Tarybos nariu ir reikalavo rinkimų. 
Tautinė jų sąmonė buvo jau tiek 
subrendusi, kad ji pagimdė lietuvių 
tautos valstybingumo siekimą, kaip 
aiškų ir savaime suprantamą idealą. 
Dar 1916. IV. 9 slapta išleistame atsi
šaukime buvo, be kitko, pasakyta:

„Tik laisvi palikę, svetimų tau- - 
tų nevarinėjami ir negrumiami, 
tik laisvi valdovai laisvoj sava
rankiškoj Lietuvoj, tegalime savo 
gyvenimą tinkamai susitvarkyti 
ir, kaip kitos nepriklausomos pa
saulio tautos, sau gražią ateitį 
nukloti..

Po ilgų pastangų pagaliau vokie
čiai sutiko leisti Vilniuje lietuvių 
konferenciją (1917. IX. 18—22), ku
rioje iŠ 33-jų apskričių susivažiavę 
214 organizacinio komiteto numatytų 
atstovų, išrinko 20-ties asmenų Lie
tuvos Tarybą. Ji pasijuto esanti pa
čių gyventojų įgaliota krašto atsto
vybė ir galinti ginti jo reikalus. Tai 
Tarybai teko svarbūs ir sunkiai su
derinami uždaviniai. Ji siekė, žino
ma, Lietuvos nepriklausomybės. Bet 
čia jai skersai kelio stojo vietinė 
vokiečių karinė administracija (Mili- 
t&rvenvaltung) su iš centro einan
čiais, tiesa, dar gudriai maskuoja
mais, aneksiniais ir kolonizaciniais 
planais. Tarybos kova buvo nelygi ir 
labai įtempta. Ji perėjo kelias reikš
mingas fazes. Tarybai vis reikėjo 
kovoti su okupantų imperializmu ir 
kietu nusistatymu. Todėl neapsiėjo 
be karčių nusivylimų. Per 14-ką Ta
rybos veikimo mėnesių jai nieko 
nebuvo užleista tol, kol nebuvo pa
sibaigęs karas...

Tuoj po išrinkimo, Taryba ėmėsi 
darbo. Ji rašė skundus ir memoran
dumus prieš nekenčiamus darbo ba
talionus, reikalavo sušvelninti maisto 
ir gyvulių (arklių) rekvizicijas. Buvo 
reikalaujama atmainų visose gyve
nimo srityse. Bet su ekonominiais 
memorialais Taryba negalėjo apri
boti savo veiklos. Jos uždavinys buvo 
politinis.

Nenormalios ano meto sąlygos 
reikalavo lietuvių tautą vesti realią 
politiką ir tarptautinėje plotmėje iš
naudoti Lietuvos klausimui iškelti 
visur ir visas galimybes. O tų gali
mybių anuo metu, galima sakyti, 
nebųyo. Todėl neprotinga skaitėsi 
atstumti progą vokiečių imperialisti-

nius siekimus sunaudoti savo valsty
bingumo interesams. Taryba iš tos 
reikšmingoios Vilniaus konferencijos 
buvo gavusi tokį mandatą:

Jeigu Vokietija (okupavusi val
stybę) sutiktų dar prieš Taikos 
konferenciją proklamuoti Lietu
vos valstybę ir pačioje Konferen
cijoje paremti Lietuvos reikalus, 
tai lietuvių konferencija, turėda
ma omenyje, kad Lietuvos inte
resai normalinėse taikos sąlygose 
yra pasvirę ne tiek į rytus ir ne 
tiek į pietus, kiek į vakarus, pri
pažįsta galimu sueiti būsimai Lie
tuvos valstybei, nepakenkiant sa
varankiškam jos plėtojimuisi, į 
tam tikrus dar nustatytinus san
tykius su Vokietija.

Rytų fronte vis labiau ryškėjo iri
mo ženklai. Pagaliau po bolševikų 
perversmo (1917. XI. 7—8) Leninas 
skelbė taiką, nes nuo karo suvargu
sioj Rusijoj tik tas tegalėjo laikytis, 
kas nešė taiką. O vokiečiams labai 
rūpėjo, kad okupuotieji Pabaltijo 
kraštai tuoj padarytų sprendimus 
dėl savo ateities. Tokiu lietuvių 
apsisprendimu jie norėjo pasinau
doti taikos derybose, kad rusai nebe
galėtų į Lietuvą reikšti savo preten
zijų.

teisingiau iliuzijomis tuoj laimėti 
Lietuvos valstybės pripažinimą ir 
tikėjosi pradėti krašto atstatymo 
daroą. Bet veltui! Tad XII. 11 d. nu
tarimas vedė Tarybą prie krizės, 
prie pirmojo jos skilimo. Tai buvo 
akivaizdus ženklas jog ji nenorėjo 
eiti „Pasitikėjimo Tarybos“ funkci
jų. Greitai ir kita Tarybos dalis, kuri 
buvo lietuvių tautos interesus, neva 
busimosios krašto ateities labui pa
stačiusi į pavojų, pasijuto esanti ap
gauta. Taikos derybose (Lietuvos* 
Brastoj) vokiečiai ne tik neleido Lie
tuvos delegacijai dalyvauti, bet te-

Po ilgų vidaus kovų ir įtemptų 
santykių su vokiečiais, 1917. XII. 11 
Taryba deklaravo kad nepriklauso
ma Lietuva yra atstatoma su sostine 
Vilniumi ir atpalaiduojama nuo visų 
valstybinių ryšių su kitomis valsty
bėmis. Tačiau ji buvo priversta 
Maivytis su gyvenimo tikrove ir tu

A. STULGINSKIS
II Lietuvos Resp. Prezidentas

rėjo pasisakyti stosianti už „nuola
tinį (amžiną) tvirtą sąjungos ryšį su 
Vokietijos valstybe, kuris turėtų būti 
įvykdytas ypač militarinės bei susi
siekimo konvencijos ir muitų bei 
pinigų sistemos bendrumo pamatais“.

Išgavę iš Tarybos šitokią ją sle
giančią rezoliuciją, vokiečiai vis tik 
užmiršo savo pažadus. Lietuvos Ta
rybos nariai buvo gyvenę viltimi,

Vasario Šešioliktąją
Ne taip skamba akmenėliai, 
Patkavom daužyti, 
Kaip vaitoja mūsų broliai, 
Siaurėn išvaryti.

Ne taip staugia platus plentas 
Gniaužtas diližonais, 
Kaip vaitoja mūsų žemė 
Po svetimais ponais.

Ne taip puola drėgnas rūkas, 
Kai dienelė švinta, 
Kaip gausingai mūsų brolių 
Ašarėlės krinta...

Šiais Baranausko žodžiais, regis, 
dera pradėti bet kurią kalbą apie 
rūsčią būklę, kurioje mūsų Tėvynė 
yra atsidūrusi, aiman, 30 metų po 
garsiosios ir šlovingosios 1918. II. 
16 d. deklaracijos. Upės iš . žiočių, 
sako, negrįžta į versmes, tačiau isto
rija, eidama ne tiesiąja, bet vingiais, 
kartais veik čia pat susigretina su 
praėjusių dienų įvykiais, prasme ir 
pareigomis.

1918 m. pabaigoje M. Sleževičiaus 
vyriausybė kreipėsi į tautą šiais 
žodžiais:

„Lietuva — pavojuj. Vokiečių 
kariuomenei atsitraukiant, jau įsi
brovė Lietuvon svetimoji Rusijos 
kariuomenė. Ji eina, atimdama iš 
mūsų gyventojų duoną, gyvulius ir 
mantą. Jos palydovai — badas, gais
rų pašvaistės, kraujo ir ašarų upe
liai ...“

Ar ne tąsią pat buvo po 26 metų, 
būtent — 1944 m. vasarą? Antinaci- 
nės rezistencijos buvusių politinių 
kalinių sąjungos martirologijos sky
riuje yra Lietuvos Laisvės Armijos 
atsišaukimas, paskleistas raudonajai 
armijai iš naujo įsibrovus į Lietuvą. 
Atsišaukime kartojama ta pati tiesa, 
apie kurią 1918 m. dėstė krašto ap
saugos ministerija:

DR. K. GRINIUS, 
III Lietuvos Resp. Prezidentes

Žiūrėjo grynai savo imperialistinių 
reikalų.

Iki tol Tarybos daugumui buvo 
atrodę jog, nedarant vokiečiams jo
kių pažadų bei pasiūlymų dėl atei
ties santykių, sunku būsią laukti 
paramos ne tik Katalikų Centro, bet 
ir kairiųjų Reichstago partijų atsto
vų. O pačioje Lietuvoje vokiečiai vis 
grąsino Lietuvos likimą rišti su Len
kijos klausimu. Bet ir toji Tarybos 
dauguma ėmė linkti į griežtesnius 
sprendimus.

Peržiūrėjus Tarybos nutarimus po 
1917. XII. 11 nelaimingos rezoliuci
jos (1918. I. 8 ir 26), buvo pagaliau 
surasta bendra visiems Tarybos na
riams priimtina formulė. Tai buvo 
ne kas kitas, kaip Vasario 16-sios 
aktas. Jo teksto svarbiausioji *dalis 
sakė, kad Lietuvos valstybė „skelbia 
atstatanti nepriklausomą, demokra
tiniais pagrindais sutvarkytą Lietu
vos valstybę su sostine Vilniuje ir 
tą pačią valstybę atskirianti nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie yra 
buvę su kitomis tautomis. Drauge 
Lietuvos Taryba pareiškė, kad Lie
tuvos valstybės pamatus ir jos san
tykius su kitomis valstybėmis pri
valo galutinai nustatyti kiek galima 
greičiau šauktas Steigiamasis Sei
mas, demokratihiu būdu, visų gy
ventojų išrinktas“.

Šitas svarbus nutarimas reiškė 
Lietuvos Tarybos grįžimą vienybėm

Prieš tai Tarybos prezidiumas buvo 
atsistatydinęs. Posėdyje primininka- 
vo dr. J. Basanavičius, kuris savo 
autobiografijoj įrašė: „Tai buvo šeš
tadienis, 12 vai. 30 dieną, kada, man 
Taryboj pirmininkaujant Ir skaitant 
paskelbimo formulę, tai ir atlikta 
tapo, visiems Tarybos nariams kar
štai delnais plojant“

Žiūrint teisiniu atžvilgiu į vasario 
16-tos aktą, reikia pasakyti, kad 
Lietuvos valstybės dar nebuvo kaip 
socialinio fakto. Tai valstybei truko 
valdžios, pajėgiančios veikti impe- 
riumu, kuri galėtų sucementuoti ki
tus du elementus, būtent, tautą ir 
teritoriją. Tos teritorijos gyventojai, 
į kurią Taryba etnografiniais ir isto
riniais titulais pretendavo, dar ne
buvo suburti į funkcionalinį vienos 
valstybinės tautos vienetą. Juk Lie
tuva dar tebebuvo svetimos valsty
bės jėgų, būtent, vokiečių dispozici
joj. Todėl naujai paskelbtoji Lietu
vos valstybė dar nebuvo išėjusį iš 
idėjų pasaulio. Lietuvos valstybė 
faktinai tapo įkurta laikotarpy tarp
1918. XI, kada buvo išleista pirmoji 
laikinoji konstitucija ir buvo suda
ryta pirmoji laikinoji vyriausybė ir
1919. VII. kada Lietuvą galutinai pa
liko svetimos okupacijos liekana.

Tačiau šitie teisiškai istoriški sam
protavimai nė kiek nemažina politi
nės Vasario 16-tos akto reikšmės 
Lietuvos valstybės įkūrimo procese. 
Reikšminga labai yra tai, kad ta 
naujoji Lietuvos valstybė buvo pas
kelbta be jokių pasižadėjimų ki
tiems, neapsunkinta jokiais politi
niais servitutais. Čia lietuvių tauta, 
kaip žymiausias to krašto socialinis 
veiksnys per Lietuvos Tarybą, rem
damosi tautos apsisprendimo prin
cipu, pareiškė savo valią ir tvirtą 
savo valstybės nusistatymą. Pati Ta
ryba, remdamosi Vilniaus konferen
cija, pasiėmė sau teisę paskelbti Lie
tuvos nepriklausomybę, kur nebuvo 
jokių vienašališkų pažadų. Tautos 
suverenumo ir jos valios reiškėją 
čia buvo Lietuvos Taryba.

Vasario 16-tos aktas buvo labai 
drąsus žygis anuo metu. Jame susl- 
kondensavo ir pasireiškė visa ta Lie
tuvos žemės sąmoninga ir valinga 
energija, kuri Lietuvoj pamažėli 
augo ir stiprėjo per visą 19-jį amžių 
ir ypatingai intensyvi tapo lietuvių 
tautiniame atgimime. Vasario 16-tos 
aktas yra tautinės vienybės žygis. 
Jis<ie ttk sulipdė suskilusią Lietu
vos Tarybą, kuriai dėl pasirelšku-' 
sios neantaikos kabojo pavojus žlug
ti bet taip pat ryškiai parodė, kad 
anuo metu atskiros grupės galėjo 
pozityviai bendradarbiauti, ypač ka
da ėjo kalba apie gyvybinius Lietu
vos tautos ir valstybės reikalus.

Tad Vasario 16-sios aktas yra, be
rods, pakankamas laidas, kad ir da
bartyje, o ypač ateityje, kai kalba 
eina apie pačius svarbiausius mūsų 
tautos ir valstybės klausimus, bus 
einama tuo prieš 30 metų sėkmingai 
eituoju bendro susitarimo vienybės 
ir protingu abipusių kompromisų 
keliu. Z. Iv.

J. CICĖNAS
te

„Tad ginkime Lietuvą! Parody
kim, jog esame verti amžiais kovo
tos laisvės. Nelaukdami toliau nė 
valandos, kas myli Lietuvą, kas 
trokšta laisvės, kas pajėgia valdyti 
ginklą, stokime ...“

Tą patį atsišaukimą beskaitydami, 
mes, politiniai emigrantai; randame 
ir sau davinį:

„... pakelkim žygį už mūsų Mo
tiną Tėvynę, už Lietuvos Valstybę.“

Arba, va:
„Metas lietuviams įvykinti senus 

politinės laisvės troškimus ir, re
miantis apsisprendimo teise, aiškiai 
visam pasauliui pasakyti:

1. Visa etnografinė Lietuva pri
valo tapti nepriklausom^ valstybė, 
nuolatinai neutrali;

2. Lietuvos neutralumas privalo 
būti garantuotas taikos kongreso;

3. Taikos kongrese turi būti Lie
tuvos atstovai;

4. Lietuvos valdymo būdą ir vi
daus tvarką turi nustatyti sukvies
tas visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu 
balsavimu steigiamasis Lietuvos su
sirinkimas.“

Tai visuotinio lietuvių seimo Pe
trapilyje rezoliucija. Kuo sielojosi, 
tremtiniai prieš 31 metus, tuomi gy
vename ir mes, irgi tremtiniai. Iro
nija? Ne Tai tik įspėjimas, kad 
istorija eina vingiais ir. istorijos 
vingiuose atsidūrus, pažintina tau
tos istorija ir ano meto kovos už 
teisybę priemonės bei metodai.

Teisingai yra teigęs buv. Lietuvos 
Prezidentas A Stulginskis (miręs 
kaip tremtinys i Rytus):

„Vasario 16 dienos aktas mums 
yra ypatingai brangus ne tik dėl to, 
kad jis skelbia Lietuvos nepriklau

somybę, bet kad tai yra drąsus sa
varankiškas vieningos tautos žygis.1. 

Kiekvienam valia savaip manyti, 
bet, man regis, 30-tąją metinę visų 
pirma nukiltina į ano. deklaraciją 
padariusių vyrų, būrio ryžtą ir valią 
veikti viėnas vienan. Man ne kas 
kita, o D. Malinausko žodžiai keltini 
į šių dienų politinės emigracijos 
šūkius:

„Buvo begalo daug entuzijazmo, 
pasiryžimo, kurs suteikdavo jėgų 
pakelti visas krizes Malonu prisi
minti tą didelį tarpusavį pasitikė
jimą ir vienybę vyravusią Taryboj, 
nors ten ir visų pažiūrų žmonas 
buvo. Visa pranešė noras išvesti 
Lietuvą į naujo laisvo gyvenimo 
kelią..

Ir vieno ko šiandie, Vasario 16- 
ktosios 30-tąją metinę minint, bau
gu, tai to, kad ateities istorikas apie 
mus rašydamas nekartotų dr. V. 
Kudirkos pasipiktinimo išreikšto 
1889 m. Varpo Nr. 9:

„Vienas dirba iš lauko, kits iš vi
durio. Atradę kur stoge skylę, pa
sako sau „kuku“, užtaiso skylę, ir 
eina ieškoti kitos. Lyja — tas iš 
lauko šmakšt per skylę į vidurį, o 
saulutė kaitin — išlenda tas iš vi
durio ir šildosi. Kada prisiartina 
prie paskutinės skylės, tai plrmiaus 
užtaisytos jau vėl atsiveria, na. Ir 
darbo niekad negali užbaigti. Ir ne- 
nustengs tuodu darbininku per il
gus da metus, pakol, prisitaikant 
prie gamtos tiesų, vienas, tas „viršu
tinis“, nepavirs į žvirblį, o tas „vi
durinis“ — į šikšnosparnį ..“

Visas mūsų nepažeistos nepriklau
somybės laikotarpis yra graž’ausių 
pasaulyje gėlių puokštė, tačiau, jei 
tektų ši ar ana gėlė pasirinkti kaip 
neužmirštuolytė, tai, be abejojimo, 
pasiimtina karininko Juozapavičiaus,
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neįvertinamu laimėjimu tautų istori
jai: penkios Europos tautos turėjo 
progos vienos atstatyti, kitos įkurti 
savo valstybes. Žiemiuose atgijo Suo
mija, toliau j pietus — Lenkija, o 
tarp jų atsistatė Lietuva, įsikūrė 
Latvija ir Estija. Tos visos penkios 
valstybės kūrėsi vienu laiku. Jų ne
priklausomybės paskelbimo, laisvės 
kovų pabaigos ir kitų valstybių pri
pažinimo datas teskiria mėnesių ar 
dienų tarpai. Pvz. Lietuvos ne
priklausomos valstybės paskelbimo 
aktas įvyko Vilniuje vasario 16 d.. 
Estijos — Taline vasario 23 d. ir Lat
vijos — Rygoje lapkričio 18 d. vie
nais ir tais pačiais 1918 metais. 
Lengva suprasti, kad tai vyko dėl 
palankios politinės padėties ne tik 
toje Europos dalyje, bet ir visame 
pasaulyje. Tos penkios tautos galėjo 
stoti į savųjų valstybių atstatymo 
veiklą jau karo eigoje, kai imta kal
bėti apie tautų laisvę.

Ta idėja dar labiau sutvirtėjo, kai. 
karui besibaigiant, JAV prezidentas 
Wilsonas ir rusų revoliucija iškėlė 
tautų apsisprendimo teisę. Tačiau 
įsikurti jos galėjo tik dėl to, kad 
tvarkant naujas sienas Europoje, jų 
buvimas sutapo su nugalėtojų — 
Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos — 
politika, kad tos tautos laiku su
gebėjo sudaryti savo ginkluotas jėgas 
nepriklausomybei ginti, ir kad di
dieji tų tautų kaimynai — Vokietija 
ir Rusija — buvo patys karo per
blokšti, nualinti ir nebeįstengė at
skylančių tautų sutramdyti. Iš to vėl 
galime suprasti, kad tautoms, pa
siskelbusioms nepriklausomomis, teko 
dar nueiti gana sunkų ir ilgą diplo
matinės ir ginkluotos kovos kelią, 
ligi jos, kaip nepriklausomos valsty
bės, atsistojo ant kojų.

Lemtingąjį 1918 metų rudenį Lie
tuvą jau ketvirti metai spaudė vo
kiečių karinė okupacija. Visa krašto 
valdžia, baigiant valsčiaus žandaru, 
buvo vokiečių rankose. Visa vokie
čių politika, kaip ir per antrojo pa
saulinio karo okupaciją, buvo tokia: 
palaužti krašto atsparumą ir pa
rengti erdvę vokiečių kolonizacijai. 
Tą „geležinę sieną“, kaip vokiečiai 
vadino Lietuvą, skyrusią Vokietiją 
nuo Latvijos ir Estijos vokiečių, da
bar reikėjo galutinai sutrypti. Ir 
tirpė, piešdami turtą, naikindami ir 
mokindami pačius žmones. Bet visam 
kam ateina galas. Lapkričio mėn. 
pirmoje pusėje vidaus revoliucijoje 
griuvo pati kaizerinė Vokietija. Ji 
pasirašė karo paliaubas su aliantais 
vakarų fronte ir turėjo pasižadėti 
atsitraukti iš rytų erdvės. O carinė 
Rusija, buvęs Lietuvos suverenas, 
jau buvo žlugusi. Įsigalėjusi tarybinė 
valdžia, dar būdama silpna ir nega
lėdama kariauti, jau buvo sudariusi 
taikos sutartį su vokiečiais. Bet karo 
frontas tebestovėjo savo vietoje už 
Lietuvos etnografinių ribų. Lietuva, 
tuo būdu, tebebuvo vokiečių karo 
fronto užnugaris, kur tebeveikė kieta 
karo įstatymų ranka, kur krašto gy

Lukšio ir Eimučio žygio iškalbingu
mas ir vertė. Tie karžygiai ir jų au
kos dvasia yra pati artimoji eiliniam 
poltiniam emigrantui. Tiks ne tiks, 
bet, tyliai pagerbę pirmųjų kovo
tojų už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę atminimą, šiandie dar 
kartą įsisamonininkime politinės 
emigracijos uždavinius ir pareigas.

Politinė emigracija — kovos emi
gracija. Tai dėsnis, kuris galioja 'r 
galios iki mes iš visų Vakarų pasau
lio užkampėlių pargrįšime raudonojo 
totalizmo vergiją sutriuškinusion ir 
laisvę atstačiusion Tėvynėn. Jei ne 
mūsų buvimas Vakaruose ir nuola- 
tinįs Tėvynės reikalais apeliavimas į 
Vakaru opiniją, mūsų pačių ir Lie
tuvos byla būtų žymiai blogesnėje 
būklėje. Juk sakoma, kad lašas po 
lašo akmenį pratašo. 1945 m. pa
vasarį mes ir geros valios žmonėms 
buvom blūdas, šiandie mūsų besąly
ginis ir nenutrūkstamas skelbimas 
tiesos apie būklę Rytų ir Vidurio 
Europoje jau nebe blūdas, bet pas
kutinis šansas sukrėsti Vakarų de
mokratijos sąžinę ir atverti akis, kol 
dar nevėlu, kol raudonojo totalizmo 
sriitos neužliejo Vakarų laisvės, kul
tūros ir civilizacijos. Kovoje už tarp
tautinį taisingumą ir visuotinę tai
ką mūsų įnašas yra įvertinamas. O, 
kad ir ateityje išliktume pirmosiose 
laisvės sargybinių gretose!

Politinė emigracija — charakterių 
kalvė. Reikia kovoti už duonos ga- 
bhUuką kaip pragyvenimo minimu
mą, kaip atspirties tašką politinei 
kovai. Šioje srityje mūs laukia dar 
didesni bandymai. Dar labiau, ra
sit, pasklisim po pasaulį ir dar la
biau reikės susirikiuoti, dar didžiau 
savo privačių reikaliukų atsisakyti 
ir aukotis didžąjam reikalui — Lie
tuvos laisvei. Kominformas didžiuo
jasi, kad vienas kitas, susenęs, pa
vargęs ir be pusiausvyros savyje, iš
duoda mūsų pozicijas ir sugrįžta, kur 
i|2Privalėtu šią Tėvynei sunkią va
landą grizli. Dėl to netenka aima
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noru ir, svarbiausia, labai pavėluo
tai: vokiečiai jau rengėsi trauktis 
atgal ir nebegalėjo čia savo valdžios 
išlaikyti. Tad dabar tik, jau frontui 
pajudėjus į Lietuvos šoną, buvo ga
lima veikti legaliai. Ir štai lapkričio 
23 d. viešai paskelbiamas primasls 
oficialus, spaustuvėje spausdintas, 
Lietuvos kariuomenės dokumentas 
— pirmasis Apsaugos Ministerijos 
įsakymas. To įsakyme turinys jo
kios reikšmės mūsų kariuomenės 
ateičiai neturėjo, bet lapkričio 23 d. 
įgijo tautos akyse ypatingos reikš
mės ir pagarbos. Gi mums primin
davo ir dabar primena ne tik Lie
tuvos kariuomenės steigimo pradžią,

goję. Lietuvos Taryboje, paskelbu
sioje nepriklausomybę, bet vis ne
turinčioje savo rankose jokios val
džios. Tarybos būstinė Vilniuje virė, 
kaip bičių avilys prieš spiečių?- Die
ną naktį ėjo posėdžiai, pasitarimai, 
susirinkimai. Svarbiausias klausi
mas, kaip čia greičiau sudaryti kraš
to apsaugą. Jau spalių mėnesį pra
dėjo veikti prie Tarybos Apsaugos 
Stabas, kuris pirmajame prof. Vol
demaro kabinete, susidariusiame 
lapkričio 11 d., jau virto Apsaugos 
Ministerija. Vokiečių okupacinis re
žimas, pripažinęs Lietuvos valdžią, 
netrukus pripažino ir teisę organi
zuoti lietuvių kariuomenę. Tai buvo 
padaryta ne gera valia, ne gerų

visas tas sunkias aplinkybes, kuriose 
ji kūrėsi, bet ir jos laisvės kovas, 
žuvusius laisvės kovotojus, net toli
mesnį jos gyvenimą ir pažangą jau 
taikos metu, budint valstybės saugu
mo tarnyboje. Tą dieną mes pasi- 
semdavome stiprybės ir iš senųjų 
laikų laisvės kovotojų, net iš tų lai
kų. kuriuos mums beatkasa iš gim
tosios žemės archeologo kastuvas. 
Ten ne tik greta vyrų, bet ir greta 
moterų kaulų yra rasta anų žilųjų 
laikų ginklų-durklų. Kas gali teigti 
kad tai buvo tik mada ar papuoša
las, o ne tikras ginklas garbei ir gy
vybei ginti? Taip, tie milžinų kaulai 
ta tėvų žemės paslėptoji jėga daug 
sako ir daug moko. Ir Maironio

ventojai lietuviai neturėjo jokių po
litinių nei administracinių teisių 
veikti ir savo gyvenimui tvarkyti. 
Tokia padėtis pasiliko ir po vokiečių 
revoliucijos. Tik dabar, karinei tvar
kai pairus, krašte dar labiau ėmė 
siausti plėšikų gaujos, kurios net 
dienos šviesoje puldavo, žudydavo, 
plėšdavo ir degindavo ištisus kaimus.

Kaip gelbėtis nuo plėšikų? Kas 
bus, kai pajudės atgal frontas? 
Visiškas krašto nusiautimas, vėl pa
tekimas į rusų valdžią, nors ir pa
sikeitusią. ar skubiai organizuotis ir 
stoti į kovą už paskelbtąją laisvę ir 
nepriklausomybę? Tai klausimai, ku
riais degė visas kraštas, visi lietu
viai. Tie klausimai.telkėsi ir krista
lizavosi aukščiausioje tautos įstai-

nuoti. Geriau turėti mažiau, bet iki 
mirties idėjai ištikimų bičiulių. Dūž
ta tik menkieji dvasioje, laimi pasi
ryžėliai.

Politinė emigracija — pilietiškumo 
mokykla. Gyvenimą kuria ir' gra
lių jį padaro galvoti ir išv to gal
vojimo išvadas padaryti pajėgian
čios asmenybės. Jei mums komunis
tinė sistema nepriimtina, tai mes 
žinom dėl ko. ir tas žinojimas turi 
būti gilinamas, paremtas protu. Jei 
komunistinė literatūra mumyse su
kelia pasibjaurėjimą, tai savoji (ne
tik iš raidžių, bet ir iš minčių) turi 
būti vis labiau puoselėjama kaip rū
pesčiuose ilgesyje ir sopulyje pa
guoda. Jei budima, kad rinkimai ir 
į mažiausią stovyklų savivaldą, bū
tent, į tautinius komitetu*, būtų de
mokratiški, tai, sakykime, tuomi iš
reiškiama pasiryžimas ateityje bu
dėti ir Lietuvos Valstybės seimo 
orume. Jei saugoma diskusijos lais
vė ir piktinamasi, kai viena kuri 
partija, pamiršus: pareigas, bando 
monopolizuoti visiems priklausan
čias teises, tai laidas, kad ir Lietu
von sugrįžus bus puoselėjama ne 
vienetų ambicijos, bet pats valsty
bės reikalas.

Politinė emigracija, be to, išsaugo 
senuosius ir paruošia naujus kadrus 
kiekvienai valstybinio darbo sričiai. 
Propaganda iš anapus bando „už
jausti". kad, girdi, emigracijoje lie
kantieji, bus priversti dirbti sunkų 
ir ne pagal savo profesiją darbą. Ak, 
ne uždarbis, ne karjera politiniam 
emigrantui rūpi, svarbu turėti egzis
tencijos minimumą svarbu, kad svei
ka siela išliktų ir sveikame kūne. 
Politinė emigracija planuojama ne 
dešimtmečiui, bet artimiausiems 2-3 
metams, jei žaibo greičiu riedą įvy
kiai ir anksčiau neatneš kokių staig
menų.

Didelė šiandie mūsų tautos ir 
valstybės šventė, ir didelė prasmė 
turi nušviesti tremties ūkanas ir ne
priteklius šios dienos rimčiai ir 

susikaupimui norėtųsi pridurtii. šit 
keletas minčių:

M. de Munnynck yra pasakęs:
„Nėra nei vieno mūsų sielos atž

vilgio, kur tėvynė nebūtų uždėjusi 
savo antspaudo. Mes žvelgiame į 
pasaulį tam tikru, sau tinkamu ma
tymo būdu, mūsų spręsmai apie 
žmogų bei daiktus turi saviško pos- 
palvio, mūsų pastangos ir jų išdavos 
įpina į pasaulio aidiją savąją gaidą, 
kadangi mūsų tėvynė yra mus vei
kusi. kadangi apsupąs mus tarnas 
atsispindi mūsų dvasioje ir mū-ų 
širdyje, kadangi kalba kuria m?s 
kalbame, atmuša mumyse mūsų pro
tėvių .pėdsakus, kadangi bendrasis 
mūsų tautos veikimas zvykdo mūsų 
pasitikėjimą ateitimi Tėvynė api
pavidalina mus iš visų pusių, įsi- 
brėždama giliai ii neišdildomai į 
mūsų esmę."

Prof. I. de la Briere žodžiais.
„Tėvynė, jos teritorija, jos gamtos 

ir meno turtai, jos istorija ir jos 
dabartis, jos paminklai jos didybė 
Ir griuvėsiai, jos didieji žmonės ir 
jos vertingosios knygos. - visa tai 
yra kiekvieno mūsų nuosavybė Jos 
džiaugmai yra mūsų džiaugsmai, jos 
liūdesiai — mūsų liūdesiai. Jos di
dybė ir jos galybė sukelia giliausių 
mūsų būtybės gelmių entuziazmą. 
Kas jai graso, kas ją žaloja ir įžei
džia, tas užgauna mūsų akies lėliuke 
ir sukelia intymiausias mūsų širdies 
gilumas Jokia žemiška auka neat
rodo per didelė, kai eina kalba ir 
reikalas, apie Tėvynės teises ir jos 
meilę..

Teisus poetas A. Rūkas, teigda
mas. kad

Lietuva, Lietuva, mano žemė 
auksinė.

Kai pribręsta rugiai laukuose. 
Balto nuometo mano tėvynė, 
Vyšnių sodų žiedais nuberta.

Beklajojai! po platų pasauli
Ir beskęstant graudžiam liūdesy. 
Kaip svajonė, kaip žydinti saulė 
Man kasdiena br^n^—

pranašystė „atsibus tėvynės sūnūs, 
didžią praeitį atminę“ — 1918—20 
metais tikrai įvyko. Buvo daug me
džiaginio skurdo ir dvasinio nuo
vargio, buvo didelis pavojus imtis 
ginklo ir beviltiškumas laimėti. Net 
pats ministrų kabinetas dėl to su
svyravo ir griuvo. Bet tik pasigirdo 
naujos valdžios šauksmas, kad prie
šas jau Lietuvos žemėje, tautos vy
rai spontaniškai sukilo, metė ūkius, 
namus, tėvus, vaikus ir ėjo į karių 
telkimo vietas. Pradžioje ėjo sava
noriškai, vėliau pagal mobilizacinius 
šaukimus. Tačiau ir vieni ir kiti 
yra verti tos pačios pagarbos, nes 
vieną Ir tą patį uždavinį vykdė ir 
atliko.

Šokti į sargybvietes jau buvo pats 
laikas. Gruodžio mėnesį vokiečių 
kariuomenė, vykdydama karo pa
liaubų sutartį, ėmė visu frontu 
trauktis į vakarus, visas užimtąsias 
teritorijas užleisdama raudonajai ar
mijai. Nors rusų revoliucija ir buvo 
paskelbusi tautų apsisprendimo teisę, 
tačiau Tarybų Sąjungos vyriausybė 
dar nebuvo pripažinusi ne tik su
verenumo, bet ir apsisprendimo fak
to vakarinių pakraščių tautoms. To
dėl raudonoji armija žygiavo į va
karus be jokios atodairos į etnogra
fines sienas. Nesutikdama pasiprie
šinimo, ji ligi 1919 metų vakario mėn. 
pradžios užėmė didesnę pusę žiemių 
ir rytų Lietuvos su Alytum, Vil
nium, Pane\^žiu ir Šiauliais Ga
lime įsivaizduoti, koks buvo sukrė
timas Lietuvoje. Bet ligi to laiko 
lietuviai vienur kitur jau suskubo 
susitelkti tiek, kad jau galėjo eiti į 
atvirą pasipriešinimą. Kėdainiai ir 
Alytus — tai pirmųjų laisvės kovų 
vietos ir pirmųjų laisvės aukų — 
Lukšio ir Juozapavičiaus kapai. Rau
donoji armija šiuo laiku susidūrė su 
vietinių tautų pasipriešinimu ir kai
myniniuose kraštuose: Estijoje — 
prie pat Talino, Latvijoje — tarp 
Tukumo ir Liepojos, Lenkijoje — 
netoli Varšuvos. Daug tautinių teri
torijų jau buvo prarasta. Bet tai 
buvo viskas. Rusai, radę tautų pasi
priešinimą ir patys būdami trūku
muose, spaudimo plėsti nebepajėgė. 
Bet ir gyvo reikalo nebuvo, nes iš 
vakarinių, ypač Pabaltijo tautų, jo
kia agresija Tarybinei Sąjungai ne
grėsė. Tikrieji pavojai buvo kitur. 
Rytuose, prie Uralo grėsė generolo 
Kolčako armija; pietuose, Ukrainoje 
— generolas Denikinas; Archangelske 
grūmojo desantas, o iš estų žemės į 
Leningradą traukė Judeničas. šie 
priešai grėsė rusų teritorijai, jie spe
cialiai kariavo prieš tarybinę san
tvarką. Juos reikėjo būtinai sumušti, 
o tai buvo labai sunkus uždavinys 
naujai santvarkai, su tik pradėta 
organizuoti raudonąja armija ir men
kais paveldėtais medžiaginiais ištek
liais. Dėl to tai kovos rytuose vaka
rinėms tautoms buvo palyginti, 
lengvos ir trumpos. Tą karą leng
vino dar •ir ta aplinkybė, kad tos 
tautos kariavo vienu laiku, laikė 
bendrą frontą ir tuo būdu be jokių 
karo sutarčių netiesiogiai viena ki
tai padėjo. Lietuvos žiemiams ir 
rytams išvaduoti, pavyzdžiui, užteko 
nepilnų dviejų divizijų, kurioms va
dovavo jau miręs gen Katche ir 
gen. Ladyga (1941 metais išgabentas 
į Rusiją). Svarbiausios kautynės ėjo

prie Panevėžio, Zarasų aukštumos: 
ir prie Daugpilio priemiesčio Gry
vos. Karo veiksmai pasibaigė prie 
Dauguvos rudenį Kitais metais vi
durvasarį jau buvo pasirašyta taikos 
sutartis, pagal kurią Lietuva gavo 
pageidautą teritoriją ir karo nuos
tolių atlyginimą.

Tuo laiku, kada mūsų frontas ry
tuose buvo apie Zarasus, vokiečių 
kariuomenės likučiai su visomis įs
taigomis visiškai išsikraustė iš Lie
tuvos žemės. Tai buvo oficialioj 
pusė. Neoficialioji buvo tokia, kad 
vokiečiai, viešai baigdami evakuot 
Pabaltijo kraštus, neviešai rengė 
tiems kraštams mirtiną smūgį iš už
pakalio. Tikslas — žūt būt išlaikyt 
tuos kraštus sau ar bent vokiečių 
karių kolonizacijai apdrausti. Naujos 
ginkluotos veiklos priekyje pastatė 
neva rusų pulkininką Bermontą 
Ovalovą. Vokiečius karius atmiešė 
belaisviais rusais. Vadinasi, rusai 
patriotai kovos su bolševizmu Rusi
joje — tai priedangos vėliava prieš 
aliantus. Telkimosi centrą pasirinko 
Latvijos uostą Liepoją su apylinkė
mis. Iš čia laisvas jūros susisiekimas 
su Vokietija ir geležinkeliai į Latvi
ją ir Lietuvą. Be to, čia Latvijos 
vokiečiu parama. Turėdami dar pa
kankamai kovotojų ir karo technikos 
priemonių, vokiečiai gana greitu lai
ku suorganizavo naujoviško pavidalo 
kardininkus ir paleido juos prieš lat
vius ir lietuvius tuo laiku, kada šie 
visas jėgas laikė sutelkę rytuose. 
Didįjį smūgį nukreipę į Latviją ir 
pasiekę net estų žemę. Lietuvoje 
bermontininkai pasitenkino pradžio
je užėmę žiemiu Lietuvą su ruožu 
paliai strateginį geležinkelį Mintau
ja-Joniškis - Šiauliai - Tauragė-Tilžė. 
Kiek vėliau buvo užėmę ir geležin
kelių mazgą Radviliški kaip svar
biausią punktą tolimesnėms operaci
joms i pietų ii rytų Lietuvą. Tik 
likimo ratai turėjo pasisukti atgal. 
Kaip greitai dardėjo vokiečių karo 
mašina į neginamą Pabaltijo erdvę, 
taip greitai ji turėjo dardėti atgal, 
pasireiškus aktyviam pasipriešini
mui. Estų ir latviu sumušti ir mu
šami. bermontininkai turėjo pasi
traukti iš žiemių rytų ir telktis Lie
tuvoje. Lietuviai palike padaugu- 
vyje priedangą prieš rusus, nukreipė 
turimas jėgas prieš bermontininkus 
ir pirmiausia smogė į skaudžiausią 
jiems vietą — Radviliškį. Tuo laiku 
jau buvo atvykusi likusiųjų vokiečių 
evakuacijai tvancyti aliantų karo 
misija, vadovaujama prancūzų gene
rolo Nisselio ši misija sustabdė ka
ro veiksmus, motyvuodama tuo, kad 
vokiečiai dar turi pakankamai jėgų, 
technikos priemonių ir gali pridaryti 
naujų nelaimių lietuviams. Lietuvių 
kariuomenės vaidmuo šiame fronte 
toliau bebuvo tik spausti ir sekti 
priešo pėdomis ligi pat sienos. Tai 
skatino bermontininkus greičiau
trauktis, kliĄdė plačiau plėšikauti, 
o plėšikai Buvo dideli Gruodžio 
mėnesio pabaigoje šių „žygiuoto jų į 
rytus“ Lietuvoje jau nebebuvo

1919 metų, pirmųjų laisvės kovų 
metų, balansas lietuvių tautai buvo 
stačiai neįtikimas: dviejų d’d'ciųjų 
kaimynų pastangos parblokšti į lais
vę kylančią Lietuvą buvo sugriauto 
Tačiau tragingiausi įvykiai lirtuv ’ 

(sukelta į 4 pu*’)
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1. Sąjungininkų nutarimu
Koki sumetimai sąjungininkus pa

stūmėjo Rytų Prūsus pavesti rytų 
diktatoriams, pakolkas nėra paaiš
kėję. Kol Potsdamo konferencijos 
dokumentai nėra viešai paskelbti, 
sunku ką nors pasakyti; tegalima 
tiktai spėlioti. Tik vienas kitas 
straipsnis, pasirodęs Europos ir 
Amerikos spaudoje, ir atitinkamų 
oficialių asmenų pareiškiamai, bei jų 
politinės nuotaikos leidžia mums da
ryti bent apytikres išvadas.

Karaliaučiaus priskyrimas rusams 
greičiausiai bus buvęs Roosevelto 
geros širdies gestas rusų vadovams, 
o taip pat kaip atitinkama bausmė 
vokiečiams. Tačiau rusai nuo to 
laiko jau bus šią sritį sugebėję su
virškinti ir nėra priemonių tai ati
taisyti. Sąjungininkų požiūriu, vo
kiečius reikėję paspausti ir pakan
kinti, o tuom pačiu užtikrinti sau
gumą. Kadangi Karaliaučius yra ank
štai susijęs su tam tikru teritorijos 

. plotu, t. y. Rytų Prūsais (Mažąja 
Lietuva), tai teko ir tą teritoriją pri
skirti rusams. Nėra abejonės, kad 
toksai sprendimas vakarų sąjungi
ninkams kainavo nervų. Mat, už Ry
tų Prūsų randasi Lietuvos teritorija, 
kuri tiek etnografiniu, tiek istoriniu 
bei geografiniu požiūriu pretenduoja 
į Rytų Prūsus. Todėl Prūsų prisky
rimas sovietams komplikuoja Lietu
vos okupavimo problemą. Nors Roo
sevelto intencijos ir buvo nuošir
džios, bet Churchlllls tam priešinosi, 
o Stalinas pasinaudojo proga. Krem
lius pasišovė palengvinti Lietuvai, 
bausdamas Prūsus. Ypač kad rusai 
pretendavo esą demokratiškesni už 
vakarų valstybes. Tokiu būdu nepa
geidautinas dokumentas buvo pasi
rašytas, ir Mažosios Lietuvos likimas 
išspręstas. Nebuvo abejonės kad ru
sai .žiaurius prūsus" (faktinai lietu
vius) mokės prispausti ir duoti ata
tinkamą valdymosi formą. Kas gi ga
lėjo pramatyti, kad vietos gyvento
jai bus naikinami, o jų miestai ir 
kaimai bus apgyvendinti kolonistais, 
atvežtais iš Rusijos gilumos! Kas gi 
galop (išskiriant Churchillį, kuris jau 
nebebuvo minlsteriu pirmininku) ga
lėjo įtarti rusus, kad jų planai siekia 
toliau, negu Karaliaučius ir Rytų 
Prūsai, ir kad tasai galantiškas są
jungininkas varys obstrukciją prieš 
taikingus vakarų sąjungininkų pla
nus, kad savo tikslo sieks negirdėtu 
įžulumu bei užsispyrimu. Rusų zona 
dar šiaip taip sąjungininkams pasie
kiama, bet jau Karaliaučiaus kraštas 
yra terra nostra — naša zemlia. Jis 
tėra prieinamas tiktai bolševikams 
ir yrft aklinai uždarytas bet kokiam 
iftsienio stebėtojui.

2. Kas yra Rytų Prūsai —
Mažoji Lietuva?

Dr. Reinhold Trautmanno „Seno
vės prūsų kalbotyros paminklai“ 
(Gottingen, 1910 „Die altpreuflischen 
Spraęhdenkmaier“). Prūsų vardą eti- 
moiogiškal šiaip aiškina: pagal X-jo

Laisvės kova:
(atkelta iš 3 pusi.)

laukė kitais 1920 metais, kada visu 
aršumu teko susikibti su pietų kai
mynais, tokiais pat buvusiais ver
gais, taip pat dabar sukilusiais savo 
laisvės ginti. Būdami didesni, turė
dami didesnę karo jėgą ir tikresnę 
allantų paramą, lenkai užmiršo savo 
tradicinį politikos šūkį „Za waszą 
1 naszą vrolnošč“ (už jūsų ir mūsų 
laisvę) ir taip grubiai užsimojo 
spręsti santykius su lietuviais, kad 
iš viso grėsė Lietuvos egzistencijai. 
Lenkija nė kiek nerespektavo Lietu- 
voa-Tarybų Sąjungos sutarties sienų 
ir tų sienų užėmimą palaikė lietuvių 
karo veiksmu. Ginkluoti susidūri
mai, ėję su lenkais jau 1919 metais, 
dabar virto plataus masto karo 
veiksmais, ypatingai paaštrėjusiais 
po karo paliaubų sutarties pasirašy
mo Suvalkuose, kai buvo suvaidin
tas generolo Želigovskio divizijų 
maištas ir apgaulės būdu spalių 8 d. 
buvo atimta iš lietuvių sostinė Vil
nius. Tolimesnis lenkų veržimasis i 
Lietuvą buvo sustabdytas Giedraičių 
ir Širvintų pergalėmis. Bet tuoj pat 
buvo nutraukti ir karo veiksmai, ko 
pareikalavo jau kurį laiką fronte 
veikusi aliantų kontrolės komisija. 
Si komisija Lietuvos-Lenkijos teri
torinį ginčą sprendė paviršutiniškai. 
Ji nustatė neutralinę-skiriamąją zo
ną tarp Lietuvos ir Lenkijos ten, kur 
ėjo kariuomenės dalių frontas. Per 
tą zoną vėliau buvo išvesta vadi- 

> narnoj! žalioji siena, kuri atkirto nuo
Lietuvos žymų etnografinį plotą su 
pačia sostine Vilniumi. Tos sienos 
Lietuva nepripažino per visą savo 
nepriklausomojo gyvenimo laiką. 
Dėl teritorijos klausimo vienašališko 
ir neteisingo išsprendimo Lietuva 
visą laiką neturėjo su Lenkija nei 
diplomatinių santykių, nei susisie
kimo. Tą Lietuvos teisėtą nusistaty
mą vėliau pripažino ir tarptautinis 
Hagos Tribunolas, spręsdamas Lenki
jos iškeltą Vievio geležinkelio susi-

šimtmečio Ibrahimibn-Jakub, Bros, 
dial, Prusse kronikose Prusai, vėliau 
Pruzi ar Prutheni; Borussl-Po-Russi, 
tie, kurie gyvena netoli rusų.

Prūsai savo kilme priklausė baltų 
rasei, taip pat, kaip lietuviai ir lat
viai (estai priklauso Finno Ugrams).

Teutonų ordinas, dvyliktam-ketu- 
rioliktam šimtmetyj nuteriojęs Prū
sus, išžudė vietos gyventojus ir už
valdė jų žemes. Kai kurie prūsai 
paspruko į Lietuvą, kiti gi buvo pa
imti nelaisvėn, apkrikštyti ir, laikui 
bėgant, suvokietinti.

Prūsų pradinė kalba buvo baltų, 
ir jie patys buvo baltai. Lietuviškai 
baltas — balu, balti, pabalti, san
skritų bhala — šviesti. Baltijos jūros 
vardas yra tos pačios kilmės.

Griunwaldo mūšyje (1410) teutonų 
ordenas buvo nugalėtas ir jų verži
masis į rytus sustabdytas. Tuo tarpu 
prūsai patenka lenkų valdžion,! bet 
teutonų ordenas vėl po truputį įsigali 
Vokietijoj.

Kokia būklė yra buvusi 15 šimt
metyj Prūsuose, tai 4rodo patys vo
kiečiai. Jie, norėdami išaiškinti, kad 
tasai kraštas, iš kurio yra kilusi jų 
galybės pradžia, tikrai esąs vokiškos 
kilmės, priėjo išvados, kad prūsai 
nėra vokiškos kilmės, kad prūsai 
nėra buvę vokiečiai ir kad pirmieji 
kolonistai, ypač Rytų Prūsuose taip 
pat nėra buvę vokiečiai. Buvo vi
siems siurprizas, kad, kryžiuočiams 
išnaikinus senuosius prūsus, sritis į 
rytus nuo Karaliaučiaus buvo lietu
vių kolonitų apgyventa (greičiausia 
prūsai, kurie buvo pabėgę į Lietuvą, 
grįžo atgal draug su lietuviais kolo
nistais). Iškentėję vokiečių puolimus 
per porą šimtmečių, lietuviai apsi
gyveno išnaikintų jų giminaičių prū
sų vietovėse. Gertrud Hinrich dizer- 
tacija, išleista 1921 m., įrodo, kad 
bemaž visos vietovės yra lietuviškais 
pavadinimais, kaip tai: Aftingen, 
Allenau, Angarben, Arklitten. Ass- 
auen, Banniter, Bawren etc. etc. Ra
šyba tų žodžių yra suvokietinta, bet 
žodžių šaknies prasmę tegali suprasti 
tiktai tas, kuris moka lietuviškai. 
Todėl ne be reikalo dr. Hinrich tą 
sritį pavadino „Prūsų Lietuva“. Hin
rich apsivedė su prof. Hans Morten
sen, ir jie abu drauge .-tęsė Prūsų 
istorijos tyrimus. Apie tuos tyrimus 
juodu yra parašę du tomus — 
„Deutschland und der Osten“, kur 
įrodinėja, kad pagal dokumentus iš 
1352—1361 — Linkehaen (liet, tan
kinai) buvo, be dviejų išimčių, lietu
vių apgyventi; kad pabėgėliai iš Lie
tuvos apsigyveno Zophen (Zopiai) 
1311 ir Augken (Augiai) 1350. Vėliau, 
nugalėjus Lietuvą, tie gyventojai 
privalėję grįžti namon, bet jiems pa
silikus, jie gavo prūsų teises ir prū
sų pilietybę. Ir 1400 metų žemėlapyje 
minėtieji autoriai sako, kad tie lie
tuviai jau buvę laikomi prūsais. Pa
našiai ir kiti lietuviai, kurie apsigy-

s prisimenant
siekimo byįą.

Karo veiksmai su trečiuoju kai
mynu buvo sustabdyti. Lietuvių 
tauta, dvejus metus ginklu kovo
jusi, dabar galėjo laisvai atsikvėpti, 
nors ir su didele širdgėla dėl Vil
niaus išplėšimo. Naujoji nepriklau
soma Lietuva paveldėjo apie 2.300.000 
gyventojų ir 25.000 su viršum kva
dratinių kilometrų plotą, mažesnį, 
negu yra tikrasis etnografinis plotas. 
Tad laisvėje išliko tik pats tautos 
branduolys, kuris nedidelėje teritori
joje, nusėtoje laisvės kovotojų ka
pais, galėjo savarankiškai kurti nau
ją ateitį. Galėjo dėl to, kad turėjo 
pirmūnų, kurie dar rusų krašte 
steigė tautinę kariuomenę ir sudarė 
pirmuosius karininkų ir puskarinin
kių kadrus, turėjo savanorių, kurie 
tai patys, tai valdžios pašaukti grie
bėsi ginklo, dažnai pačių nusiper- 
kamo iš okupantų vokiečių; turėjo 
iš viso karių, kurie klausė valdžios 
įsakymų ir ėjo į mirtį ar pergalę, 
nors pirmoji valdžia neturėjo dar 
priemonių priversti klausyti. Tų lais
vės kovotojų žuvo per nepriklauso
mybės kovas 4.000 su viršum. Taip:

Linko lieknos Jiepos, lūžo ąžuolai, 
šviesią saulę temdė vyrai ir ginklai. 
Gerbė lietuviai laisvės kovotojų 

atminimą. Gražiausiomis gėlėmis 
puošė jų paminklus ir kryžius Lie
tuvos miestuose ir miesteliuose. Tu
mas-Vaižgantas sakydavo: „Garbė 
žuvusiems už Tėvynę ir garbė Tėvy
nei, kad yra kam už ją žūti“.

Laisvė, išpirkta geriausių tautos 
sūnų aukomis ir pasišventimu, pa
kėlė Lietuvą į Europos valstybių 
garbingą eilę, o kiekvienam tautos 
vaikui sudarė visas galimas sąlygas 
kilti aukštyn. Ir mes kilome, dva
siškai ir medžiagiškai turtėjome ir 
krašto veidą keitėme. Po 22 metų 
svetimos audros nutraukė mūsų ne
priklausomą gyvenimą, bet nenu
traukė mūsų vilčių, nesugriovė mūsų 
tikėjimo vėl laisvai gyventi

Rusų žimasis į 
jos Lietuvos sunaiki 
veno šiose vietovėse, tebeturi savo 
lietuviškas pavardes, bet yra gavę 
prūsų teises ir todėl Martensens ir 
kitų vokiečių yra vadinami — „prū
sais“. Todėl netiksliai yra vartojama, 
jog prūsas“ — tai ir yra „vokietis“.

Toliau germanizacijai besiplečiant, 
„prūsų“ charakteris pasilieka kaip 
užsispyrusio kaimiečio ir žvejo. Jie 
dažnai tebevartojo savo senovės kal
bą. papročius ir religiją. Todėl, sulig 
Martensens, Prūsai buvo lietuvių ap
gyvendinti: vieni iš jų buvę belais
viai, kiti gi savo noru pabėgę iš 
nuteriotų kraštų Lietuvoje, ir kad 
jų socialinis bei ekonominis būdas 
yra lietuviškas. Taip pat mokslinin
kai: Rouselle, prof. Gerulis, dr. A. 
Salys ir kt. įrodinėja, kad ypač šiau- 
rinų Prūsų gyventojai yra lietuviš
kos kilmės. Jie sukūrė lietuviškus 
centrus: Tilžė, Ragainė, Labguva, 
Įsrutis, Geldapė, Gumbinė, Velisva, 
Tepliava ir kt. Jų vardai ir charak
teris užsiliko grynai lietuviškas, pa
kol nacionalistai-totalitaristai — Bis
markas. ir Hitleris įvedė priverstiną 
germanizaciją, panaikindami tauti
nes laisves ir pakeisdmi vietovar
džius.

3. Rytų Prūsų lietuviai 19 ir 20 
šimtmetyj

Prūsų lietuvių skirtingas charakte
ris nesumažėja nei paskutiniais 19 
šimtmečio metais. Jie siunčia savo 
atstovus į krašto-Karaliaučiaus-sei- 
melį ir į Berlyno Reichstagą, jau 
nebeminint lietuviškų mokyklų, baž
nyčių bei laikraščių ir jų savotiško 
socialinio gyvenimo. Užtenka prisi
minti Kristijoną Duonelaitį (1714— 
1780), kuris reprezentavo visą lietu
vių tautą.

Jis, kilęs iš prūsų lietuvių šeimos, 
studijuoja Karaliaučiaus universite
te (1732—1737), rektoriauja Stalupė
nuose (1740), pastoriauja Tolminkie
myje (1743).

Parašo garsią „Metų“ poemą ir 1818 
m. ją išleidžia Karaliaučiuje. Tai 
atvaizduoja sanskritų kalbos gimi
ningumą su lietuvių kalba ir apibū
dina kaimiečių gyvenimą 18 šimt
mečio Mažojoį Lietuvoj. Poemoje jis 
stengiasi sustiprinti krikščionybę ir 
nupiešti tautinius savo parapijiečių 
jausmus. Nors pradeda įsigalėti ger
manizmas, bet jo apylinkė yra per
dėm lietuviška. Jo nupieštasis vaiz
das visai atatinka mokslininko Mor- 
tensono 14 ir 15 šimtmečių lietuvišką 
gyventojų charakterį.

4. Rusai Prūsuose

Dabar Rytų Prūsai randasi už 
„geležinės uždangos* ir yra įjungti 
į sovietų teritoriją. Lietuviams ne- 
palengvėja tas jungas, bet priešin
gai: ten vyksta intensyvus lietuvių 
tautos naikinimas. Turtingas ekspor
tu ūkio kraštas badauja ir yra už
darytas bet kokiai vakarų kritikai. 
UN tyli apie šiuos rusų žygdarbius, 
nors aiškiai žino, kas ten vyksta. 
Karaliaučius pavadinamas Kalinin
grad, Tilžė — Sovietsk, Ragainė — 
Sverdlovsk, Įsrutis — Cemiakov, Pi- 
liava — Baltijsk. Gyventojai rusina
mi arba deportuojami Rusijos gilu
mom Jonas Baisusis pakeičiamas azi
jatų nacizmu. Štai kaip išsireiškė dar 
1940 m. mokytojų suvažiavime vie
nas rusų išvaizdos individas Kaune:

Kaip buvo 
Lietuvos

Pirmąsias Vasario 16-sios metines 
sukaktuves lietuviai avo krašte šven
tė kovos ženkle. Tūkstančiai savano
rių tada gynė tėvynę nuo priešų, 
kurie, keleriopai gausesni ir stipres
ni, norėjo ją pavergti. Todėl 1919 
metų Vasario 16 vieni šventė lais
vėje būdami, kiti priešų okupuoti, 
o treti kovos lauk.

Štai ką pasakoja mūsų savanoriai 
apie atšvęstas pirmąsias Nepriklau
somybės metines sukaktuves ir tuo 
pat metu surengtą Tauragėje pir
mąjį Lietuvos kariuomenės paradą:

„1919 metų pradžioje visoje Lietu
voje ėjo didelis sąjūdis. Kas galė
damas metė kasdieninį darbą ir ėjo 
ginti tėvynės. Įvairiose vietose buvo 
sudaryti valsčių ir apskričių komi
tetai, kurie rūpinosi tvarkos. palai
kymu apylinkėse. Kai kuriose vie
tose grupavosi vyrai apie tokius ko
mitetus, kad į pulkus savanoriais 
galėtų vykt didesniais būriais, o rei
kalui esant, sudraustų vietos išsi
šokėlius. *

Toks apskrities komitetas buvo 
sudarytas ir Tauragėje. Rinkosi sa
vanoriai apie vasario mėnesio vi
durį. Savanorių buvo per šimtą. Tai 
buvo kaimo vyrai, prastai apsirengę 
ir apsiavę kas batais, kas klumpė
mis, kas vyžomis.

Vasario 16-jai, Nepriklausomybės

Vakarus

kariuomenės
paskelbimo metinių sukaktuvėms, tų 
savanorių vadovybė — karininkai 
Kuizinas, Kazlauskas ir kiti — su
manė suruošti paradą. Kodėl nesu- 
ruošti! — galvoja. — Žmonių yra, 
nuotaika gera, ir visuomenė, išvy
dusi ginkluotą pajėgą, kitaip galvos.

Sis sumanymas visiems savano
riams labai patiko, ir visi ėmė lauk
ti su didžiausiu nekantrumu Vasario 
16-sios, su dideliu atsidėjimu ruoš
damiesi paradui. Prieš šventę buvo 
padaryta pora repeticijų. Tuos, kurie 
atėjo su klumpėmis apsiavę, išskyrė, 
paliko tik turinčius batus. Bet ir 
čia susidarė marga minia. Eilėse 
stovėjo kas pilka sermėga apsivilkęs, 
kas — kailiniais, o kai kas ir pirk
tiniu apsiaustu. Uniformų, tomis die
nomis dar nebuvo. \

Pasiruošimas ėjo gana sklandžiai. 
Kad žiūrovai parado dalyvius ats
kirtų nuo kitų piliečių, karininkai 
parūpino Mažosios Lietuvos tautinių 
spalvų kaspinus, kuriuos savanoriai 
užsirišo ant rankovių. Paprastiems 
eiliniams buvo kaspinai delno platu
mo, puskarininkiams platesni, o ka
rininkams — dar platesni. Visi ėjo į 
koją kaip sena kuopa. Tačiau paradui 
trūko dar vieno dalyko —- orkestro. 
Be orkestro koks gi galėjo būti pa
radas? Beje, orkestras buvo netoli 
Kelmės, g Kelmė buvo bolševikų

„Pasaulinė revoliucija yra pradėta 
rusų darbininkijos ir skleidžiama 
rusų kalba yra revoliucijos ir komu
nizmo kalba. Tačiau reikia pastebėti, 
kad vietos (Kauno) gyventojai to ne
įvertina, nes aš girdžiu mokyklose 
mokytojus bei mokinius kalbančius 
lietuviškai, nors turėtų rusiškai kal
bėti. Užrašai ant sienų bei sieniniai 
laikraščiai yra rašomi lietuviškai, o 
ne rusiškai. Šios konferencijos są
rašas taip pat lietuviškai parašytas, 
o turėtų būti rusiškai.“ Tai buvęs 
bolševikų ordeno kavalierius. Jo 
„filosofija“ trumpa: azijatų slaviz
mas privaląs užviešpatauti pasau
lyje. Rusai skleidžia bolševizmą pa
saulyje, o bolševizmas bei komuniz
mas — rusicizmą. Lietuva, tiek Ma
žoji, ties Didžioji, privalo būti asi
miliuota.

Tačiau Lietuvos balsas per Ameri
kos lietuvius „Lietuvių biuletenyje“ 
pareiškia protestą šiais žodžiais:

„Mes Mažosios Lietuvos Taryba 
susirinkę Fuldoje, 1947 sausio 15 die
ną, protestuojame prieš naikinimą 
mūsų tautos šiaurės Prūsuose ir 
Pįjieš kolonizavimą rusais. Mes, prū
sų lietuviai, būdami to krašto šeimi
ninkais, nebeleidžiami grįžti į mūsų 
sodybas, naikinamas bolševikų tero
ro, bado ir deportacijos. Mūsų tur
tingas ūkio kraštas, gintaro šalis 
niokojama bado bei neturto. Mes 
kuo griežčiausiai protestuojame 
prieš rusų elgesį su mūsų broliais, 
tėvais, vaikais ir mūsų sodybomis... 
Mes lietuviai rytų prūsuose nieko 
bendro neturime su prūsais grobi
kais ir jų militarizmu. Mes apeliuo
jame į pasaulio sąžinę’-

Prūsų-germanų militaristas Bis
markas yra vakarų prūsų kilmės, ir 
sukūręs veržimosi į rytus sąjūdį, 
nėra nei mūsų draugas, nei mūsų 
tautietis. Jo veržimąsi į rytus yra 
pakartojęs Wilhelmas II ir galop 
Hitleris. Jie yra kalti, bet už ką mes, 
ramūs prūsų lietuviai, privalome 
kentėti. Mes girdime gausius protes- 
stus prieš bolševikų teriojfmus Aus
trijoj, Vengrijoj, Rumunijoj ar rusų 
zonoje Vokietijoj, bet mūsų vargšų, 
rytų Prūsų lietuvių, niekas neužta
ria... Oderio-Neissės ribos vėl iške
liamos su baime vakarų demokrati
jų, nes jos galinčios išprovokuoti ir 
vėl naują Lenkijos padalinimą, tačiau 
reikėtų iškelti taip pat Pabaltijo 
kraštų klausimą ir nepamiršti ra
maus Rytų Prūsų lietuvių ' reikalo 
Karaliaučiaus srityj.“

Rytų Prūsijos lietuvių problema

Šventojo I
Prancūzų „Le Monde“ vasario 4 d. 

numeryje talpina savo koresponden
to Romoje pranešimą apie Popiežiaus 
Pijaus XII vasario 2 d. padarytą 
reikšmingą nutarimą, kurį korespon
dentas apibudina kaip „pasaulinės 
reikšmės Įvykį“. Pranešime sakoma:

„Šv. Tėvas, atsižvelgdamas į rimtą 
religinę padėtį Rytų Europoje, laiki
nai perveda savo suvereninių galių 
dalį savo atstovams Lenkijoj, Rumu
nijoj, Jugoslavijoj ir Lietuvoj. Jie 
įgaliojami religinėj srytyje imtis visų 
priemonių, kuras tik jie laikys esant 
reikalingas, prieš tai neatsiklausę 
Popiežiaus. Sis žygis tokiu dideliu 
mastu yra pirmąkart katalikybės 
istorijoje.“

jau bu’Mj iškilusi Paryžiaus konfe
rencijoj 1919, bet, nesant susikūru
siai Lietuvos valstybei Pabaltijy}, 
Mažoji Lietuva lieka ir vėl po vo
kiečių jungu; net Klaipėdos kraštas 
neapseina be sunkumų.

Dabar gi, Lietuvai susiorganizavus 
į valstybę, nors ir esant svetimųjų 
okupuotai, kaip tik yra laikas su
jungti visas lietuvių žemes — Ma
žąją ir Didžiąją Lietuvą į vieną val
stybę.

Prof. Pakštas, diskutuodamas su 
Sikorskiu apie Lietuvos reikalus, 
palaiko su mažomis išimtimis Pots
damo konferencijos ribas. Tos ribos 
maždaug atatinka lietuviais apgy
ventoms sritims; lenkams tenka apie 
milijonas gyventojų, lietuviams taip 
pat. Patsai Karaliaučius dar reikėtų 
atskirai spręsti.

Jeigu rusai yra tokia taikos trokš
tanti šalis, kaip kad skelbia, tai jiems 
nėra reikalo pasilikti Pabaltijy}, nes 
šios ramios tautos negali būti jų 
saugumui pavojingos. Rusijos gerbū- 
viui ir saugumui pilnai pakanka 
žmonių ir turtų savosiose žemėse, 
o kitaip tegalima suprasti tiktai jų 
troškimą užviešpatauti jėga visą pa
saulį.

Baltijos jūra ir jos turtai bei uostai 
privalo būti vėl atidaryti vakarų 
prekybai; o sprendžiant tų sričių li
kimą, nebegalima apsieiti be Pabal
tijo tautų atstovų. Prof. Pakštas siūlo 
sudaryti Baltijos Keturių Sąjungą, 
būtent: Estija, Latvija, Lietuva ir 
Rytų Prūsai. Geografiškai, fiziškai 
bei ekonomiškai šie kraštai turi tas 
pat problemas. Jie pasižymi didele 
energija, drąsa, būdo kietumu, eko
nomiškai ir administraciniai plačiais 
sugebėjimais. Jų kultūra yra Šiaurės 
kultūra, pagrįsta vakarų krikščio
nybe. Tokia sąjunga sudarytų 200.000 
kvadratinių kilometrų plotą Ir apie 
8 milijonus gyventojų. Susitvarkius 
šioji federatyvinė valstybė taptų 
maisto producentu visai Europai, 
teikdama bekonus, geros rūšies svies-« 
tą, paukščių ir kiaušinių. Jų užsie
nio prekyba 1938 metais siekė 400 
milijonų dolerių, tuom tarpu Kinijos 
418 mil., o Rusijos 532 miL dolerių.

Toji federacija savaime taptų tiltu 
tarp rytų ir vakarų, o jų poros de
šimtmečių kultūrinis gyvenimas, 
mėgstąs taiką yra visai Europai 
konstruktyvus. Jų taikus sugyveni
mas, sutarčių laikymas, organizuo
tumas, demokratiškumas gali tik 
paskatinti Ameriką ir kitas didžią
sias valstybes atsižvelgti į jų teisėtas 
aspiracijas. K. Matusevičius

„Baltic Review“

ėvo žygiai
Toliau „Le Monde“ deda šio S v. 

Tėvo žygio apibūdinimą.
„Karo metu dėl sunkaus ryšio su 

Roma vyskupai ypatingai svarbiais 
atvejais galėjo daryti sprendimus, 
kurie normaliais laikais būtų buvę 
reikalingi preliminarinio Sv. Sosto 
patvirtinimo. Aišku, kad dėl padė
ties, kurioje Bažnyčia yra kai ku
riose Rytų ir Pietų Rytų Europos 
kraštuose, ordinarai (vyskupai) ga
lėjo gauti didesnę sprendimų laisvę. 
Taip pat suprantama, kad kraštuose, 
kur dabar nėra Sv. Sosto atstovo, 
episkopato nariai būtų gavę galias, 
tolygias toms, kurias per karą turėjo 
nuncijau“ *

as pirmasis 
paradas

rankose. Begalvojant ką daryti, kaž
kas atsiminė, kad orkestras yra ne
toli T. Naumiesčio. Tad šis orkestras 
ir buvo skubiai atvežtas i Taurage. 
Atvyko keturi muzikantai. Nors ir 
mažoka jų, bet maršą galėjo sudrožti 
neblogiausiai. Bet vėl nelaimė: iš tų 
keturių muzikantų viejia buvo mo
teris, o ji karių parade buvo nei šis, 
nei tas.

Ką daryti? Moterį į karių eiles pri
imti buvo nepatogu, o be orkestro 
negali būti parado. Entuziastingi pa
rado rengėjai truputį nusiminė, bet 
netrukus susigriebė ir surado išeitį' 
moterį aprengė vyriškai, pakirpę 
plaukus, ant rankovės uždėjo sava
norio ženklą ir baigta.

2ygis į bažnyčią pavyko puikiau
siai. Orkestras taip stipriai drožė 
maršą, kad net miestelis drebėjo. Po 
pamaldų savanoriai aikštėje prieš 
tūkstantinę minią sustojo tiesiomis 
eilėmis. Orkestrui grojant marša, 
eilės pražygiavo darniai, tvirtai, kaip- 
senų kareivių pulkas. Kad parade 
dalyvauja moteris, niekam nė į galvą 
neatėjo.

Tai buvo pats pirmasis. Lietuvos 
kariuomenės paradas ir vienintelis, 
kuriame dalyvavo moteris. Šiandien 
to parado dalyviai, kai kurie jau 
pulkininkai, jį prisimena su dideliu 
malonumu“. -vk-
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Politine apžvalga JAV Ketonini ren-

Vakarų Europos Uniją bekuriąnt
McNĖIL PAREIŠKIMAS BRIUSELYJE. — SKANDINAVŲ LAIKYSENA. — MABCHALLIS U2 IŠMONTAVIMŲ VYKDYMĄ.

Pasitarimai Europos Unijos reika
lu buvo vedami tiek Luksemburge, 
tiek Paryžiuje. Kiek toli jie yra pa
sistūmėją, sunku pasakyti. Taip pat 
neaišku, kaip atrodys toji „Europos 
Unija“ ar „Pan Europa“, nes kol kas 
niekas konkrečiai jos apibraižų ne
davė. Viskas tebėra apgaubta ne
žinomybės šydu. Taip pat neaišku, 
kokios valstybės į šią Europos Unija 
įeis. Ar bus įjungta į'šią Uniją ir 
Vakarų Vokieti;:

Briuselyje, Benelux valstybių pa
sitarime, dalyvavo ir Anglijos valsty- 
tybės ministeris Hektoras McNeil. Iš 
jo pasakytos kalbos matyti, kad ang
losaksams pirmiausia rūpi Vokietijos 
reikalai. McNeil pažymėjo, kad di
džiąsias rūpestis yra galimai grei
čiau atstatyti Vokietiją. Dėl Vokie
tijos atstatymo yra -pilnai painfor
muotos ir Benelux valstybės, o Ang
lija yra nusistačiusi pakviesti šias 
valstybes į 3 Vakarų valstybių kon
ferenciją Londone, kuri įvyks va
sario 19 d. Me Neil pažymėjo: „Jeigu 
mes siekiame sukurti Vakarų Euro
pos Uniją, mes turėsime padaryti 
nuolaidų iš abiejų pusių, bet kartu 
taip pat turėsime padaryti ir didelių 
politinių sprendimų ateičiai. Mes tu
rėsime tvirtai pasirūpinti, kad, jokia 
diktatūrinė sistema Europoje ne
įsiviešpatautų“. .

Apie kokias nuolaidas čia McNeil 
kalbėjo? Atrodo, kad šios nuolaidos 
turės liesti Benelux valstybes, svars
tant Vokietijos klausimą. Iš tikrųjų 
susidaro keista ir sunki padėtis. Be 
Vakarų Vokietijos pramonės atkū
rimo yra sunku stabilizuoti Europos 
padėtį. Be to, turint galvoje, kad ir 
Vokietija ateityje bus priimta į Euro
pos Uniją, susiduriama su klausimu, 
kokiomis sąlygomis. Jeigu Vokietija

dėmiausius naikintuvus. Lygiagrečiai 
buvo apkaltinta ir Danija, tik jau 
kitokiais „nusikaltimais“. Esą Da
nija išnuomavusi anglams ir ameri
kiečiams karinius aerodromus. Si
tuos visus kaltinimus anglai oficia
liai paneigė, kaipo išlaužtus iš 
piršto.

Bet koks reikalas vertė sovietus 
pulti Skandinavų valstybes, kuomet 
pastarosios visiškai aiškiai užakcen
tavo savo neutralumą būsimajame 
konflikte?

Atrodo, kad tai nei daugiau, nei 
mažiau, kaip politinis manevras, o 
kartu ir tam tikras spaudimas Šve
dijos, Danijos ir Norvegijos, kad jos 
tą savo neutralitetą tikrai išlaikytų 
ir neišeitų į Europos Uniją.

Jeigu sovietams pavyktų Skandi
navų kraštus išjungti iš Europos 
Unijos, tai būtų nemažas smūgis Va
karų valstybėms, kurios visais bū
dais stengiasi sucementuoti Europą. 
Kartu reikia nepamiršti, kad Ang
lija stovi prieš didelius ekonominius 
sunkumus. Sir Stafford Cripps, kal
bėdamas dėl Anglijos negalavimų, 
pareiškė, kad šiuo momentu Anglija 
stovinti prieš didžiausius ekonomi
nius sunkumus visoje Britų Imperi
jos istorijoje. Jeigu tų sunkumų ne
pavyksią nugalėti, tai Anglija atsi
dursianti totalizmo pavojuje. Pir
mas reikalas esąs, — bet kuria kaina 
pakelti produkciją ir Išplėsti ekspor
tą į Siaurės ir Pietų Ameriką. To 
liau Crippsas nurodė, kad galvosena, 
jog Anglija galėsianti savo sunku
mus nugalėti gaunamais javais iš 
Sov. S-gos, esanti nerimta. Vienin
telis kelias iš susidariusių sunkumų 
išbristi yra JAV-bių kreditai ir

Marshallio planas. Crippsas pareiškė 
pažodžiui: „Nėra jokios abejonės, 
kad Anglijos ateitis stovi pastatyta 
ant kortos ir tik padidinus eksportą 
į JAV, Kanadą ir Braziliją — geli 
pavykti sunkumus nugalėti.“

Turint galvoje Anglijos prof, s-gų 
iškeltus reikalavimus pakelti atlygi
nimus, kas jokiu būdu šiuo momen
tu yra neįmanoma, suprasime, kad 
ateinančios savaitės Anglijos vidaus 
gyvenime gali būti labai kritiškos. 
O tas kartu gali atsiliepti ir užsienio 
politikoje.

Kaip gi stovi reikalas su Marshal
lio planu? Ar jis bus laiku priimtas? 
Taip pat ar kreditai Europos atsta
tymui pilnai bus paskirti, ar suma
žinti? Iš viso kokiame stovyje da
bar randasi Marshallio planas?

Gauti iš JAV pranešimai rodo, 
kad principe Marshallio planas kon
greso gali būti priimtas, bet didžiau, 
šią opoziciją sudaro respublikonų 
senatorius Taftas ir jo grupė, reika
laujanti, numatomas Europos atsaty- 
mui sumas sumažinti pusiau. Prez. 
Trumanas ir užs. reik. min. Mar- 
shallis kelis kartus įspėjo, kad kre
ditų sumažinimas Europai, atneštų 
nelaimę ir JAV-bėms. Be to, spe
ciali komisija, grįžusi iš Europos, 
patiekė raportą dėl Europos atsta
tymo, nurodydama, jog pirmon eilėn 
turįs būti sustabdytas vokiečių pra
monės išmontavimas reparacijų są
skaitom Užs. reik. min. Marshallis 
griežtai pasipriešino išmontavimų su
stabdymui, nurodydamas, kad tiek 
Anglijos, tiek JAV vyriausybės ne
mano sustabdyti išmontavimų ir 
vykdys juos toliau.

Kas gi verčia Marshall; tesėti iš-

montavimus reparacijų sąskaiton so
vietams, kuomet respublikonai mato 
šiuose išmontavimuose Marshallio 
plano krizę?

Vienas JAV komentatorius nuro
do, kad Marshallis neišleido iš akių 
Molotovo kalbos Londone, kuri buvo 
nukreipta daugiau į vokiečius, negu 
į savo partnerius. Molotovas nekartą 
pabrėžė vienlytės ir stiprios Vokie
tijos reikalą. Ir sovietai šį savo nu
sistatymą vykdo. Komentatorius 
nurodo, kad niekam nėra paslaptis, 
jog Paulus armijos jau yra sukurtos 
ir jos yra nusistačiusios savo užda
vinį atlikti. Lieka vienas kelias vo
kiečių galybei sunaikinti, tai karo 
pramonės potencialo sunaikinimas. 
Baimė stiprios Vokietijos su stipria 
armija verčia Marshall; tesėti repa
racijas. Baigdamas, komentatorius 
nurodo, kad Molotovo kalba dėl 
centralizuotos Vokietijos nebuvo 
tušti žodžiai, nes matome militarinę 
Vokietiją atgimstant „Freies Deutsch
land" armijoje.

Atrodo, kad šio komentatoriaus 
pareiškimai duoda pakankamą vaiz
dą tų faktorių, kurie vienokiu ar ki
tokių būdu veiks JAV nusistatymą 
tiek Sov. S-gos, tiek Vokietijos rei
kalu.

Be to, šie faktoriai, tur būt, yra 
pavaikę ir senatorių Taftą, kuris 
prieš kelias dienas pakeitė savo nu
sistatymą ir pasisakė už pilną pa
ramą Marshallio plano įgyvendini
mui. Politiniai stebėtojai nurodo, jog 
Tafto nuomonės pakeitimas paveik
siąs ir kitus senatorius, kurie buvo 
Marshallio plano revizijos šalininkai 
ir tuo būdu Marshallio planas bus 
laiku įgyvendintas. Banionis

įiesi Vasario M d. 
minėjimui

ALT, ryšium su Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 30 metų su
kakties minėjimu, išleido į gyvento
jus atsišaukimą, ragindama visas 
Amerikos lietuvių kolonijas ir drau
gijas nedelsiant organizuoti progra
mas toms iškilmėms ir, kur galima, 
gauti ofldaliąs valstijų gubernatorių 
ir merų proklamacijas tai istorinei 
datai atžymėti.

.Parodykime plačiajai Amerikos 
visuomenei, kad mes neužmiršome 
savo tėvų krašto, kurį neteisėtai pa
grobė ir pavergė svetimos šalies de
spotai.“

„Protestuokime prieš Sovietų Ru
sijos neteisėtą šeimininkavimą Lie
tuvoje, prieš jos gyventojų perseko- 
jimą, žudymą ir masinius trėmimus 
į Sibirą. Reikalaukime, kad JAV 
verstų bolševikus tironus tuojau iš
sinešdinti iš Lietuvos.“

„Dirbkime ir kovokime, kad būtų 
atstatyta laisva nepriklausoma ir 
demokratinė Lietuva.“

Dienraštis .Draugas“ ryšium su tuo 
ALT atsišaukimu rašo:

„Politikai ir tarptautinių reikalų 
žinovai, sutikdami Naujuosius Me
tus, tvirtino, kad 1948 metai dauge
liu atžvilgiu gali būti lemiantiėjl. 
Sprendžiant Europos likimą, tylomis 
negalės praeiti ir pro Pabaltijo val
stybių klausimą. Jis bus iškeltas. O 
kad jis būtų iškeltas laiku ir kad jo 
sprendimas eitų teisinga ir lietuvių 
tautai priimtina kryptimi, lietmdji 
turi būti pasiruošę, turi budėti.“ -k-

įeis į bflsimąjį Europos koncertą, tai 
kaipgi dabar su Dūnkircheno paktu, 
kuris kaip tik nukreiptas prieš bu
simąją Vokietijos agresiją. Tą paktą 
norima pratęsti ir Benelux valsty
bėms. Ypač už šio pakto pratęsimą 
įdėtai stovi Prancūzija. Pirma, Pran
cūzija nori pirmauti busimojoje 
Ėiiropos Unijoje, antra, prisibijo sti
prios ir pramoningos Vokietios at
kūrimo. Neseniai W. Churchillis, kal
bėdamas Anglijos parlamente užsie- 
nienio politikos klausimais, pareiškė, 
jog laikas mesti nesutarimus tarp 
Prancūzijos ir Vokietijos ir abi 
valstybės turinčios viena kitai pa
duoti taikos ranką. Atrodo, kad, kaip 
visada, taip ir šiuo momentu, anglai 
ieško vidurio ir nori išlyginti nes
klandumus tarp Vakarų valstybių.

Štai, Švedijos užs. reik. min. Un- 
den parlamente pareiškė, kad Šve
dija remsianti Marshallio planą, bet 
Europos Unijoje dalyvauti nema
nanti Priežastį min, pirm. Unden 
taip pat nurodo: „Galimo karo at
veju Švedija savo įsipareigojimus 
pagal Jungtinių Tautų Chartos prin
cipus atliksianti, bet tuo atveju, jei
gu J. Tautos būsiančios neveiksmin
gos, Švedija pasiliks neutrali“. Tą 
pat pareiškė ir Danijos užs. reik, 
n&nisteris.

Šie Skandinavų ministerių pareiš
kimai labai nepatiko anglams, kurie 
tHimpai pareiškė, kad kol kas Ang
lija į Skandinavų valstybes dėl 
Europos Unijos, dar nesikreipė. Be 
to, esą Skandinavai nesupratę Bevi- 
no Europos Unijos tikrosios prasmės.

Labai charakteringa Sovietų S-gos 
laikysena dėl Skandinavijos ministe. 
rių pareiškimų.

Tuojau po Švedijos užs. reik. min. 
Undeno deklaracijos parlamente, 
Maskvos radijas apkaltino Švediją 
turint slaptą karinę sutartį su Ang
liją. Esą, pagal šią slaptą sutartį 
A&iglija parduodanti Švedijai mo-

Artimųjų Rytų neramumų židinys
Artimieji Rytai, tas Europos, Azi

jos ir Afrikos kontinentų raktas, nie
kada negalėjo pasidžiaugti ramybe. 
Perversmai, masinės žudynės, oku
pacijos, sukilimai ten nuolatinis reiš
kinys. Taip buvo tolimoje praeityje, 
panašiai yra dabar ir dar didesnių 
sukrėtimų reikia laukti netolimoje 
ateityje. Niekada nesibaigiančiam 
nerimui Artimuosiuose Rytuose yra 
keletas priežasčių.

Artimuose Rytuose gyvena arabų 
tautos, kurias jungia viena rasė ir 
viena religija. Nors tarp arabų kraš
tų tikros vienybės ir nėra, tačiau 
fanatiškieji Islamo garbintojai ra
sės ir religijos brolių gelbėjimo var
dan vis labiau mbka pamiršti savus 
vaidus ir jungtis savo interesų gy
nybai. Ilgą laiką arabų tautos buvo 
tamsios ir svetimųjų valdomos. Pa
lengva jos iš svetimųjų globos bai
gia išsivaduoti, ir visuose arabų 
kraštuose tautinis nacionalizmas yra 
labai pakilęs.

Artimuosiuose Rytuose gausu naf
tos, alyvos ir kitų žemės turtų, kurių 
išnaudoti patys arabų kraštai dar 
neįstengia. Reikia kviestis talkinin
kus iš svetur. Svetimųjų atsiradimas 
arabų naftos ar alyvos laukuose iš
šaukia nepasitenkinimų.

Art. Rytuose gyvybiškai kryžiuo
jasi didžiųjų valstybių interesai. Di
džioji Britanija visada norėjo ir 
dabar tebenori, kad jos pozicijos Art. 
Rytuose nesusilpnėtų. Art. Rytai Di
džiajai Britanijai yra gyvybiškai 
svarbūs, nes per juos eina pasauli
nės imperijos pagrindiniai keliai. 
Kiekvienas anglas gerai žino, kad, 
imperijai suklupus Art. Rytuose, ka
žin ar belengva būtų iš viso jai iš
silaikyti. Anglai, kurie savo istorijos

bėgyje yra tiek daug nuolaidų pri
darę, Art. Rytuose visada buvo ir 
yra kieti. Bandymai atnaujinti su
tartis su Art. Rytų valstybėmis rodo, 
kad D. Britanija savo pozicijas Art. 
Rytuose nori dar stiprinti. Tai daryti 
verčia dabartinės padėties netikru
mas.

Artimaisiais Rytais, gyvai domisi 
Sovietų Sąjunga. Sovietų nuolatinis 
spaudimas į Iraną, Iraką, Turkiją 
yra ne kas kita, kaip noras tuose 
kraštuose tvirčiau įsigalėti, gauti išė
jimą į Arabų jūrą ir susilpninti ten 
esančią anglų įtaką. Gauti išėjimą į 
Arabų jūrą svajojo carų Rusija. Šita 
svajone dar labiau žavisi dabartinė 
sovietinė Rusija. Sovietai gerai žino, 
kad savo įtakos išplėtimu Art Ry
tuose jie gautų keletą laimikių: sau 
pajungtų žemės turtus, įsigalėtų 
arabų pasaulyje ir suduotų anglams 
skaudžiausią smūgį pačioje jautriau
sioje vietoje. Savo tikslam Art. Ry
tuose įgyvendinti sovietai bando iš
naudoti arabų tautinį nacionalizmą 
ir jų nesantaiką su žydais, kurie Art, 
Rytų kampelyje žūt būt pasiryžę tu
rėti savo valstybę.

Pripažindami, kad Art. Rytuose iš 
viso nėra ramybės ir kad ten kažkas 
neramaus rusena, pasaulinės spau
dos apžvalgininkai vieningai pripa
žįsta, kad neramiausia Artimųjų Ry
tų vieta pasidarė Palestina. Ir ne 
todėl, kad Palestinoje dabar už
mušami keli ar keliolika žmonių, bet 
dėl tos priežasties, kad Palestinoje 
pamatyti ramybę nėra jokios vilties, 
gi artėjančiai audrai esančios sąly
gos palankiausios. IŠ vienos pusės 
žydai pasiryšę išlaikyti ir stiprinti 
savo mažutę valstybę, gi arabų kraš
tai, kurie iš visų pusių Palestiną.

supa, ruošiami tam pasipriešinti, ne
siskaitydami su priemonėmis.

Palestinos byla labai jautri ir 
paini. Didžiosios valstybės nori pa
tylėti, gi arabai ruošiasi veikti. Nie
kas nenori teigti, kad žydai neturi 
teisės turėti mažutę savo valstybę. 
Bet niekas nenori aštriai susipykti 
su 32 milijonų arabų kraštais, kurių 
tautinis susipratimas yra labai pa
kilęs. Arabų pasaulis ateityje gali 
būti labai naudingas ir Rytam ir Va
karam. Žydų pasaulis galingas savo 
turtais, sumanumu, gi arabų pasau
lis vilioja žmonių skaičiumi, kietu 
užsispyrimu, strategine padėtimi. Jei 
Vakarai su arabais susipyktų, Rytai 
bandytų arabus patraukti savo pusėn 
ir tuo daug laimėtų. Ir taip pasau
linės galybės Art. Rytų byloje tylios 
ir kantrios.

Palestinos klausimas nebuvo leng
vas nuo pirmojo Pasaulinio karo pa
baigos, kai ten žydai pradėjo kurti 
savo valstybę, o pakilęs arabų tau
tinis nacionalizmas ėmė vis smar
kiau priešintis. -Palestinos byla pa
aštrėjo ypač dabar, kai praėjusį ru
denį JT nutarė Palestiną padalinti į 
arabų ir žydų valstybes. Dvi pasau
linės galybės — JAV ir Sovietų Są
junga — nerasdamos kitos išeities, 
basavo už Palestinos padalinimą. 
Didžioji Britanija prie jų neprisi
dėjo, tardama, kad ji Palestinos pa
dalinimui tik tada pritartų, jei su 
padalinimu sutiktų ir žydai ir ara
bai. Iš to matyti, jei JAV ir Sovietų 
Sąjunga Palestinos reikaluose ieško 
„aukso vidurio“, kad nesusipykus 
nei su arabais, nei su žydais, tai dar 
atsargesnė yra Didžioji Britanija. 
Kadangi žydai Palestinos padalinimą 
sveikina, o arabai griežčiausiai 
smerkia ir jo nepripažįsta, tai Ang

lijos pozicija lyg ir linksta į arabų 
pusę.

Anglai jau kelis kartus kategoriš
kai pabrėžė, kad, Palestinos padali
nimui įvykus, gegužės mėn. 15 d. jie 
iš Palestinos pasitraukia. Už įvykius 
toliau turės būti atsakinga JT. Ara
bai, nors ir dabar nevengia kruvinų 
riaušių, sako, kad tikroji arabų pa
saulio kova prieš žydus Palestinoje 
prasidėsianti tada, kai anglai pasi
trauks. Dabar arabai nenorį į keb
lią padėtį įvelti anglų, kuriuos 
dalinai laiko savo draugais. Arabai 
gerai žino, kad Didžiajai Britanijai 
Art. Rytai labai svarbūs ir kad ji 
šiame kampelyje ieško ne priešų, 
oet draugų. Arabai gali būti anglams 
draugai, nes ne iš ko kito, bet iš 
britų arabai tikisi paramos, kurių 
palankumas britams taipgi labai 
svarbus ir reikalingas. Štai, kodėl 
Didžioji Britanija nebalsavo už Pa
lestinos padalinimą, arabams su žy
dais dėl to nesusitarus. Dėl tos pa
čios priežasties ir arabų pasaulis 
anglams daug palankesnis, negu so
vietams, nors sovietų pažadai ir la
bai skambūs.

Vienas anglų darbiečių kairiojo 
sparno vadų, Crossman, neseniai 
lankęsis Palestinoje, grįžęs į Lon
doną, nesvyruodamas teigė, kad po 
anglų iš Palestinos pasitraukimo ten 
prasidėsią dideli įvykiai. Arabų pa
saulis esąs pasiryžęs veikti ir su 
priemonėmis nesivaržyti. Jis tikina, 
jei JAV ir Sovietų Sąjunga, kurios 
balsavo už Palestinos padalinimą 
griežtai apsispręstų energingai veikti, 
arabai, kiek patriukšmavę, nusi
leistų. Bet, esą, sunku laukti, kad 
šios dvi galybės tiesioginiai kištųsi 
į Palestinos reikalą. Dabar ameri
kiečiai dar nieko nedarą Palestinos
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Metelio 15 d.

nuraminimui. Jo nuomone, Arabų 
Lyga esanti įsitikinusi, kad ameri
kiečiai nenorės veltis j Palestinos 
įvykius ir anglams iš ten pasitrau
kus. Amerikiečiai su arabų pasauliu 
nori gražiuoju sugyventi. Ūž Palesti
nos padalinimą balsavo todėl, kad 
geresnės išeities nerado. Arabai dar 
labiau netiki, kad Sovietų Sąjunga 
imtųsi iniciatyvos Palestinoje įvesti 
tvarką ir rimtį. Sovietų Sąjunga, 
kuri siekianti kad ramybės niekur 
nebūtų, norinti, kad ramybės ne
būtų ir Palestinoje. Ji balsavusi už 
Palestinos padalinimą, tik nerasdama 
geresnės išeities ir tikėdama, kad 
Palestinos padalinimas nesantaiką 
tarp arabų ir žydų tik padidins. 
Crossmanno žodžiais, arabai ne juo
kais pradės veiktu Ir tada prasidė
sianti tikroji Palestinos drama. Tada 
turės paaiškėti ir JT veiksmingumas, 
nes Palestinos padalinimas yra JT 
kūdikis. '

Spauda rašo, jog ir JT Palestinos 
komisija yra panašios nuomonės. 
Jos nariai savo darbu esą nusivylę ir 
norį pasitraukti.

Dabar Palestinoje kasdien žūsta 
keletas ar keliolika žmonių. Tua 
tarpu dabartinės aukos yra tik įve
dąs i ateisiančius įvykius.

St. ru.-ren.
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Politinis Lietuvos atstatymo darbas Amerikoje 1906-191Z
Kaip vyko kova dėl Lietuvos Ne

priklausomybės Rusijoj, mūsų tėvy
nėje ir įvairiuose Europos kraštu<zse, 
mes turime daug žinių. Bet kada, 
kas ir kaip prasidėjo politinis Lie
tuvos atstatymo darbas Amerikos 
lietuvių tarpe, daugumas mūsų, o 
ypač jaunesniosios kartos žmonių, 
nežinome.

Pasinaudodami Amerikos lietuvių 
*6pauda ir žymesniųjų jų žurnalistų 
straipsniais, mes stengsimės šią ne
žinios uždangą praskleisti.

Pirmasis Amerikos lietuvių seimas, 
kur visuomenės atstovai, suvažiavę 
į Philadelphiją, pareikalavo Lietuvai 
laisvės, įvyko 1906 metais vasario 
22 d. Philadelphija tuo laiku buvo 
lyg lietuviškos veiklos centras ir tu
rėjo nemaža svorio, formuojant 
bendrą nuotaiką. Tai buvo dėl 
kad šioje vietovėje gyveno daug 
telektualų ir tuometinis bene 
miausias veikėjas dr. J. Šliūpas.

Partinis susigrupavimas buvo 
na aštrus.

Tuo tarpu vienas rimčiausių Ame
rikos lietuvių kunigų, Jonas Žilius, 
kuris’visada bandė eiti vidurio ke
liu, gavęs pranešimą iš Vilniaus apie 
Didįjį Lietuvių Seimą, sako: „Gavęs 
Vilniaus lietuvių patarimą, kreipiau, 
si pas dr. J. Šliūpą, kun. A. Kau- 
lakį ir kun. Dumčių.“ j

Iš to ir kilo sumanymas šaukti 
Amerikos lietuvių seimą.

Tam seimui sušaukti pasitaikė 
gera proga. 1906 m. sausio 28 d. 
Philadelphijos šv. Jurgio draugija 
sušaukė trisdešimties vietinių drau
gijų atstovų konferenciją, kurios 
tikslas buvo suruošti didelį masinį 
mitingą Lietuvos laisvės („revoliu
cijos4') naudai. Šis masinis mitingas 
norėta sušaukti 1906 m. vasario 22 d. 
Konferencijoj dr. J. Šliūpas ir kun. 
Kaulakis paaiškino, kad kun. J. Ži
lius siūląs sušaukti Amerikos lietu
vių seimą, todėl patarįs šį masinį 
mitingą tuo seimu padaryti. Seimo 
tikslas, kaip rašė „Kova“, būsiąs 
išrinkti komitetą, kuris užsiimtų tė
vynės reikalais ir susižinotų su Lie
tuvos Komitetu.

Lietuvos laisvės idėja jau buvo 
taip stipriai įsišaknijusi Amerikos 
lietuvių tarpe, kad į seimą atvyko 
apie 350 atstovų. Seime dalyvavo 
vfen politinių grupių lietuviai: kata
likė!, tautininkai, laisvamaniai ir 
socialistai.

to,

Dr. J. Šliūpas skaitė memorandu
mą, kuriame buvo Lietuvos istorijos 
atpasakojimas, o pabaigoje pareika
lauta Lietuvai laisvės. Seimas tą rei
kalavimą priėmė, ir paskelbė atitin
kamą rezoliuciją, kuri buvo pasiųsta 
Rusijos ministerių kabinetui, be to, 
Rusijos ambasadoriui Vašingtone. 
Paskui perskaityta per šimtą visuo
menės bei paskirų asmenų rezoliuci
jų, kurių didžioji dauguma reikalavo 
remti Lietuvoje revoliuciją, kaip 
kovą dėl Lietuvos laisvės. Tam rei
kalui buvo išrinktas aukoms rinkti 
komitetas.

„Po kelių metų tylos, 1914 m. rug
pjūčio 22 d., prasidėjus pasauliniam 
karui, žymus New Yorko dienraštis 
„New York Evening Mail“ paskelbė, 
kad Lietuva reikalaujanti autonomi
jos. Ta žinia sukūrė naują ugnį Ame-

šauktas Chicagoje drauge su eiliniu 
Amerikos Lietuviu., Katalikų Fede
racijos kongresu. Tas suvažiavimas 
pasivadino „Amerikos lietuvių poli
tišku seimu“. Šiame seime dalyvao 
apie 250 atstovų. Šis seimas iš
sprendė nemaža valstybinės politikos 
klausimų. Jame buvo iškeltas- Di
džiosios su Mažąja Lietuva Sąjun
gos klausimas, buvo patarta užmegsti 
federacijos ryšius su Latvija ir, svar
biausia, buvo pareikalauta į busi
mąjį taikos kongresą įleisti Lietuvos 
atstovus, išklausyti jų reikalavimus.“

1914 m. spalių 1—3 d. d. Brooklyne 
Lietuvių Spaudos Draugiją sušaukė 
antrą Amerikos lietuvių visuotinį 
seimą (pirmasis, kaip jau minėta, 
įvyko Philadelphijoj 1906 m.) Suva
žiavo 270 atstovų, tautininkų ir so
cialistų srovių, iš visos Amerikos.

Milijonas JAV lietuvių parašų, prašant pripažinti Lietuvą de jure

rikos lietuvių širdyse. Tą pačią dieną 
imtasi žygių šaukti New Yorko vei
kėjų konferenciją. Tą idėją tuojau 
imtasi kristalizuoti. Nors kai kurie 
veikėjai tą idėją sutiko labai ne
drąsiai, bet konferencija įvyko, 
autonomijos idėja įsižiebė ir, rezul
tate, Amerikos lietuviai sušaukė 
savo atstovų suvažiavimus Chicagoje 
ir New Yorke. Tuose suvažiavimuose 
ir buvo pradėti sąmoningai svarstyti 
Lietuvos reikalai.

„Vienas suvažiavimas buvo su-

/*,Šių dviejų suvažiavimų paleisti 
valstybinės politikos šūkiai tiesiogiai 
ar netiesiogiai žaibo greitumu 
įtraukė į valstybinio pobūdžio darbą 
ne tik visus Amerikos lietuvius, jų 
organizacijas, bet ir labai didelę dalį 
žymių ir įtakingų Amerikos veikėjų, 
rašytojų ir valstybės vyrų:

Politinės partijos, politiniai klubai, 
organizacijos ir draugijos pradėjo 
greitai telkti Amerikos lietuvių vi
suomenę į stiprius centralinius orga
nus, kaip Lietuvos Gelbėjimo ir

Tėvynėje | Pamiškės kai- 
■ ■■■■■«K. I mo grįtelėj vyk
sta didelė ruoša. Langai aklinai už
dengti. Mergaitės žalumynais pa
puošė Vytį, tarp kambarinių gėlių 
stovi trispalvė. Renkasi žmonės: 
vaikai, seni vyrai, moterys. Visi jie 
ateina nuo miško pusės, nusipurto 
sniegą priemenėj.

Pasirodo keli jauni vyrai. Jie at
sisėda prie durų. Visų veidai nu
vargę, raukšlėti. Tik akys spindi 
energija, ryžtumu.

Lygiai 19 vai. pasirodo dar vienas 
vyras ir moteris. Visi sujuda. Apy
linkės partizanų vadas Juozas pa
deda nusirengti senutei ir visi at- 
pažįšta savo mylimą mokytoją Stasę, 
kurios jau seniai ieško okupantai.

— Čia jau septinta vieta, — sako 
Juozas. — Dar trijose vietose turime 
būti.

Mokytoja Stasė ugningais žodžiais 
kalba į susirinkusiuosius.

— švenčiame trisdešimtąjį kartą 
Vasario Šešioliktąją. Per tuos aš
tuonerius okupacijos metus daug 
kraujo pralieta, šalis pavirto kapi
nynu. Bet niekados tiek neturėta 
vilties greitu laiku vėl išvysti lais
vės, kaip šiandien.

Toliau Stasė papasakojo apie gau
tas žinias iš Amerikos, jog tenykš
čiai lietuviai ir tremtiniai daro visus 
žygius vaduoti pavergtą tėvynę. Ta 
valanda jau netrukus išmuš.

Visi sustoja, suglaudžia pečius; 
grįtelėj tyliai, tyliai skamba himno 
garsai. Ritasi ašaros per įdubusius 
poakius. „Marija, Marija, išgelbėk 
nuo priešo baisaus . . .“

Jauna, graži mokytoja Stasė vėl 
senutės apdaruose. Pirm, išeina keli 
vyrai, paskui ją išlydi Juozas.

Žmonės stovi lyg sustingę. Vytis 
ir vėliava paslepiama po grindimis.

— Dabar parkaitysime, — sako se. 
rurisas Šeimininkas. — Ji niekados 
nepalieka mus ne apdovanojusi.

Jtt skaito gautą naujausią slap
tąją spaudą. Kai baigia straipsnį 
skaityti, girdėti žmonių kvėpavimas. 
Ak, kiek tose raidėse meilės, vilties

reina per baraką, apspardė gulin
čiuosius, kuriems, deja, jau ne
beskauda nuo tų smūgių. Širyt 36 
jau nebeatsikėlė. Nuo jų buvo įsa
kyta nudrėksti skurlius ir nuogus 
išmesti į lauką.

Atsigėrę šilto vandens ir užkandę 
degtuko dėžutės didumo duonos ga
balėlį, rikiuotėje, vos vilkdami ko
jas, išėjo į mišką.

Staugia vėjas, šaltis dantis raki
nę ja. Vyras vyrui paspaudžia ranką, 
pasižiūri vienas kitam į akis. Va
kar jie iš lūpų į lūpas pranešė vie
nas kitam, kad šiandien Vasario Še
šioliktoji.

. . . Trisdešimtąją Vasario Šešio
liktąją Sibiro taigose . . . Kiekvieno 
mintyse artimieji. Kur jų tėvai, bro
liai, seserys, kur jų žmonos, vai
kai . . . Prieš akis vaidenasi jų pa
veikslai. Sūnus jau gerokai paūgė
jęs. Ir,žmonas veidas ašarose pa
skendęs, kaip tada, kai iš namų iš
plėšė . . . Ak. Dieve, ar 
nors besušitiksim? . . . 
tebelaukia manęs . . .

Šimtai jų taip galvojo, 
jų tą vakarą nebegrįžo 
Mirčiai šienapiūtė.

Ak, kaip gera būtų, , nors ir Sibiro 
taigose skaičiuojant gyvenimo va
landas, susirinkti didesniam būre
liui ir vienu kitu žodžiu pasikąlbėti.

Tokių progų jie ieškojo visą die
ną. Prižiūrėtojai šiandien buvo ypač 
stropūs ir ne vieną organizatorių, 
dar bent kiek stipresnes kojas tu
rintį, sumuštą įmetė į barako kar
cerį-

Siaučiant po barakus prižiūrėto
jams, vyrai, persimetę Žvilgsniais, 
atsigulė.

Kiek jų atsikels — nežinia . . .

mes kada
Ar ji dar

ir daug iš 
į barakus.

Kenčiančios Lietuvos golgotos ke
lio pabaiga Sibiro taigose. Ten bai- 
giąme naikinti likusi mūsų tautos

Vėl po vieną, miško pusėn, slenka 
siluetai. Jų nekantriai laukia ną- 
mįoee, kur jše praskaidrins valan-

stataiMetas rankas Prižiūrėtojas po

Tremtyje i stovyklos pa- 
1 puoštos vėliavo

mis, žalumynais. Paskaitos, koncer
tai, iškilmingi minėjimo aktai.

Tremties broli! Tavo tikroji vieta 
Sibiro taigos. Jei tau likimas lėmė 
to išvengti, apsidairyk po aplinką, 
permesk savo gyvenimo balansą ir, 
prisiminęs Tėvynėje ir Sibire ken
čiančius brolius, pridėjęs prie krūti
nės ranką, pasakyk, ar tu prieš juos

saVę darbu niekuo nenusikaltai, ar 
tu, grįžęs į Tėvynę ir su jais susi
tikęs, ramia sąžinė galėsi pažiūrėti 
jiems į akis ir pasakyti, kad ir aš 
čia gyvendamas viską dariau, kad 
Tėvynei greičiau išmuštų laisvės 
valanda.

Trisdešimtąsias Vasario Šešiolik
tosios sukaktuves minėdami, ak, 
pamilkime vienybę, atsisveikinkim 
su blogiu, brolis broliui ištieskim 
ranką ir dar arčiau suglauskime pe
čius, siekdami Tėvynės Laisvės ir 
Nepriklausomybės

Vyt. K. Prutenis

Autonomijos Fondas, Tautos Fondas, 
Centralinis Komitetas, Lietuvos Ne
priklausomybės Fondas, Lietuvai 
Šelpimo Fondas, Liet. Raudonasis 
Kryžius, kolonijų tarybos ir 1.1. Visa 
tai spietėsi apie Tautinę Tarybą. 
Visa tai buvo jungiama į vieną vyk
domąjį komitetą, kuris, nuo pat su- 
siorganizavimo iki juridinio Lietu
vos Nepriklausomybės pripažinimo, 
ėjo faktinosios Lietuvos atstovybės, 
pareigas.

„Netrukus buvo gauta daugiau po
litinės drąsos ir jau pradėta kalbėti 
ne apie autonomiją, bet apie suve
reninę Lietuvos nepriklausomybę.

1916 m. sausio 1—2 d. d. Philadel
phijoj, Pa., įvyko antras lietuvių 
tautinės partijos suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 88 delegatai. Čia 
buvo pasiūlytas partijos programos 
projektas. Tarp kita ko, buvo priim
tas šitoks nutarimas:

„Trokšdami mūsų tautai kuopla- 
čiausios liuosybės, mes stovime už 
pilną etnografinę Lietuvą (su sostine 
Vilniuje), kad mūsų tauta galėtų 
spinduliuoti, laisvai plėtotis ir pil
nai apreikšti savo gyvenimą, iš kur 
trykštų tyra lietuvystės dvasia į 
visas tautos daleles, išblaškytas po 
visą pasaulį.“

1916 m. vasario 24 d. buvę gauta 
žinių, kad Jungtinių Valstybių Kon
gresas svarstys, kaip padėti paverg
toms Europos tautoms. Dėl šio klau
simo seime buvo nutarta kreiptis į 
kongresmanus Farr ir London, kad 
jie pasiųlytų atitinkamą rezoliuciją 
kongresui. Seimas išrinko delegaciją, 
kuri turėjo važiuoti į Vašingtoną ir 
ten tartis Lietuvos nepriklausomy- 
bės reikalu.

1916 m. vasario 23 d. SLA vir
šininkų posėdyje buvo svarstytas de
legacijos prašymas, susijęs su Lie
tuvos reikalais Vašingtone. SLA vir
šininkai 16.000 narių vardu, paruošė 
rezoliucijas ir pasiuntė savo dele
gatus į Vašingtoną. Tų pačių metų 
birželio mėn. SLA seime, Pitts- 
burghe, priimta rezoliucija, kurioje 
reikalauta Lietuvai nepriklausomy
bės. Liepos 26 d. buvo gautas atsa
kymas iš Vašingtono, kad rezoliucija 
priimta ir paskelbta vyriausybės or
gane Congressional Record.

1917 m. sausio 10 d. katalikų srovė, 
per savo atstovus, kun. J. Žilių ir 
dr. J. J. Bielskį, įteikė prezidentui 
Wilsonui ir kai kurių valstybių am
basadoriams Vašingtone peticiją, rei
kalaudami Lietuvai nepriklausomy
bės.

1917 m. sausio 15 d. Centralinis 
Komitetas taip pat parengė rezoliu
ciją, reikalaujančią Lietuvai nepri
klausomybės. Ta rezoliucija buvo 
įteikta Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybei. Kaip'reikalavimas, taip 
ir rezoliucijos buvo plačiai komen
tuojamos Amerikos spaudoje.

Tautininkų konferencijoje Brook
lyne 1917 m. vasario 10 d. priimta 
Lietuvos Nepriklausomybės rezoliu
cija ir įkurtas Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas.

1917 m. spalių 10 d. „New York

Evening Mail“ paskelbus, kad Lie
tuvių Taryba Rusijoje nusistačiusi 
reikalauti Lietuvai nepriklausomy
bės, Amerikos lietuvių tarpe nepri
klausomybės idėja dar labiau susti
prėjo.

Energingi ir planingi Amerikos 
lietuvių darbai išauklėjo visą eilę 
žymių, tarptautine prasme įtakingų 
draugų. Tarp tų draugų buvo ir to
kių vyrų, kaip buv. JAV prezidentas 
Theodore Roosevelt, senatoriai'Lodge, 
Walsh, Williams, King, finansų se- 
sekretorius McAdoo, prof. Putney, 
Puller, kongresmanai La Guardia 
(buv. New Yorko burmistras) Chand- 
les, Sabbath, visa eilė žurnalistų, ra
šytojų, redaktorių ir visuomenės 
veikėjų.

Tokie dideli draugai davė galimu
mo atlikti labai daug svarbių darbų. 
Pavyzdžiui, karui pasibaigus, Tau
tinė Taryba pastebėjo, kad vienoje 
iš paliaubų sąlygų reikalaujama vo
kiečių kariuomenę tuojau pašalinti 
iš visų okupuotųjų kraštų, žinoma, 
ir iš“ Lietuvos. Bet tuo metu Lietuva 
dar neturėjo pakankamai kariuome
nės, kuri būtų galėjusi atsispirti sve
timoms armijoms, einančioms į Lie
tuvą. Todėl tuojau buvo kreipiamasi 
į Vašingtoną, prašant, kad toji tai
kos sąlygų dalis būtų pakeista, lei
džiant vokiečių kariuomenei pasilikti 
Lietuvoje tol, kol jos pačios armija 
bus suorganizuota. Ta paliaubų su
tarties dalis, kaip žinoma, tuojau 
buvo pakeista, ir tokiu būdu pavo
jaus Lietuvai buvo išvengta.

Taip vyko politinis Lietuvos atsta
tymo darbas Amerikos lietuvių tarpe 
1906—1917 metų laikotarpyje.

Džiugu, kad nuo 1940 metų bir
želio 15 d., bolševikams nutraukus 
Lietuvos Nepriklausomybės gyvybės 
siūlą, per tuos aštuoneris metus 
Amerikos lietuviai labai aktingai 
pasireiškia Lietuvos vadavimo akci
joje ir čia yra nuveikę milžinįškiis 
darbus. Tam reikalui jie yra įkūrę 
net specialias organizacijas: Ameri
kos Lietuvių Tarybą, Lietuvai va
duoti Sąjungą, Amerikos Lietuvių 
Misiją, BALFą, kuriose susibūrę 
tautiečiai kovoja visais frontais dėl 
savo tėvynės Lietuvos laisvės ir rię- 
priklausomybės. Vyt. K. Sviednta

Džiaugsmo 
HlosoHja

Pinneberg. — „Džiaugsmo filoso
fija“ — tokia tema, prof. Vi. Stanka 
skaitė paskaitą Pabaltijo Universi
teto akademinei bendruomenei. Pas
kaita susilaukė didelio susidomėjimo, 
ir sausio 27 d., auditorijai pageidau
jant, ji buvo pakartota lietuviams 
sava kalba. Prelegentas, savita, įdo
mia forma sugeba perduoti reiškia
mas mintis, kad kiekvienam klausy
tojui yra lengyai suprantama ir pri
einama. Būtų gera, kad ir šiaip sto
vyklos turėtų progos išgirsti minimą 
paskaitą, nes Ji atsako į daugelį įdo
mių gyvenimo klausimų.

Juozas Benešhinas

Dvidešimt astuoni
Didelė ir raudona, lyg kraujuje 

išmaudyta, saulė greitai slinko į 
žemę. Nedidelio aplūžusio barakėlio 
kambaryje, atsišliejusi sienos, sėdėjo 
sena moteris. Balti plaukai aprišti 
juoda skarele, darė jos veidą truputį 
melsvu. Ugi gysloti pirštai buvo iš
balę ir ploni. Kaktoje ir veide buvo 
tiek daug raukšlių, ir atspindys nuo 
juodos skarelės taip tamsino jas, 
kad sunku matyti jos veido bruožus. 
Tik akys... Akys geros, atlaidžios, 
akys, kokias gali turėti tik daug per
gyvenusi, gerai ir kenčianti moteris. 
Ji žiūrėjo į kabantį sienoje kalen
dorių ir kažką neaiškiai murmėjo.

— Vėl atmintina skausmo ir nelai
mės diena, — senoji Palionienė sun
kiai pakilo nuo lovos ir pamėlusiais 
pirštais nudrėskė lapelį, kuriame 
aiškiai raudonai matėsi „16“.

Ji atidarė seną dėžutę, kurioje bu
vo tik keletas smulkių daiktelių, ir 
ilgai žiūrėjo į jos vidų. Dabar jos 
akys veik nejudėjo, tik rankos dre
bėjo, veidas pasidarė baltas, skarelė 
pamažu krito nuo galvos,, o širdyje 
virė baisus skausmas.

— 16-ta, 16-ta, — bejausmiai 
kruta išbalusios Palionienės lūpos. 
16-ta Vasario. Ir taip kasmet, taip 
kiekvienais metais. Taip jau dvide
šimt aštuoneri metai. Dar vienas 
žiedas į skausmo vainiką! — sude
juoja Palionienė, o lapeliai, vienas 
po kito, krinta iš jos pirštų ant mažo 
stalelio. Ir ant jų visų vienas ir tas 
pats skaičius, raudonas lyg kraujas, 
„16“.

— Dvidešimt aštuoni... — kartoja 
Palionienė, ir didelės ašaros per 
aukšėtą jos veidą krinta ant stalo, 
geriasi į pilką lapelių popietį. — 
Dvidešimt aštuoneri metai, kaip ne
mačiau tavęs, mano sūneli, tu mano

Viktorėli. O, tu mano vaikeli, tu ma
no kareivėli, — rauda Palionienė ap
kabinusi nedidelį paveiksliuką, iš 
kurio šviečia jauno vyro veidas.

Didelis ašarų kamuolys sustoja 
Palionienei gale gerklės, ir tik ji kuk
čioja be žodžių ir dreba, lyg purty
tų ją kas, kratytų.

Palionienė puikiai atsimena 1918 
metus. Paskum devynioliktuosius, 
kada prieš jos akis buvo ta pati Va
sario 16, o Viktoras — paprastoj 
žalsvoj uniformoj, kurios kepurėje 
geltonavo plati geltona juosta ir apy
kaklėje dvi mažos metalinės žvaigž
dutės.

Viktoras kalbėjo tą dieną jai daug 
ir gražiai. Apie Lietuvą, kuri keliasi 
iš priespaudos, apie mūšius, kuriuose 
ir jis ir jo draugai atkakliai gynėsi 
ar puolė. Apie gražų auštantį rytojų, 
apie pergalę ir dar daug apie ką. Ne 
viską suprato Palionienė, bet jai to 
ir nereikėjo. Nes ką pasakė Vik
toras, tas buvo šventa tiesa. Paskum 
ji vėl atsisveikino jį ir, Viešpatie, 
jau amžinai...

— Mama, pasodink šį pavasarį1 
daug daug gėlių, kad turėtum kuo 
papuošti vyrus po pergalės. Mama, 
šiemet bus gražus pavasaris, ir 
gėlės greitai augs. O kitąmet vasara, 
graži ir seniai senai laukta. Tik ne- 
parmršk, mama, — bučiavo Vikto
ras Palionienę ir prašė.

Ir grįžo vyrai po pergalės, gražūs 
buvo pavasariai ir vasaros. Gražūs, 
bet Palionienei nemieli. Viktoras, 
kada kalendorius rodė dvidešimtųjų 
Vasario 16-ją. prisiglaudė prie mo
tinos žemės ir daugiau nesikėlė. Ne
gelbėjo nei raudos motinos, nei pra
šymai. nei maldos. Viktoras nesi
kėlė. Po sunkių kruvinų žemės kovų

ilsėjosi jis, o iš jo galvos maža sro
vele tekėjo kraujas, lygiai toks, kaip 
ši gęstanti saulė. Nereikėjo jam nei 
gėlių, kurias anksti pavasarį paso
dino motina dideliame inde jo kam
baryje, nei gražių pavasarių ar dar 
gražesnių vasarų. Parsivežė jį ir 
mažo bažnytkaimio kapuose palai
dojo.

Bėgo gilios žiemos, švito pavasa
riai, rugiais kvepėjo vasaros, žydėjo 
Lietuva. Ir taip kasmet. Ir taip ilgą 
eilę metų. Kasmet žydėjo gėlės jo 
kambaryje, kurias, kai tik kalen
doriuje atsistodavo dideli raudoni 
skaičiai „16“, įnešdavo į baugiai siū
buojančiais medžiais apaugusias ka
pines ir padėdavo ant Viktoro kapo. 
Išliedavo Palionienė šią dieną į ty
laus kapo papurusią žemę savus 
vargus, savo džiaugsmus ir grįž
davo namo. Mažus lapelius su skait
linėmis „16“ ji dėjo į baltą skarelę 
prie Viktoro atvaizdo, ir šiandien jų 
dvidešimt aštuntas.

Pakelia Palionienė šlapią nuo 
ašarų ir baisų nuo skausmo veidą ir 
pamišusiu žvilgsniu bėgioja sutry
pusio barakėlio kambaryje

— Gana, daugiau nelauksiu, dau
giau nei valandos. Gana. Jau treji 
metai, kai nemačiau Viktoro kapo. 
Šiandien aš jį pamatysiu. Žinau, kad 
visos gėlės ten jau nuvyto, ir jo 
kapą niekas nepapuošia. Jis vienas, 
vargšas, Viktorėlis. Palauk, paken
tėk, sūneli, dar valandėlę, aš papa
sakosiu tau, kokie negeri žmonės 
užpuolė mūsų kraštą, kurį tu nar
siai gynei. Nuravėsiu žoles nuo tavo 
kapo, pataisysiu jį, ir vėl galėsi ra
miai ilsėtis. Aš tau parodysiu, kiek 
daug lapelių pririnkau. Jau dvi
dešimt aštuoni. Jie jau parudo nuo 
ilgų kelionių, nuo lietaus, nuo piktų 
vėjų, ir apiplyšo. Bet jie visi, sūneli, 
visi dvidešimt aštuoni. Aš jau einu. 
Einu, nesvarbu, kad ir beprote mane 
vadina. Nesvarbu... Aš taip mylfu 
tave, sūneli... — Palionienė x
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Paskirlos IW oi. 
lileioloios premijos

Vasario 6-7 <L d. buvo paskirsty
tos šiemetinės literatūros premijos 
už geriausius sukaktuviniais Lietu
viškosios Knygos metais tremtyje iš
leistus grožinės literatūros kūrinius. 
Šiais metais buvo paskirtos 5 premi
jos už naujai pasirodžiusias knygas 
ir 1 premija už periodikoje spaus
dintą geriausią religinę novelę.

Švietimo Valdyba ir šiais metais 
buvo paskyrusi 5000 RM. premiją, 
kuri jury komisijos sprendimu teko 
poetui Faustui Kiršai už jo naujau
sią eilėraščių rinkinį „Tolumos“.

BALFo premija (3000 RM.) atžy
mėtas Vinco Ramono romanas „Kry
žiai“.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pre
mija (3000 RM.) paskirta Ruigiui 
Andriušiui už jo lyrinių vaizdų rin
kinį „Anoj pusėj ežero“.

Leidyklos „Patria“ skirtoji premi
ja (3000 RM.) atiteko poetui Kaziui 
Bradūnui už sonetų rinkinį „Vilniaus 
varpai“.

Šiais metais (2000 RM.) literatūrinę 
premiją buvo paskyrusi ir „Mintis1 : 
Si premija teko Liudui Dovydėnu1 
už neseniai pasirodžiusią knygą jau
nimui „Gyveno kartą karalius“.

„Naujojo Gyvenimo“ skirtoji lite
ratūrinė premija už geriausią pra-' 
eitais metais atspausdintą novelę 
paskirta rašytojui Jurgiui Jankui.

Premijų įteikimas ir laureatų pa
gerbimas įvyks vasario 15 d. Fell- 
bache prie Stuttgarto.

Mintys, pers
Neseniai išėjo nauja knyga (A ir 

J. Mekai, Knyga apie karalius ir 
žmones. „Patria“ leidinys, 1947 m., 
39 psl.) Keista toji knyga: tai nei 
pasakos, nei novelės. Manau, kad ir 
patys autoriai užsigautų, jei kas nors 
šią knygą skirtų prie kokio nors 
įprasto literatūrinio žanro. Greičiau
siai autoriai šią knygą apibūdintų 
savais žodžiais: „Juk čia buvo iš
minties knyga, išvogta iš gudriau
siojo burtininko skrynių. Ji parašyta 
gudriausiu gudrumu (mano pabr. M. 
B.),' keistais ženklais ir sukeistais 
žodžiais paslėpta mintis, idant neiš
skaitytų.“ (7 psL)

Tremtyje tai yra visai naujas da
lykas, — išdava naujų kelių mene 
ieškojimo. Todėl sunku būtų kalbėti 
apie tą knygą taip, kaip paprastai 
iki šiol kalbėdavome apie naujai pa
sirodžiusius romanus, eilėraščius ar 
novelių rinkinius.

Broliai Mekai nėra mums visai 
nepažįstami. Jie yra atstovai to 
naujojo judėjimo, kuris paskutiniuo
ju metu ėmė populiarėti ir lietuvių 
menininkų tarpe. Šios rūšies lietu
vių susibūrimą turėjo, atrodo, re

Einąs į kraštutinumas nepaprastu
mas yra tačiau pavojingas kelias li
teratūroj. Tuo keliu eidamas auto
rius retai būna suprantamas. Benorįs 
tą kelią ginti galės priskaityti dau
gelį stiprių menininkų, kurie tuo 
keliu ėjo. Tačiau kas tada, jei kiek
vienas, sukombinavęs niekam ne
suprantamą žodžių raizginį, tvirtins, 
jog tai nepaprastas, gilus menas? 
Tokios pagundos visuomet persekios 
tuo keliu pasinešusius eiti.

Negalėtume tvirtinti, kad kaip tik 
tai randame pas Mekus jų „Knygoje 
apie karalius ir žmones“. Kai kurie 
dalykėliai, kaip tik tie, kurie nepre
tenduoja į kraštutinumus, kurie be 
negyvos formos turi dar ir gyvą tū-

lylUOAS 
DOVYDĖNĄ?.

„Cluilionio" koncertas 
Stuttgarto radijofone

Vasario mėn. 16 d. 17 vai. 15 min. 
Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 
proga per Stuttgarto radiją bus 
transliuojamas „Čiurlionio“ ansamb
lio koncertas.

suspaudžia juos delne, užsimeta 
seną vilnonę skarą ir, atidariusi du
ris, savo veide pajunta raudonų sau
lės spindulių pluoštus. Bet nieko ji 
nemato: nei kruvinos šviesos, nei 
daugelio akių, nukreiptų į ją. Ji 
negirdi, kaip bailiai kalbasi moterys.

— Žiūrėk, Palionienė visai pamišo.
Ir akys jos tokios...

Klupdama per suvartyto miesto 
griuvėsius bėga senoji Palionienė.

— Kad tik greičiau, kad tik grei
čiau. Mano sūneli, mano angelėli. 
As greitai greitai...

Bebėgdama Palionienė sunkiai su
klupo ant aštriai kampuoto akmens, 
ik kruvinos rankos pasiskleidė pluoš
tas lapelių. Ji tyliai sudejavo, su
kaupusi visas savo jėgas, pasikėlė, 
perbraukė kruvinais pirštais baltus 
išsitaršiusius plaukus, surinko pas
klidusius lapelius ir vėl bėgo. Bėgo, 
nematydama nei žmonių, nei kelio. 
Prieš akis jai vaidinosi, tarytum, gy
vas jos sūnus. Jaunas, gelsvų plaukų, 
mėleynų akių, lyg lino žiedai, žalsva 
kuklia uniforma, geltonu kepurės 
raiščiu ir dviem metalinėm žvaigž
dutėmis apykaklėje.

Praeiviai bailiai traukėsi jai iš ke
lio, traukė pečiais, bet niekas ne
drįso jos užkabinti. O Palionienė, 
suspaudusi sužeistais pirštais dvide
šimt aštuonis lapelius, ištaršytais 
plaukais bėgo vis tolyn, kur vedė 
ją geros akys ir kenčianti širdis.

— Kad tik greičiau. Kol saulė 
nenusėdo... — kartojo Palionienė. 
Ji prabėgo didelę aikštę, kurioje 
tirštai buvo susitelkę žmonės. Pas
kum ji skubėjo pro sugriautus mies
to kvartalus, pro apdegusių, pajuo
dusių medžių kamienus, pro didelius 
krautuvių langus, pro aukštus ir 
mažus sutriuškinto miesto namus.

Prie vienų sveikų rūmų, didelių 
stiklinių durų, puikiai apsirengęs 
tirtogus movėsi pirštipęs. Nedidelis, 
bariai išpraustas ir iššukuotas šu-

prezentuoti „Žvilgsnių“ žurnalas. To 
judėjimo esmę šiek tiek paaiškina 
tame pačiame „Žvilgsnių“ žurnale 
įdėta Alfred Polgar „Sinkopė“: „Ro
manų rašytojai praleidžia skyrius ne
parašytus ir užrašo tik tai, kas stovi 
tarpskyriuose . . . Prekė persikai- 
noja, pinigas persikainoja, nekalbant 
jau apie gyvenimo prasmę“. Tai re
voliucinė srovė nepripažįstanti takto 
ir taisyklių, besireiškianti sinkopėm, 
dėmėm ir tarpskyriais.

Pirmiausia mes pastebime, kad 
knygą parašė du autoriai. Tai ne 
naujiena ir mes gal nesistebėtume, 
jei spaudoje abu autoriai būtų pa
sirodę pirmą kartą. Gali būti, kad 
kai kurie dalykėliai knygoje yra ra
šyti jų abiejų, tačiau pakankamai 
juos pažįstame, kad žinotume, jog 
daugelis dalykų yra rašyti kiekvieno 
atskirai. Jie nepasirašo ir neskelbia, 
kas kieno parašyta. Matome, tačiau, 
kad vienas iš jų yra labiau linkęs į 
nepaprastumą, antrasis gi stengiasi 
būti primityvesnis.

tas pasakas
rinį — jau mieliau skaitomi ir su
kelia estetinį pasigerėjimą. Tokie 
yra „Auksakalys“, „Daina“, „Apie 
karalių sode‘\ gal būt net „Vynuogių 
raškytoja“. Tie dalykai, kurie yra 
širdimi rašyti — išliks. Tie, kurie 
nieko neatsižvelgdami, sieks tik ne
paprastumo — pavirs į pelenus.

Tas pats ir siekiančiam primity
vumo. Jei jis nieko nepasako dau
giau — tada niekai. Gal būt kartais 
ir kvailas yra garbinamas ir verti
namas už tai, kad jis kvailas, bet 
šiaip ar taip, balta arba raudona 
atskirai paimta spalva nėra joks 
menas.

Baigiant norėtųsi pasakyti, kad 
apskritai broliams Mekams kai kurie 
dalykėliai toje knygoje yra pavykę. 
Kūrinėlių forma yra daili ir me
niška, nors vienur stipresnė, kitur 
silpnesnė. Atrodo, tai bus dėl to, kad 
dalykėliai ne vieno autoriaus. Tačiau 
daugelyje vietų forma yra perdaug 
manieringa, kartais visai tuščia. Ka
dangi turinys nėra tai, ko autoriai 
būtų siekę, kai kurie dalykai kny
goje yra tiesiog beprasmiški. Gaila, 
kad toks ne vienas ten.

Autoriai, atrodo, tyčia nesilaiKo 
įprastinių kalbos taisyklių, kalba 
tarmiškai; retkarčiais naujadarais, 
nors tai ir nebūtina kūrinio kokybei 
pakelti. Nenoromis peršasi mintis, 
kad jie tai daro tik tam, kad turėtų 
savo originalią kalbą. O broliai Mekai, 
jei nusikratytų to tuštumo, dirbtino 
įmantrumo, manierų ir netikro nuo
širdumo, kurio kol kas apstu jų kū
ryboje, ateityje galėtų sukurti tikrai 
neblogų dalykų.

Medardas Bavarskas

Lietuvių Meno Parodos Amerikoje 
reikalais gauta daug užklausimų, į 
kuriuos noriu atsakyti viešai.

1. Kviečiami dalyvauti visi trem
ties lietuviai, kurie dirba, yra padir
bę arba turi atsivežę iš Lietuvos 
dailės, dailiųjų amatų ir tautodailės 
vertingų eksponatų. Paroda vaizduos 
lietuvių meną tremtyje (dailieji 
amatai), bet geresniam pavaizdavi
mui, iš kur tokie motyvai ir spalvos 
atsirado mūsų dabar gaminamuose 
gaminiuose, keramikoj bei droži
niuose, bus ir mūsų tautodailė, at
sivežtoji iš Lietuvos.

Todėl kiekvienas pavienis tremti
nys, organizacijos, studijos ir dirb
tuvės gali ir turi prisidėti prie šios 
pirmosios Lietuvių Meno Parodos 
Amerikoje pasisisekimo.

Turintieji gražių juostų, pirštinių 
rankšluosčių, kilimėlių, lovadengčių, 
staltiesių ar takelių, kreipkitės į sa
vo stovyklos komitetus, užpildykite 
jau anksčiau skelbtus reikalavimus 
ir reikalaukite, kad iki vasario 20 
dienos būtų persiųsta į Hanau Lam- 
boy str. 84. LMPA Reikalų Vedėjo 
Vyt. Pagirio vardu.

Stovyklų Komitetai, Meno Vado
vai prašomi sudaryti visas sąlygas,

terminas vas
kad surinkus galimai daugiau eks
ponatų ir juos iki š. m. vasario 20 d. 
persiuntus aukščiau minėtu adresu. 
Pervežimui į vietą geriausiai ko
mandiruoti žmogų, tada bus tikra, 
kad eksponatai pasieks vietą ir bus 
pristatyti laiku. Jeigu kas turi, gali 
ir nori savo eksponatus parduoti, 
būtinai pažymi kainą doleriais. 
Esame tikri, kad norinčių iš parodos 
šį bei tą įsigyti bus daug, todėl pra
šome apsigalvoti ir, duodant parodai 
eksponatus, apie tai būtinai pažy
mėti ir užrašyti kainą.

Lietuvių Meno Parodos Komitetas 
atskaitys tik 10% nuo pardavimo 
kainos.

2. Į užklausimus, kaip LMP Komi
tetas atsiskaitys už parduotus eks
ponatus, šiandie galime taip atsakyti.

Šiai parodai įgyvendinti Ameriko
je bus sudarytas komitetas, kuris, 
visą laiką būdamas glaudžiame kon
takte su mumis, praneš parduotų 
eksponatų kiekį. Mes savo keliu at- 
siklausime savininko, ir pinigai bus 
išmokėti autoriaus įgaliotam asme
niui Amerikoje arba, savininkui pa
geidaujant, už dolerius nupirkta ir 
persiųsta Vokietijon tiek ir tiek pre
kių. Tie gi eksponatų savininkai,

niukas meiliai trynėsi apie savo šei
mininko kojas. O šeimininkas buvo 
patenkintas ar tai šuneliu, ar geru 
gyvenimu, ar gal gelsvom pirštinėm 
... Klaikus Palionienės žvilgsnis jį 
perbraukė nuo galvos iki kojų.

— Ponas, gerasis ponas, aš noriu 
namo, — prašė Palionienė savo gim
tąja kalba.

Užkalbintas įbedė prisimerkusias 
akutes į seną jos veidą, į ištaršytus, 
sukruvintus plauktus. Jis nieko ne
suprato.

— Ponas, mano sūnus, mano Vik
torėlis laukia manęs. Leiskit mane 
pas jį. Leiskit, ponas... — Maldavo 
Palionienė ir griebė patenkinto žmo
gaus ranką. — Pasigailėkit manęs 
senos. Aš motina, aš taip myliu savo 
Viktorėlį. Aš turiu dvidešimt aštuo
nis lapelius. Aš juos renku nuo pat 
jo mirties. Jie yra visi, ligi vieno. 
— Sukepusiom lūpom motina palietė 
pirštinuotą jo ranką. Bet gyvenimu 
patenkintas ponas ją greitai ištrau
kė, išsiėmė piniginę ir ant Palionie
nės rankos užmetė vieną markę. Šir
dį plėšiančiu balsu sukliko Palio
nienė:

— Gana man visko, gana. Aš visko 
turiu. Leiskit prie sūnaus kapo. Aš 
turiu šiandien, kaip ir kiekvienais 
metais, padėti ten raudonų rožių. Ne
reikia man pinigų, nereikia man 
nieko. Žmogau, aš ne elgeta. Leisk 
mane pas Viktorą. Išvyk iš mano 
krašto žmogžudžius. Žmogau... — 
Patenkintas ponas keistai prasišiepė, 
parodydamas eilę auksinių dantų, 
dar labiau primerkė akutes, pasuko 
pirštą prie savo kaktos ir, pasakęs 
„du bist verrūckt“, patempė balto 
šuniuko dirželį. Dar minutėlė, ir jis 
dingo gatvės pasisukime.

Palionienė sviedė popierinę markę 
po savo kojomis ir išbėgo į vi
durį gatvės. Gatve viena po kitos 
skrieję mašinos. Palionienė prote
kine pasileido viduriu gatvės. Ilgais 
žviegiančiais signalais mašina liepė 
lai trauktis iš kelio. Mašina buvo di-

dėlė, ir joje sėdėjo daug vyrų su 
plieninėm kepurėm, su šautuvais, 
žaliose uniformose, — lygiai tokios 
spalvos, kokią dėvėjo jos sūnus Vik
toras. Palionienė nesitraukė. Suspie
gė stabdoma mašina ir sustojo. Kele
tas vyrų prišoko prie jos. Jie buvo 
pikti ir kažką nesuprantamai kal
bėjo. Palionienė nudžiugo.

— Šie ponai mane tikrai nuveš. 
Jie nieko nebijo. Jie sumušė tokią 
didelę ir piktą valstybę — galvojo 
Palionienė ir rankoje glamžė dvide
šimt aštuonis krauju apšlakstytus 
lapelius. Bet vyrai buvo pikti ir 
kažką baisiai ir nesuprantamai rėkė.

— Aš noriu pas sūnų, pas Vikto
rėlį. Jis jau senai miręs. Tik jo ka
pas liko ten, toli toli — Palionienė 
kalbėjo lėtai ir ranka parodė į prie
šingą gęstančiai saulei pusę. — Mano 
Viktorėlis irgi buvo jaunas ir tokią 
uniformą turėjo. Jis buvo karinin
kas, tik jis turėjo čia dvi mažutes 
auksines žvaigždutes, — motina pa
rodė į vieno kareivio kaklą. — Bet 
jis žuvo. Kareivėliai, nubauskit tuos 
piktus žmones, kad jie neleidžia 
man nunešti sūneliui daug raudonų 
rožių. Išvykit juos kareivėliai, neleis
kit jiems draskyti kapų, vartyti kry
žių. Jūs tokie stiprūs ir geri karei
vėliai. Jūs paklausykite manęs senos 
ir kenčiančios motinos. Aš tik rožių 
padėsiu ant jo kapo.

Palionienė vis garsiau ir garsiau 
prašė. Sustoję vyrai juokėsi. Ir Pa
lionienė galvojo, kad jie supato ją, 
kad jie padės jai nuvažiuoti į dide
liais ir bailiai ošiančiais medžiais 
apaugusius kapus, prisiglausti prie 
šaltos Viktoro kapo žemės, padėti 
didelę raudonų rožių puokštę... Bet 
vyrai nesuprato jos ir vietoj prašo
mos laisvės davė jai didelį baltos 
duonos gabalą. Paskum nuvedė ją į 
šalį, pirštu parodė į jos smilkinį, kaž 
ką pasakė, nusikvatojo ir sėdę nuva
žiavo.

Palionienė prisiglaudė šaltos su
griuvusio. namo sienos ir pirštais

gnaibė duonos gabalą. Ji buvo taip 
nuvargusi, jog akyse rodėsi žali ži
burėliai, ir kojos tokios sunkios, lyg 
būtų švino pripiltos. Ji nusibraukė 
šaltą prakaitą nuo kaktos, sukaupė 
paskutines jėgas, padėjo duoną ant 
didelio nuvirtusio akmens, apsisu
ko, ir, nuleidusi galvą nuėjo atgal. 
Vėl pro ją skubėjo žmonės, lėkė ma
šinos ir slinko jaučiais traukiami 
vežimai.

Didelėje aikštėje žmonių buvo be 
galo daug. Visi jie šūkavo kaž ką ir 
bailiai traukėsi einančiai Palionie
nei. Ji atsišliejo į pakrypusio žibinto 
stiebą, skausmingai užlaužė rankas 
prie akių ir aštriu, verčiančiu sus
toti kiekvieną gerą širdį, balsu 
šaukė:

— Mano sūnus, mano Viktoras. 
Kas šiemet padės ant jo kapo gėlių? 
Sakykit, kas? Jūs duodate man duo
nos, pinigų, lyg elgetai. Aš vieno jus 
prašau, tik vieno. Atidarykite vartus 
į šalį mielą, brangią, į šalį aplais
tytą Viktoro krauju. Atimkit iš ma
nęs viską: ir duoną ir šituos sku
durus jūs pasiimkit, išvarykite mane 
po grynu dangum. Man nieko nerei
kia, nieko, tik laisvės. Tik duokit ją, 
tik numeskite vargą ir kančias nuo 
sukniubusios mapo tėvynes pečių, 
Daugiau aš nieko neprašau. Nieko, 
tik laisvės... Laisvės... —

Palionienės balsas vis silpo ir 
silpo. Minia žmonių su baime, tačiau 
be užuojautos, žiūrėjo į kenčiančią 
ir iš skausmo pamišusią motiną.

— Viktorai, Viktorėli, mano vai
keli, aš jau niekad daugiau negrįšiu 
prie tavo kapo . . . Sūneli, pavasaris 
Čia pat Netrukus Kristus kelsis...

Palionienė sunkiai sukniubo ant 
šalto aikštės grindinio. IŠ jos sukru
vintų pirštų kylantis vėjas Išplėšė 
dvidešimt aštuonis kruvinus lapelius 
su vienodu skaičium ,,16“, ir jauno 
gražaus vyro mažą paveikslėlį. Pas
klidę lapeliai sukogi aifcštoję £ kįg 
kart vis tolo ir tolo nuo amžiamš- 
sukniubuslos Palionienės.

Garaže gaminta filmą
„Kas mes esame?“ — taip vadi

nasi Rygos latvių DP pagaminta fil
mą, kurios premjera praeitą savaitę 
įvyko Blomberge.

Po karo susirinkę keletas latvių 
filmų producentų, technikų ir artistų 
pradėjo projektuoti filmą, kurioje 
būtų pavaizduoti tremtinių pergy
venimai.

Nors ir nedaug aparatų teišgelbėję 
iš nacių nagų, jie susirinko į Blom- 
bergą — miestelį, kuriame buvo vie
na iš šimtų DP stovyklų — ir čia 
pradėjo darbą. Trūkstamą aparatū
rą pasigamino iš senos medžiagos. 
Anglų Information Control Section 
besikuriančiai bendrovei pavedė vie
ną garažą — dabar vadinamą lat
viškuoju Hollywoodu — kuriame ir 
vyko visi gamybos darbai. Dvejus 
metus atėmė paruošiamieji darbai. 
Daugelis bendrovės narių filmos ga
mybos darbams galėjo atsidėti tik 
laisvalaikiu, nes dieną tekdavo dirbti 
stovyklos remonto dirbtuvėse.

Praeitų metų balandžio mėnesį 
prasidėjo filmavimo darbai. Produ- 
centams teko atjikti ilgą kelionę per 
anglų ir amerikiečių zonas, nuotrau
kas berenkant. Pagaliau ir šie dar
bai buvo baigti ir pagaminta 45 min. 
ilgio filmą.

Nors „Kas mes esame?“ ir garaže 
gaminta, tačiau jos kūrėjai tikisi, 
kad ji apeis viso pasaulio kino teat
rus. (IRO)

Filmos veiksmas prasideda ir bai
giasi viename restorane, kur tūlas 
anglas, kurio rolę vaidina vienas bri
tų karinės valdžios tarnautojas, pa
reiškia savo nusistebėjimą tremti
niais. Klausimų ir atsakymų forma 
pavaizduojama, kaip latviai prieš 
karą gyveno ir koki įvykiai juos pri
vertė atsidurti DP stovyklose

ario 20 d.
kurie savų eksponatų nenorės par
duoti, turi būtinai pažymėti, be savo 
adreso, dar adresą žmogaus arba or
ganizacijos, kur eksponatas gali būti 
atiduotas, jeigu savininko čia Vo
kietijoje nebebūtų.

3. Jury Komisijai kviečiami šie 
dailininkai: P. Augius, V. K. Jony
nas. V. Petravičius, A. Tamošaitis, 
A. Valeška, V. Vizgirda ir L. Vili
mas. Jury komisija renkasi Hanau 
a. M., Lamboystr. 84, LTB būstinėje, 
š. m. vasario 22 dieną 10 vai.

4. Katalogui medžiagą buvo pra
šoma siųsti iki vasario 10 d. dėlto, 
kad katalogo redaktoriai galėtų su* 
sipažinti su medžiaga, paruošti ka
talogo anketą ir, tik Jury Komisijai 
galutinai priėmus darbus, bus su
daryta ir galutinė redakcija. Todėl 
pavėlavusieji minėtą medžiagą gali 
pristatyti iki vasario 20 dienos į 
Hanau.

Tiek dėl pasikartojančių užklau
simų.

Dabar bendrai dėl parodos.
Šia proga išleidžiamas leidinys — 

katalogas su 8 spalvotomis ir 53 ne
spalvotomis klišėmis. 1000 egz. šio 
leidinio bus paskirta visiems tiems 
asmenims, kurie savo darbu bei eks
ponatais prisidės prie parodos su
ruošimo. LMPA Komitetas su ant
spaudu ir įrašu kiekvienam jį įteiks. 
Tuo bus įamžintas kiekvieno daly
vavimas šiame žygy ir sykiu mora
linis atlyginimas.

Kas iš mūsų tokio vertingo doku
mento nenorės turėti?

Todėl dar kartą prašome visus 
lietuvius, nieko nelaukiant prisidėti 
prie šio žygio. Mes esame pirmoji 
tauta, kurios tremtiniai, gyvendami 
skurdžiuose barakuose, išgriautose 
kareivinėse, parodys Amerikai savo 
pasiekimus. Tenelieka tad nė vieno, 
kuris kuom nors nebūtų prie šios 
parodos įgyvendinimo prisidėjęs!Lai
ko nedaug, bet jo užteks, jei nieko 
nelaukiant, turimi eksponatai bus 
atiduoti ir pervežti į Hanau. Nuo 
mūsų visų reikalo supratimo ir pa
reigos priklausys šio žygio pasisie? 
kimas.

Liudas Vilimas,
Lietuvių Meno Parodos Amerikoje 

Komisaras

Skonte leidinys Vmhrw 
16-tai

Lietuvos Nepriklausomybės 30 me
tų sukaktuvių proga LSS „Žalgirio“ 
tuntas išleido propagandinį leidinį, 
skirtą Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos skautams Leidinio vinjetes 
parengė dali. P. Kaupmanas.

Pirmame pusi atspausdintas Lie
tuvos Skautų sveikinimas tų trijų 
kraštų skautams. Antrame pusi, su
trauktai pateikiami Lietuvos istori
jos bruožai Trečiame pusi, keliais 
sakiniais apžvelgiama Lietuvos 
Skautų Sąjungos istorija, pabrėžia
ma šių metų Vasario 18 d. reikšmė.
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Kad musų meilė buitį amžina
„ Pažinsi draugą nelaimėje“. Tei-

■ Ingai broliai ir sesės, Amerikos lie- 
- uviai, tą mes išgyvenome. Jūs mūsų

nelaimės metu pasirodėte geriausi 
nišų draugai, jūs mūsų tėvynės tra- 
^dijos metu pasirodėte ištikimiausi 
>s sūnūs. Tauta vertai didžiuojasi 
imis. Savo darbu jūs pastatėte arti
ną paminklą.
Ką yra nuveikusi Amerikos Lie- 

tvių Taryba, Lietuvai. Vaduoti Są- 
tnga, Amerikos Lietuvių Misija, 
iLFas bei kitos didesnės ar ma
inės lietuvių draugijos, sąjungos, 
ubai, mes puikiai žinome, apie tai 
ikėtų kalbėti ir rašyti daug ir pla- 
ai, ko neleidžia straipsnio rėmai ir 
askirtis. Mes šį kartą norime kiek 
lačiau aprašyti paskirų asmenų 
riklą karitatyviniame darbe. Ir čia, 
rtgu norėtumėm būti objektyvūs, 
arėtume aprašyti apie tūkstančius 
smenų, kurie padeda tremtyje gy
dantiems giminėms ir pažįsta- 
ūems, o tūkstančiams ir visai nepa- 
įstamų, niekur nematytų nesutiktų, 
ik dabar per laiškus pasidariusių

■ rtimais draugais. Atleis mums skai- 
ytojas, kad iš tų tūkstančių gerųjų 
\merikos lietuvių mes suminėsime 
k kelių pavardes, apie kurių veik- 

1 bei darbą, kaip iliustracijai ben- 
rajai Amerikos lietuvių veiklai, pa
išė mums iš anapus Atlanto.
Siame „Tėviškės Garso“ numeryje 

latome Waterbury mieste gyvenan- 
ių dalies lietuvių suogranizuoto „Li- 
huanian Care and Relief Club“ vei
kėjų nuotrauką, kur jie nusifotogra
favę prie siuntinių krūvos, parengtos 
šsiuntimui tremtiniams. Apie šio 

klubo veiklą dažnai rašo ir ameri
kiečių dienraščiai, išeiną šiame 
mieste. Prieš mūsų akis guli krūva 
straipsnių iškarpų, kur mirgėte mir
ga didelė eilė lietuviškų pavardžių. 
Klubo spiritus movens žymus Ame
rikos lietuvių veikėjas dr. M. J. Col- 
ney. Skaitydamas klubo mėnesinius 
pranešimus, matai jų nuveiktus dar
bus. Per mėnesį jie išsiunčia trem
tiniams po 40—50 siuntinių.

Toliau pacituosime eilę ištraukų iš 
laiškų, kuriuos parašė iš Amerikos.

„Aplankiau kun. Petrą Lapelį. Jis, 
kaip paprastai, daug dirba. Rašo 
naują mokslinį veikalą. Nuėjęs ra
dau jį linksmą. Jis baigė atsakyti į 
laiškus tremtiniaiųs ir šiandien, po 
kelių dienų darbo, išsiuntė 200. Va
kar pasiuntė tremtiniams 20 Care 
pakietų“.

Bakūnas, žymus lietuvių vei

Self*ta studentus
Pinneberg. — Šiomis dienomis 

Mūnsterio pereinamosios stovyklos 
lietuviai tarnautojai (kurių/ yra tik 
apie 50)?dr. Tupčiausko ir p. Jonušo 
iniciatyva padarė savo tarpe maisto 
produktų rinkliavą studentams, ku
riuo* perdavė Pabaltijo Universiteto' 
lietuviams studentams. Išties yra 
gražu, kad nedidelis skaičius auko
tojų yra sudėję nemažus produktų 
kiekius. Mūnsteriečiai ir toliau pa
žadėjo remti studijuojantį jaunimą, 
ypač Pabaltijo Universitetą.

Panašūs gestai dėkingos studenti- 
ioa yra itin jautriai priimami. A-is 

kėjas, sudarė tremtiniams 200 afide- 
vitų. Į laiškus ir prie geriausių norų 
negali suspėti atsakyti“.

„Pranė Lapienė, žymi žurnalistė- 
redaktorė, nors kasdien parašo po 
keliollką laiškų, bet dar guli krūva 
laiškų, į kuriuos jau nebesuspėja 
atsakyti. Ji daug išdavė afidevitų, o 
siuntinių išsiuntė jau tur būt gerokai 
per šimtą. Skaudžią žaizdą jai paliko 
aktorė Vosyliūtė-Dauguvietienė, ku
rią ji du metus nuoširdžiai globojo, 
o šį panūdo komunistinei propa
gandai pasitarnauti“.

„Inž. P. J. žiūrįs turėjo samdytis 
specialų asmeninį sekretorių, kad tas 
atsakinėtų į tremtinių laiškus. Afi
devitų tiek išdavė, kiek leido jo tu
rimi turtai“. 

Vytautas levaitisIliustracijai pavyzdžių užteks. Jų

UVM 1 U,,hUANiAI\J

1< CLb

Vienas J \V lietuvių šalpos klubas, kuris kas savaitę tremtiniams išsiunčia po 15 siuntinėlių. Stovi: Neris 
Šimkus. Dr. M. J. Colney, Mrs. W. Povilonis, Mr. K. Dimikas; sėdi: Joseph Kazlauskas, Joseph Kazlauskas 

jr., Mary Kazlauskas, Mary Ann Bulerich ir Olga Laureckas

Nauja šalpos organizacija Amerikoje
Vasario mėnesį Jungtinėse Ameri

kos Valstybėse prasidėjo didžiulė 
rinkliava, kurios metu norima su
rinkti 60 milijonų dolerių. Šią rink
liavą vykdo nauja jungtinė šalpos 
organizacija, vadinama American 
Overseas Aid — United Nations Ap
peal for Children, sutrumpintai — 
AOA.

Si šalpos organizacija buvo įsteig
ta 1947 m. rugsėjo 27 d. Washingtone. 
Ta proga didžiųjų šalpos organiza
cijų vadus ir žymius rėmėjus pas 
save buvo pasikvietęs pats prezi
dentas Trumanas. Tada įvykusiame 
pasitarime Baltuosiuose Rūmuose 
BALFą atstovavo pirm. kun. dr. J. 
B. Končius.

Naujosios organizacijos vadovy
bėje yra per 100 plačiai žinomų 
amerikiečių asmenybių. AOA pirmi
ninkų išrinktas Lee Marshall, gabus 
pramoninkas ir labdarys. Direktorių 
Taryboje yra du lietuviai — kun. 
Juozas Balkūnas ir bankininkas Jo
nas Brenza.

American Overseas Aid — UNAC 
vadovybė į savo šeimą priėmė 26 
šalpos organizacijas, kurių tarpe yra 
ir Bendrasis Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondas. Priimant į AOA narius, 
buvo kreipiama didžiausio dėmesio 
į šalpos organizacijos praeitį, jos 
atliktus darbus, santykius su federa
linės valdžios įstaigomis, dalyvavimą 
reikšmingose Amerikos organizaci

jose, darbo kontrolę, atsiskaitymą ir 
tt. Kiekvienai AOA dalyvaujančiai 
šalpos organizacijai bus paskirta 
tam tikra suma iš rinkliavos metu 
surinktų aukų. Iš AOA gaus Ir 
BALFas, bet gausimos sumos dydis 
priklausys nuo rinkliavos pasise
kimo.

Tarp AOA dalyvaujančių organi
zacijų yra International Children 
Emergency Fund, United Service to 
China; American Relief for Italy; 
War Relief Service — NCWC; 
Church World Service, American 
Aid to France; International Rescue 
and Relief Committee ir kt.

(„Draugas“, 1948.1. 30)

patriotiškumu, nuoširdumu, broliš
kumu įsitikinom. Jie jau antrą kartą 
tėvynės vadavimo darbe išlaikė eg- 
žaminus kuo geriausiai. Tik vieno 
galėtumėm pageidauti, kad mūsų 
meilės ryšiai pasiliktų amžinai.

Prisipažinkim, kad Nepriklauso
mos Lietuvos laikais daugiausia gal 
dėl mūsų pačių kaltės su užjūryje 
gyvenančiais broliais buvo palaiko
mas permažas ryšys.

Man teko metus laiko dirbti „Tra
cing bureau“ (paieškojimų įstaigoj). 
Per tą laiką padariau 140 paieškoji
mų Amerikoj ir 90 pažįstamų (sto
vykloj buvo 1000 gyventojų). Pusė 
iš jų susirašinėjo iki karo pradžios 
(1939 m.), o kiti paskutinį laišką iš 
Amerikos gavo laikotarpyje nuo

Kodėl ryšiai nutrūko? Tėvai pa
seno, vaikai išvažinėjo, buvo užsiė
mę mokslu, ūkio ir kitais darbais. 
Būta ir susipykimų. Ir dėlko? Štai, 
pavyzdėlis. Iš Lietuvos mūsų se- 
nesniOs kartos žmonės, pradėdami 
rašyti laišką, pirmiausia pagarbin

davo Jėzų Kristų. Jaunieji, prisidėję 
prie to meto „modernistų“, iš to pa
sišaipydavo. Aišku, kad tas nepatik
davo Jėzų Kristų. Jaunieji, prisidėję 
Ir taip nutrūkdavo susirašinėjimas. 
DabžTr mes su amerikiečiais lietu
viais susirašinėjam labai gyvai: gi
minės su giminėm, pažįstami su pa
žįstamais, o tūkstančiai nepažįsta
mų su nepažįstamais. Ir vėl karto
siu: kad mūsų meilė liktų amžina.

Lietuva ir Ka
raliaučių šelpia

Flensburg. — Teko daug skaityti 
ir girdėti, kad iš Rytų į Lietuvą nuo
lat vyksta virtinės badaujančių rusų 
elgetauti maisto.

Taip pat ir buvę Lietuvoje rusų 
nelaisvėje vokiečių kariai, grįžę na
mo, pasakoja, kad lietuviai gyven
tojai juos šelpdavę ir ne vienam jų 
yra išgelbėję gyvybę. Kai kurių pa
sakojimai yra patekę ir į vokiečių Ir 
mūsų spaudą.

Iš vokiečių spaudos sužinome, kad 
į Lietuvą vyksta elgetauti ir Kara
liaučiaus vokiečiai.

S. m. sausio 31 d. vietiniame vo
kiečių laikraštyje „Flensburger Tagc- 
blatt“ Nr. 13 įdėtas rašinys apie vo
kiečių gyvenimą Karaliaučiuje, kurį 
apibūdina atbėgėlė iš ten vokietė 
Hildegard.

Jos žodžiais, senų paliegusių žmo
nių ir mažamečių vaikų beveik ne- 
mytyti Karaliaučiaus gatvėse. Bai
sioji praeitoji žiema ir badas nu
varė juos į kapus. Praėjusią žįerną 
gatvėmis važinėdavęs laidotuvių ve
žimas ir rankiodavęs nuo šalčio ir 
bado mirusius. Gatvėse matyti tik 
raudonarmiečiai, nudriskę vokiečiai 
ir iš Rytų atvežti kolchozininkai. Li
goninių visame mieste tik dvi, todėl 
medicinos pagalba mažai kam pri
einama. Vokiečių ūkiąi, daržai ir 
darželiai nusavinti.

Mums įdomiausia rašinio pabaiga, 
kur paliečiama ir Lietuva.

Į klausimą, ar nebuvo kas palen- 
vintų sunkią vokiečių dalią, Hilde
gard atsakė: „Taip! Lietuviai išgel- 
oėjo Karaliaučių“. Naktimis vokie- . 
člai savo paauglius vaikus slaptai 
pasiųsdavę su rusų prekiniais trau
kiniais į Lietuvą. Tenai atsirasdavę 
sušelpti pasišventusių ūkininkų. 
Vaikai po poros dienų grįždavę 
namo sočiai pavalgydinti ir pilnais 
bulvių arba vaisių lepšiais.

Karaliaučiaus gyventojai neturėję 
teisės iš savo sodų nuimti vaisių 
derliaus, todėl nenuostabu, jeigu 
naktimis ištisos šeimos iškeliauda
vusios pas giliai religingus Lietuvos 
ūkininkus už šiltą valgį dirbti nuo 
ryto iki vakaro laukų darbus.

Apie atlyginimą už laukų darbus 
laikraštis nieko nemini. Išeitų, lyg 
dirbo vien už valgį. Pažįstant lietu
vio būdą ir turint galvoje, kad at
vykę iš Karaliaučiaus elgetauti vo
kiečių vaikai buvo sušelpti bulvėmis 
ir kt., netenka abejoti, kad baigę 
darbus ir važiuodami namo, negrįž
davo tuščiomis rankomis. Be to, ir 
pačios atbėgėlės pareiškimas — „Lie
tuviai išgelbėjo Karaliaučių“ — daug 
ką pasako apie mūsų lietuvį. L.

Nesurado žadėtosios 
laimės

Spalio mėn. iš vienos stovyklos 
britų zonoje grįžo į Lietuvą tremti
nis Vabolis. Jo šeima pasiliko Vo
kietijoje.

Neseniai iŠ Lietuvas gautame laiš
ke rašoma, kad minimas asmuo nu
sižudęs. Smulkiau nieko nerašoma. 
Tai suprantama! T—tie

DAUMANTAS CIBAS

šventkalnio anglys
VABTULl&KIlj PADAVIMAS

Pačioje galukaimėje nekviestas 
sikūrė naujas gyventojas — sveti
ne krašto kalvis. Nors jis daug 
larbų mokėjo, kalti netingėjo, bet 
legerai padarė, kad ne vietoj sau 
jamūrę pastatė.

— Tik nieko jam nesakykim, nesi
pykim, — sakė nuolaidūs kaimynai.
— Pakentėkim, gal jis pats pasiieš- 
:os kitos vietos.

Bet kur tau! Atėjūnas kitos vietos 
įeieškojo. Tik daugiau saviškių at- 
įkvietė ir ėmė didesnius namus sta- 
yti.
— Matot, kaip jis į mūsų žemę 

siknisa! Į pačią brangiausią žemę!
— piktinosi visas kaimas.

O brangiausia buvo dėlto, kad čia 
pat stovėjo Vartulišklų šventkalnis.

Vartuliškių šventkalnis! Visas pa
marys jį žinojo. Nuo seniausių laikų 
visi bėdos ištiktieji ir visi daug 
.rokštantieji per patį pavasario žy
dėjimą tą šventkalnį lankydavo. At- 
zeliavę plaudavo kojas šaltinyje ir 
;ujudušia širdimi kopdavo aukįfyn. 
'Tuoiankieji kopdavo klupščiom, sau- 
jodamiesi nesutrinti bėgančių va
gilėlių. nes jie patys savo bėdose 
iautėsi, kaip vabalėliai, silpni. O 
kiti garbės trokštančias galvas 
nešdavo iškėlę ir taip skubėdavo, 
;og viršukalnyje sustodavo be kvapo 
■ “ be mint’es. Šventkalnis gydė visų

u dirbti. Visi išbėgiojo, liko tik vienas
- bematis, vargšas našlaitis Aurimas, 
r Jis neturėjo, kur pasidėti. O kad labai 
o troško išmokti gero darbo, tai viską
- kantriai kentė.
a Kartą, jam bedirbant, atėjo kalvio 
a duktė.
ų — Nustok kalęs! Pasišnekėkim, — 
, tarė ji.
į Aurimas padėjo kūjį.

— Tu dirbi ir dirbi, — meilinosi 
4 kalvytė. — Apsmilksi, sudžiūsi —
- visi tavęs baidysis.
., — Darbininko niekas nesibaido, —
i pataisė Aurimas. — Kai pats kalvis 
r būsiu, dar smarkiau kalsiu!
4 — Tai ir tu žadi išeiti? Palūkėk.
- Žinai, kai meisteris visai pasens, tu 
t liksi jo vietoj. Tada tu būsi kalvis,

o aš — kalvienė.
— Tu nebūsi mano kalvienė, — 

. atkirto Aurimas. — Tavo tėvas 
t mane muša, laumuku vadina.

— Sužiūrėsi, ką jis kalba! — per- 
. traukė kalvytė. — Tu esi laimės vai

kas. Tau viskas sekasi. Kol tu čia 
esi, tai ir darbo nepritrūkstam. Mano 
tėvui visoj apylinkėj net anglių nie
kas neduoda, iš kiemų varo, šuni
mis pjudo. Žmonės nekenčia nė 
mūsų, nė tų, kurie mums dirba. Visi 
nuo mūsų bėga. Tik tu vienas dar 
atneši anglių. Kur tu jų gauni? Pa
sakyk, kur tu jų gauni?

Bet Aurimas tylėjo. Kalvio duktė 
laukė, laukė, bliktelėjo piktomis 
akimis ir, nieko neiškvotusi, atsi
traukė.

Netrukus atėjo pats kalvis ir 
krioktelėjo:

— Aurime, tuojau gauk anglių! 
Didelį darbą dirbsime.

Aurimas jau seniai žino, kad ang
lių ir jam niekas nė trupinėlio ne

Tuomet nuo Nemuno lankų iki 
Palangos girių pasklido netilsian
čios kalbos, kad vakarais daug jau
nų mergaičių susirenka prie šaltinio 
jraustis, bet, radusios juodą van
denį, ima verkti, aimanuoti ir viena 
□o kitos pranokstančios. Kartais čia 
atjoja būrys karžygių savo žirgų 
girdyti. Žirgai prunkščia, žemę kasa, 
bet vandens negeria. O per patį 
santėmį, jei esti tyku, kalne pasi
girsta slaptingi aidai ir tarp tamsių 
liepų pasirodo aukšta, baltai apsi- 
skraisčiusi moteris. Ką pamačiusi, 
ji moja, kviečia prieiti. Bet kam 
artinantis, ji pavirstanti migla ir 
dingstanti. Tur būt nėra, kas būtų 
vertas sų ją šnekėtis. Kai kas sa
kėsi girdėjęs ant kalno šaukiant 
„gelbėkit, gelbėkit mane!“

Ir pradėjo visa šalis nekęsti kal
vio, o dar daugiau — kalvis žmonių. 
Vartuliškiai bandė jį išvaryti, bet 
nelabasis spyrėsi:

— Aš čia ne vienas esu. Jūs dar 
pamatysit, ką aš padarysiu!

— Padegti kalvę! — širdo lietu
viai. Bet niekas kalvės nepadegė, 
nes nųp amžių negirdėta, kad var
tuliškiai būtų kam ugnele keršiję. 
Nedera su ja blogą darbą daryti.

Ir taip atėjūnui nieko neatsitiko. . 
Gyveno jis sau ramiai toliau ir pa- < 
darė, kaip buvo sakęs — užtvenkė 
šaltinio vandenį. Šaltinis išsiliejo, j 
apsėmė apžadų taką ir paskandino . 
žydinčias pakalnes . . . Sunku pasi- j 
darė prie kalno prieiti.

dvasią. Jis duodavo jėgų bėdoms 
nugalėti ir drąsos naujų nelaimių 
neišsigąsti. Bet labiausiai kalną ger
bė patys vartuliškiai. Kiekvieną 
kartą, pro jį praeidami, jie lenkdavo 
galvą ir „sveikas, tėvų šventkalnį“, 
sakydavo.

Ir kaip dabar nebus jiems pikta, 
kad atėjūnas pasistatė namus prie 
pat šventkalnio šaltinio. Pikti kalvės 
dūmai graužė visiems akis, o dūžiai 
spengino ausis. Dingo maldeivių 
ramybė. Negana to! Ką pamatęs, 
kalvis šaukdavo:

— Kur jūs einate, laumių vaikai, 
dūsaudami? Ar žalčių ieškote?

Ir papylė jis ant tako aštrių ge
ležų, o šaltinį užvertė juodžiausiais 
suodžiais.

— Kas man jų šventas Šaltinis, 
apžadų takas, užburtas kalnas! Pro 
savo kiemą niekam neleisiu šliau
žioti. Aš nenoriu tų žmonių matyti! 
— nirto atėjūnas.

Ir ėmė jis, visas perpykęs, pūsti 
dumples, kalti, kalti, kalti. Visas 
kalnas paskendo dūmuose, sudre
bėjo iš pamatų, net pusė šlaito že
myn nuslinko. Paukšteliai baimingai 
čirpsėjo, slėpėsi liepų tankmėje, o 
bitės ūždamos su vftu medum iš 
drevių išspietė. Tik žmonės nieko 
nepabūgo, šventkalnį lankė ir su 
savo troškimai dūsavo.

Nors kalvis su savo gimine slėgė 
visą, šalį, bet jam nustojo sektis. 
Pas pikFą senį nebenorėjo samdiniai 

duoda. Bet nieko nepadarysi. Kiek
vieną kartą, kai jam liepia, jis pa
siima maišą ir eina. Su tuščiu maišu 
jis ir grįžtų, jei nebūtų Vartuliškių 
šventkalnio.

Šventkalnį Aurimas gerbia. Po jo 
liepomis jis nedrįsta nė žolelės nus
kinti, nė šakelės nulaužti ar paukš
telio pabaidyti. Ten jam atrodo visi 
akmenėliai šventi, vabalėliai, bitės 
ir skruzdėlės šventos. Bet kai bėda, 
jis kopia aukštyn, pro šakas nulenda 
į neseniai sugriuvusį šlaitą ir prisi
renka didelių anglių. Tų anglių, to
kių standžių, rods, visiškai šviežių 
ten guli storas sluoksnis. O kad jis 
nekaip nesupranta, kas jų tiek daug 
žemėje užkasė, jam darosi nejaukų, 
truputį šiurpu, pirštams grubu.

Ir šiandien Aurimas eina tų anglių 
parnešti.

— Kad tik niekas manęs nepaste
bėtų, — nuogąstauja jis ir tyliai 
praskirta šakas.

Prie anglių sukniubusi raudą 
nematyta moteriškė. Aurimas krūp
teli. Moteriškė pakelia akis.

— Ko ieškai, sūnau?
— Anglių, — sumišęs švepteli 

Aurimas.
— Imk, jei tau nieko daugiau ne

reikia, — liūdnai sako ji. — Nėra, 
vai nėra, kas paklaustų, ko raudu. O 
aš daug pasakyčiau . . .

Bet Aurimui nerūpi jos klausytis. 
Jis skubiai krauna anglis į maišiuką, 
kaista iš gėdos ir atsitraukdamas, 
kaip nesavas, burbteli:

— Tai aš einu . . .
— Eik, kurčias kietaširdi, — at

sako raudančioji. — Tu eisi, ir nie
kur nebus tau vietos, niekas tavo 
aimanų neklausys ir tavo ašarų nę- 
nušluostys. Ilgus metus tu matysi
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Buvome jauni, kovojome
Skaičiau laiKaštį ant suolelio prie 

savo barako. Stovyklos aikštėje zujo 
vaikučių būrys, krykštavo linksmi, 
nerūpestingi. Pakėliau nuo laikraš
čio akis į juos, į lietuviškąjį kryžių 
aikštėje, ir vėl norėjau nuleisti į ne
baigtą skaityti lapą.

Tuo momentu pro vartus įlindo 
truputį palinkusi, sena pilka eilute 
pridengta žmogysta. Sustojo, pažiū
rėjo į vaikus, į lietuviškąjį kryžių 
aikštėje, ir plačiai apžvelgė stovyk
los rajoną. Metė žvilgsnį į mane ir 
pasuko mano link. Laikraštį padėjau 
į šalį ir atidžiai įbėdžiau akis į artė
jantį pilkąjį žmogelį. Jo veidas kažin 
kur matytas, pažįstamas. Pradėjau 
po savo galvą gaudyti atsiminimus, 
kur ir kada galėjau jį matyti.

Nė nepajutau, kaip staiga atsisto
jau. Pažinau jį, gerai pažinau. Juk 
tai buvo mano vaikystės dienų drau
gas Slmūnas, kurio jau penkiolika 
metų nebemačiau. Pasenęs jis, pa
linkęs, galva gerokai nubaltinta si
dabriniais plaukais.

— Jonai, tai tu? — ir keletą žings
nių pašokau pirmyn. — Kaip tu čia 
užklydai pas mus? — nebelaukda
mas jo atsakymo, apipyliau klausi
mais.

Simūnas nusišypsojo, nusiėmė ke
purę ir ranka perbraukė, per savo 
kaktą, lyg norėdamas nutrinti be
sidriekiančias raukšles.

— Tave aplankyti atvykau. Suse
kiau, kur tu esi' įlindęs.

Pasirodo, Simūnas apie mane su
žinojo iš pravažiuojančių lietuvių. 
Nors jau buvo perslinkęs per 50 
metų, bet nepatingėjo pora šimtų 
kilometrų sukalti prigrūstuose trau
kiniuose. Rūpėjo jam ne vien tik 
mane pamatyti, bet turėjo ir kitokių 
reikaliukų išspręstu

Kada savo reikalus išsipasakojome, 
Simūnas atkreipė dėmesį į aikštėje 
krykštaujančius vaikus.

— Gražaus tautos prieauglio turite.
— Daugiau kaip trečdalis visos 

stovyklos gyventojų, — atsakiau.
Simūnas padėjo savo ranką ant 

mano peties.
— O juk ir mes tokie buvome. Ar 

tai seniai čia buvo. Ar tu beprisi
meni Zadvainiųs?

Šis Simūno priminimas sukėlė ir 
mano atsiminimus iš pačių pirmųjų 
mokslo metų dar prieš aną Didįjį 
Karą. Gražus laiko tarpas prabėgęs. , 
Apie 40 metų. Žodis po žodžio, ir abu 
nuklydome į anuos metus.

Miškais žaliuojančioje Ventos- 
Dubysos apylinkėje buvo Žadvainių 
dvarelis. Jo laukų trikampyje, pa
čioje pamiškėje, stovėjo vienišas ru- į 
slškojo stiliaus namas su neskoninga 
rusiška iškaba. Tai buvo valdinė 
pradžios mokykla. Už pustrečio kilo
metro miestelis, bet jame mokyklos 
nebuvo. Prie bažnyčios viename name t 
veikė lyg ir slaptoji mokyklėlė, kur 
moterėlės, „davatkomis“ vadinamos, 
iš elementorių ir maldaknygių mo- ] 
kydavo vaikus lietuviškai skaityti. į 
Kodėl rusiškoji valdinė mokykla įsi- i 
kūrė ne miestelyje, bet nuošalioj pa- I 
miške j, sunku pasakyti. Greičiausiai, I 
gyventojai nedavė jai patalpų, o 
valdžios žemės apie miestelį nebuvo. 1

Nors apylinkė buvo grynai lietu- I 
viška ir katalikiška, bet Žadvainių i 
mokykla užsimojo skleisti rusiškąją : 
ir provoslaviškąją dvasią. Mokytojas l 
— lietuviškai nemokąs rusas, ir vis- :

tik vargą. Paskiau, jei neužmirši sa
vųjų, bus geriau.

Prie kalvės durų jau laukė senis 
meisteris.

— Atgal! — riktelėjo jisai, kai 
Aurimas prisiartino su maišu. — Aš 
sekiau, kur tu eini. Man nereikia 
anglių iš raganų virtuvės! Pats su- 
sprok jas, velnei Prasmek! Man ir 
tavęs nereikia! Seniai aš tavęs ne- 
Keneiu.

Aurimas sumišo. Taip įdūkusio 
kalvio jis dar nebuvo matęs.

O duktė, kuri taip apgaulingai 
meilinosi, į kelio dulkes numetė 
Aurimo ryšulėlį:

— Sė, tavo skudurai. Nešdinkis!
Ąurimas — ką darys. Susirinko 

viską ir nuėjo.
— Pirmiausia nunešiu atgal anglis, 

— mąstė jisai.
Prie šventikalnio kažkas jo laukė. 

O tai buvo Viltilė, vienos našlės 
duktė.

— Aurimai, aš vjską žinau. Kur tu 
dabar pasidėsi? Bik pas mus. Mes 
tave priglausime, — kvietė ji. — Aš 
niekuomet savo mamužei apie tave 
nekalbėjau, bet ji supras mano širdį. 
Ko tyli, Aurimai. Eikime. Gana tau 
vienam būti. Būkime visuomet abu.

Ir tik dabar Aurimas iš tų žodžių 
suprato, kaip toji mergaitė jį myli. 
Jis nežinojo, ką sakyti. Nė pats ne
pajuto, kaip tarė:

— Aš čia nepasiliksiu. Kai aš gro
biau šyentkaimb anglis, raudančioji 
man išbūrė lemtį. Ir tik dabar pra
dedu suprasti, kas ji buvo. Tai Ji va
karais šaukia pagalbos, o niekas ne
gali prie jos prieiti. Tai aš buvau 

jpdjhjfcėtis, tet kp $ ne- 
pSBausfmi, ko JI rauda? Kb rei žo- 

• kas mokykloje rusiška. Knygas duo- 
i davo pati mokykla. Mokyklos viduje 
, kabojo caro paveikslas ir kampe 
■ paauksuota provoslaviška „ikona“. 
į Kiekvieną savaitę į mokyklą atva

žiuodavo provoslavų šventikas tiky
bos pamokų dėstyti, nors visi mo- 

> kiniai buvo katalikai, išskyrus dvi 
, rusaites, mokytojo sesutes. Įėjęs 

šventikas kišdavo katalikų vaikams 
pravoslaviškąjį kryžių bučiuoti.

Mokiniams ir pertraukų metu 
drausdavo lietuviškai kalbėti ir dai
nuoti. Pasak mokytojo, kalbėdami 
„po zmuidzku“ (žemaitiškai), ne
išmoksite gerai rusiškai. Mokykloje 
ant spintos nuolat gulėjo smuikas. 
Dainų pamokų metu mokydavo caro 
himną ir kitas rusiškas dainas. Ne
retai ir smuiku groti. Himno ir ru
siškųjų dainų vaikai nemėgo, bet 
smuiku pagroti kiekvienas mielai 
laukdavo savo eilės.

Prabėgo vienas kitas rusinimo 
metas, tačiau mokytojas nesugebėj'o 
pastebėti, kad jo darbas duoda prie
šingų vaisių. Mokinių tarpe nuolat 
augo pagieža prieš viską, kas mo
koma rusiškąi. Pagaliau vaikai pri
trūko kantrybės. Vyresniojo amžiaus 
mokiniai pareikalavo mokytojo, kad 
mokytų ir lietuviškai. Be to, kad 
vietoje pravoslavų šventiko, būtų 
kviečiamas katalikų kunigas lietu
viškai tikybos pamokas dėstyti. Mo
kytojas teisinosi, kad neatsiranda 
lietuviškai mokančio mokytojo, o 
katalikų kunigo kviesti neturi val
džios leidimo. Gavę šitokį atsakymą, 
mokiniai nutarė paskelbti streiką.

Buvo viduržiemis, įpusėjęs mokslo 
metas. Pamokų pertraukos metu vy
resnieji mokiniai paskelbė jaunie
siems, kad mokslas nutraukiamas ir 
mokytojas liepęs knygas grąžinti.

— Kai mes knygas grąžinsime, 
grąžinkite ir jūs, — buvo paskutinis 
jų įsakymas jauniesiems.

Po pertraukos mokytojas įeina į 
mokyklą. Mokiniai, kaip paprastai, 
sustoja. Mokytojas prieina prie stalo, 
liepia mokiniams sėsti, pats sėdasi 
ir verčia knygą pamokai pradėti. 
Akimis kažko ieško po puslapius. 
Vyresnieji mokiniai vienas į kitą 
dairosi, akimis mirksi, o jaunesnieji 
žiūri į vyresniuosius ir laukia. Pir
mas atsistoja septyniolikametis 
Pranas, iš suolo išsitraukia knygas 
ir žengia į priešakį. Paskui jį kiti 
vyresniojo amžiaus. Subilda suolai ir 
paskui vyresniuosius patraukia visi 
jaunesnieji. Mokytojas pakelia ‘nuo 
knygos akis ir pamato visą mokyklą 
su knygomis žygiuojančią į jį. Su
mišta ir parausta. Nė žodžio ne
prataria.

Vyresnieji padeda knygas ant stalo 
ir trumpai pareiškia:

— Kol nepradėsite mokyti lietu
viškai ir kol nekviesite katalikų ku
nigo, mes atsisakome mokytis.

Mokytojui daugiau ko teirautis 
nebėra laiko, nes stalas skubiai auga 
knygomis. Tylėdamas pasiima kny
gų sąrašą ir skuba išbraukti grąži
namas knygas. Grąžinusieji nesisku
bina išeiti, bet paėję arčiau durų, 
laukia paskutiniojo.

Kai jau visi grąžino, staiga sus
kambėjo liaudies karinė daina „Už 
beržyno, už gajyno gul Žalnieriai su
šaudyti“, ir visa mokykla išsigrūdo 
lauk. Mokytojas pro langą žiūrėjo į 
tolstančius savo mokinius, kurių dai
nos toli į miškus nuskambėjo.

Welland, Ont. 1948. II. 1.
Sodrus balkšvų debesų kilimas 

dengia nuo akių Atlantą. Jau tūk
stantis mylių skiria mus nuo iškan
kintos Europos, likusios su savo kar
čiais vargais ir kietais bandymais. 
Jau už tūkstančio mylių nužmoginta 
numeruoto DP buitis.

Oro milžino lingavimas švelniai 
supa keleivius, lyg mažus bejėgius 
kūdikius. Ir iš tikrųjų, šie žmonės, 
tarytum, turi dar kartą gimti. Visi 
praeities rūpesčiai atsigulė tyliai tarp 
užpakaly likusių griuvėsių, drauge

dėlių nepaguodžiau? — graužėsi 
Aurimas. — O gal ji tebesėdi?

Su anglių maišų jis bėgte užbėgo 
ant kalno. Bet moteriškės ten nerado.

— Nebus mums čia laimės, Viltile,
— nusiminęs kalbėjo Aurimas. — 
Geriau eisiu pamariais, per girias ir 
kalnus, kol baigsis lėmimas. Ir nie
kas manęs čia nematys per metų 
metus.

— Brangusis, — šnibždėjo Viltilė,
— niekad tu nebuvai laimingas. O 
svetimoj žemėj tu būsi dar nelai
mingesnis. Gal tu būsi taip nelai
mingas, kaip visiškai pražuvęs. Ką 
aš dabar pasakysiu ir ką tau duosiu? 
Imk nors tų anglių Gal jos yra nuo 
vaidilutės aukūro, o gal nuo žuvusių 
didvyrių laužo. Vistiek jos šventos. 
Kai tu būsi toli, kai dirbsi pasaulio 
kalvėse, kasryt į žaizdrą įdėk ir tų 
anglių trupinėlį, kad ugnelė linksmiau 
liepsnotų, tavo šąlančią širdį šildytų. 
Nesiskirk su tėvų žemės ugnele, tai 
nieko pikto tau neatsitiks. Ir aš čia 
kas rytas anglis į krosnį dėsiu, tavo 
vardą minėsiu, tavęs sugrįžtant 
lauksiu. Neužmiršk, neišsižadėk, 
Aurimai, tėviškės žarijėlių!

Kaip Viltilė buvo sakiusi, Aurimas 
kasryt į žaizdrą dėjo šventkalnio 
anglių, tarė mergelės vardą ir mi
nėjo gimtąsias sodybas. Ir šit, vieną 
rytą į ugnį įdėjo paskutinį gabaliuką.

— Jau praėjo lemtis! sušuko jis. 
‘ Nėr ko sakyti, nelengva ji man buvo. 

Bet dabar turi būti geriau!
Ir jis skubiai iš tohmų kraštų 

grįžo namo. Užlipo ant Šventkalnio.
[ Žvilgterėjo-į anglių pašlaitę. Ne. ten 
- niekas ngsėdėjp, niekas jo nęprašne- 

•ktno. Tuomet jts perkopė į kitą pusę.

kad pamatytų gimtąjį Vartuliškių 
kaimą.

Bet ką jis išvydo! Galukaimėj juo
davo išdegusi žemė — pikto kalvio 
namų kaip nebūta. Skaidrus šaltinis 
vėl sroveno upeliu, vises užtvankos 
buvo išgriautos, o ant apžadų tako 
vėl žėlė švelnios ramunėlės.

Smarkiai šoktelėjo Aurimo širdis, 
ir jis bėgte nubėjo takučiu į kaimą.

— Gerai, kad grįžti! — šaukė var- 
tuliškiai iš tolo. — Tu mums labai 
reikalingai Matai, kas pas mus pa
sidarė? Užėję audra, devyniais žai
bais žaibavo, ežerais lijo, perkūnas 
kiekvieną nedorėlį spyrė, kalvį senį 
sudegino, visą jo giminę išblaškė. 
Kalvio namai degė, pleškėjo, niekas 
tos ugnelės gesinti nenorėjo. Baisus 
tvanas išgriovė užtvanką, nuplovė 
suodžius, nunešė degėsius. Dabar vėl 
švaru. Prapuolė mūsų prispaudėjai, 
grįžta išblaškyti broliai, grįš ir laimė 
į mūsų namus. Būk ir vėl kartu su 
mumis. Mes tavęs laukėm. *

Ir pastatė kaimynai kalvę kitame 
kaimo gale, toli nuo Vartuliškių 
šventkalnio. kad plaktų balsas ne
trukdytų sentėvių ramybės, nebai
dytų, kalno paukštelių, ūžiančių bite
lių. Pirmąsias žarijas įpūtė Viltilė, 
įdėjo į liepsną šventųjų anglių ir 
tarė:

— Sveika, tėvų šventkalnio ugnele! 
Būki su mumis, žibėk, spragsėk. 
Kaitik Aurimo noragus ir dalgius, 
pasagas ir pentinus, ietis ir kardus. 
Kas per vargo metus neužmiršo 
namų, tas vėl galingai kals, kad 
naujas vargas nebeištiktų jo šalies. 
Smagiai užsimok. Aurimai, kad 
mano širdis džiaugtųsi ir didžiuotųsi, 
kad visi tave išgirstų ir stebėtųsi.

T £ V ĮĮ JĮJK JE S GARSAS

Lietuviškas kryžius Augsburge. Nuotr. E. Karpavičiaus.

Jeigu paprastai, iš mokyklos išė
jus, mokiniai pasklisdavo po laukus, 
vyresnieji palikdavo sniege įklimpu
sius mažuosius, tai šį kartą visi lai
kėsi krūvoje ir stengėsi vienas kito 
nepalikti.

Visą pusmetį buvo tuščia mokykla. 
Mokytojas vaikščiojo po mokinių tė
vus ir teiravosi, kodėl jie neleidžia 
savo vaikų į mokyklą. Tėvai atsikal
binėjo, kad patys vaikai neina. 
Klausinėjami vaikai tą patį atsaki
nėjo, ką ir mokykloje pareiškė.

— Gal jūsų kunigai jus pamokė 
pasipriešinti? — teiravosi mokytojas.

— Ne! Niekas mūsų nemokė. Mes 
patys taip sutarėme, — vieningai at
sakinėjo. Rusų mokytojas nieko ne
pešė.

Ilgai ‘mokytojas prakaitavo, žadėje 
viską padaryti, ką jis galės ir k< 
valdžia leis. Kitą rudenį vėl buve 
pilna mokykla mokinių. Caro pa
veikslas tebekabėjo, bet dingo iš 
kampo paauksuotoji pravoslaviška 
„ikona“. Nuo spintos dingo ir smui
kas. Nebemokė giedoti caro himno 
ir rusiškųjų dainų. Nebeatvažiuoda- 
vo pravoslavų šventikas. Pamokų 
pertraukų metu nebedraudė lietuviš
kai kalbėti ir dainuoti. Nuolat skam
bėjo mokinių pamėgtoji daina „Už 
beržyno, už gajyno“ ir kitos. Tačiau 
lietuviškų pamokų dar nebuvo 
talikų kunigo nekvietė. Vis 
kova iš dalies buvo laimėta.

Prabėgo pusantrų metų, bet 
viškų pamokų ir katalikų kunigo vis 
dar nesulaukė. Nuo pusės žiemos vėl 
visi nutraukė mokslą. Šį kartą kova 
buvo paskutinė. Kitą rudenį pačiame 
miestelyje buvo įsteigta lietuviškoji 
„Saulės“ mokykla, atvažiavo lietuvė 
mokytoja ir mokykloje sušvito se
niai lauktoji lietuviškoji dvasia. 
Miestelyje atsirado ir patalpų lietu
viškajai mokyklai. Panaikinus aludę, 
jos vietoje įkurta mokykla.

— Buvome jauni, kovojome, — pa
tindavo galva Simonas. — Kur da
bar mūsų žadvainiškiai? Tu ir aš 
čia, o kiti?

Tie kiti jau nevisi gyvųjų eilėse. 
Daugelis jų jau mirę. Juozas Di- 
linskas žuvo 1914 m. Galicijos fron
te; Petras Bilza žuvo 1919 m. kovose 
prieš vokiečius. Lakštingalbalsis An
tanas Šimkus, visad savo gražiu te
noru vedęs „Už beržyno, už gajyno“ 
ir kitas dainas, 1941 m. buvo vo
kiečių sušaudytas. Broliai Makniūnai 
išyko į Pietų Ameriką. O Kazys 
Traulėnas. Prisiminę jį, abu nulei
dome galvas. Jis 1941 m. birželio 
mėn. skaudžiomis dienomis išvežtas 
į Rytus. Kitų likimas nežinomas.

ir ka- 
dėlto

lietu-
— Gaila Kazio! — atsiduso Simū- 

nas. — Tokiųr vyrų L'etuvai visad 
reikia. Kazys iš mūs žadvainiškių 
tarpo buvo įdomiausias vaikas save 
nevaikišku protu. Ūgiu buvo mažiau
sias iš visų, sunkiai brisdavo snie
guotu lauku, ir visi jį palikdavo 
įklimpusį į sniegą. Tik šešiolikametė 
mokinė Adelė jo nepalikdavo ir už 
rankutės tempdavo iš pusnyno.

Po poros mokslo metų mūsų Ka
ziukas prakuto. Pramokęs skaityti, 
pamėgo knygą ir išsirašydavo po ke
lis laikraščius. Pas jį pasidarė cent
ras ne tik kultūringesnių apylinkės 
vaikų, bet dažnai užsukdavo ir be
raštės moterėlės laiškų parašyti savo 
sūnums į Ameriką ar kariuomęnę. 
Gaudamas po kelioliką kapeikų už 
laiško parašymą, turėdavo iš ko 
spaudos įsigyti. Moterėlės pamėgo 
jį dėl to, kad vaikui kažkaip būdavo 
drąsiau pasisakyti, ką jos nori laiške 
įrašyti. Šventadieniais pas jį kam
baryje būdavo pilna kaimo vaikų ir 
moterėlių."

Kartą užeiname pas jį. Sėdi vienas 
susimąstęs ir žiūri pro langą į tolį. 
Ant stalo priversta knygų, laikraščių 
ir kitokių popierių.

— Skaitai ar rašai? — paklausėme.

Nauįan gyveniman skrendant
Welland, Ont. — Sausio 22 d. 

Čia atvyko 19 lietuvių iš DP sto
vyklų Vokietijoje. Malton (To
ronto) aerodrome juos pasitiko 
Empire Cotton Mills, Ltd. firmos 
atstovai.

Tai pirmoji DP asmenų grupė 
(iš viso 34 žmonės), iš Europos 
Kanadon pergabenta lėktuvais. Jie 
yra pasirašę 12 mėnesių darbo 
sutartj su minima bendrove.

su sudaužytomis svajonėmis, troški
mais ir viltimis. Gi busimųjų dienų
nujautimas užslėptas sunkiai per
žvelgiama migla.

Valandą, kitą regisi, kad viskas yra 
sustoję. Slinkimas pirmyn tyliose 
erdvių aukštumose veik nejaučia
mas. Saulė vis tame pačiame dan
gaus skliauto tašte, ir šėšėlis, kartu 
keliaudamas į vakarus, nesikeistų. 
Vienodai ilgas saulės laikrodžio še
šėlis keliautų drauge. Keleivių vei
dai nejudrūs, nurimę ir akys pusiau 
užmerktos. Šiuo momentu atrodo, 
kad jie būtų išsivadavę nuo bet 
kokių minčių. Lygus, vienodas mo
torų užimąs visa paskandino letar
gam Net žiebtuvėlis nebeįstengia 
skelti ugnies ... Tik balti skaitliuko 
ženklai rūpestingai žymi mylias, vis 
augančias praeitin ir tirpstančias į 
naujo gyvenimo pradžią.

Žemai, virš Didžiojo Vandens siau
čia audra. Įsismaginusi jos viena 
banga atklysta aukštyn ir stipriau 
supurto lėktuvą. Subraška liemuo, 
susidaužia lentynose sukrauti daik
tai, o sujaudintų keleivių akys pla
čiau atsidaro ... Atgyja tylėjusi min
tis. Apglėbia artimuosius, atsisvei
kintus Europos stovyklose. Aštriau 
įdiegia, nuklydusi į kraujo ir ašarų 
sūrimu persunkto Nemuno klonius, 
sunkiai atsidūsta, lankydama gimtąją 
pirkią.

Paskui mintis šauna pirmyn ir 
pradeda kabintis į artėjančių dienų 
kontūrus. Čia viskas nauja ir neži
noma. Nepažįstama aplinka ir jau 
sunkiai besuprantami laisvi žmonės, 
vadinami vien savo vardais ir pa
vardėmis. Jų tarpan tu žengi, pana
šus į mažą vaiką, atsargiai ir net
virtai statantį pirmuosius žingsnius. 
Tačiau aiškiai įskaitai — nebus čia, 
kas parpuolus tave pakeltų ir guo
džiančiais žodžiais nuramintų. Suša
lusį neatšildys gimtos pirkios židinys

Kaziukas patraukė prieš mus la.š- 
io voką iš Amerikos ir pirštu pa
braukė jo viršuje užrašą: „Europa— 
lussia—Lithuania“. Iš karto nesu- 
ratome. ką jis nori mums pasakyti. 

Minimas užrašas buvo spaustuvėje 
išspausdintas, o visas kitas adresas 
ranka rašytas. .

— Matote šį žodį, — ir dar kartą 
pirštu pabraukė žodį „Lithuania“.

Dabar supratome, ką Kaziukas 
nori mums pasakyti. Laiškų iš Ame
rikos daug matėme ir visuose bū
davo tik ranka užrašyta „Europa— 
Russia“, o dabar gražiai spausdinta 
ir dar žodis „Lithuania“ pridėtas. 
Nušvito mūsų vaikiškos akys, nei 
šis žodis taip buvo mielas širdžiai.

— Kodėl kiti mūsų išvykusieji 
taip nerašo adresų? — lyg mus pa
klausė, lyg nusiskundė.

Visi tylėjome ir žiūrėjome į tą vo
ko užrašą. Kaziukas staiga pakėlė 
į mūs akis. Jos blizgėjo, tartum 
kibirkštys iš jų lakstytų.

— Visi mūsų parapijos amerikie
čiai taip adresuos savo laiškus į Lie
tuvą. visi! Aš padarysiu, kad visi 
taip rašytų. Juk aš daug laiškų pa-

(nukelta į 10 pusi.)

ir pavargęs čia nerasi atilsio savųjų 
veidų gaivumoj. Naujon gyvenimo 
kovon išeini pats vienas.

Sunėrimus minčiai, atrodo, atbudo 
ir laikas. Saulė, pralenkusi lėktuvą, 
nuniro vakaruosna. Jos atsisveikini
mo uždegti žiburiai suspinksi po ko
jų. Mes skrendame virš New Found- 
lando. Lėktuvas suka ratą ir pradeda 
žemėti. Užspinksta ausys, krūtinėje 
darosi silpna. Krestelėja, atsimušus 
į Naujojo Pasaulio žemę. Po keletos 
minučių lėktuvas prasiveria, išleis
damas mus. Ledu aptrauktu grindi
niu žengiant, kojos kažkaip šąla ir
bando slysti.

Viduje sutinkame žmones. Jie vi
siškai nepanašūs į alkanus, liguistu 
laukimu persisunkusius veidus, pa
liktus anapus vandenyno. Jie lyg 
būtų jaukesni už Prestwide sutiktus 
šaltus abejingus škotus. Akyse įskai
tyti daugiau laimingumo, kaip Azorų 
saloje Santa Maria matytų basų, nu
plyšusių čiabuvių. Veidai sotūs, pa
tenkinti. Ir ieškojimo jokio juose ne
pastebėti ...

Su bundančiu rytu vėl skrendame. 
Į mažus, apvalius langelius įsispengę 
akys seka didžiulius Kanados miškus 
ir ežerų platybes. Kartas nuo karto, 
abipus plačios gatvės išsidėstę, nusi
tiesia mažyčiai miestelių namukai. 
Jie atrodo paprasti ir patogūs. Bet 
ar juose bus tiek šilumos, kaip po 
šiaudiniu stogu? Ar ežerai paten
kins savų vandenų skaidrumu ir 
gaivumu, o miškų atšlaitėse ar už
teks pavėsio? Žvilgsnis neramiai kla
joja ir kažko gaivalingai ieško...

Malton aerodromas prie Toronto 
..Juokis DP!“ — ragina reporteriai, 
bliksėdami foto aparatais. Linksmai 
klostyk savo veidą. — juk tu šios 
dienos sensacija. Liūdni eksponatai 
čia nemėgstami, tad pasitempk, nors 
krūtinėje ir draskytus! nesugaudomų 
jausmų verpetas. Fabriko žmonės 
tiesia rankas ir plačiai šypsosi. Gal 
jie linksmi, įgiję naujų raumenų, o 
gal iš tikrųjų jie nuoširdūs — taip 
norisi patikėti — ir džiaugiasi, kad 
tai jie yra krikšto tėvai dar kartą 
gyveniman šaukiamų žmonių. Laimės 
ir gero Įsikūrimo linkėjimai liejasi 
nenutrūkstama srove. Dėkojame ir 
žadamės, nors ir aiškiai jaučiame, jog 
žmogus — Nicol šono žodžiais — ta
ne kambarinė gėlė, kuri iš viens 
indo išrauta, kitame vėl vešliai pri
gytų. Algis Donaan4--
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Jš Kovo gastrolių anglų zonoje Buvome jauni...
Pergalės prieš latvius

Beveik jau du mėnesiai praslinko, 
kaip koviečiai Kemptene padedant 
margiečiams, iškovojo lietuviams

bauskas — 17, Birutis — 15, Gin
čauskas —4, Lauraitis — 2, Kiki- 
las —0, o Gailius nežaidė; Lūbecko

Pabaltijo krepšinio meisterio vardą. 
Savo pralaimėjimą latviai tada tei
sino tuo, kad tai nebuvusios jų ge-
riausios pajėgos, kad nemaža puikių 
krepšininkų negalėję i pabaltiečių

YMCA-ai: Berkolds — 12. Zebelinš 
— 9, Berzinš — 6, Hermanovskis — 6, 
Svomanis —5 ir Justs — 2.
Kovas — latvių rinktinė 58-43 (21-19)

žaidynes Kemptene atvykti; visas 
jųjų krepšinio elitas esąs susispie- 
tęs Lūbecke.

Vasario mėn. 1 d. Kovas stoja 
prieš latvių rinktinę, kurią daugu
moje sudarė tie patys žaidėjai. Lat-

Kovo krepšininkai, sėkmingai gastroliuoją angių zonoje (iš kairės į 
dešinę): Ginčauskas, Matulevičius, Grybauskas, Birutis, Lauraitis ir 
Gružauskas. Nuotraukoje trūksta Gailiaus ir Kikilo. Daugėlos nuotr.

sirengia į Lūbecką dar kartą išban
dyti jėgas krepšinyje su garsiąja 
latvių krepšinio komanda — buv. 
„Rlga“, o dabar Lūbecko YMCA ir 
Latvijos krepšinio rinktine.

Kovas — Lūbecko YMCA 68-41 
(34-22)

Sts susitikimas su Lūbecko YMCA 
(buv. „Riga“) įvyko sausio mėn. 
31 d. Neskaitlingas Lūbecko lietu
vių būrys: palyginus su iš plačių 
apylinkių suplaukusia latvių publi
ka, nedrąsiai žiūrėjo į išbėgančius į 
aikštę koviečius: Daugumas iš mū
siškių kalbėjo: „Kažin?“ Lūbecko 
YMCA išėjo į aikštę pilnoj savo su
dėtyje, su visiems žinomais jųjų 
krepšinio internacionalais: Herma- 
novskiu, Justu, Zebelinšu ir Ber- 
koldšu. Iš amerikiečių zonos pa
kviestas latvių krepšinio teisėjas Ais- 
trauts švilpia rungtynių pradžią. 
Nuo pat pirmos minutės Kovas su
kuria didžiulę spartą ir derinys po 
derinio užbaigiamas metimais. Re
zultatas bežiūrint kyla 2-0, 6-2, 11-3, 
ir taip pirmas puslaikis baigiamas 
34-22 Kovo naudai. Antrame pus
laikyje vaizdas nesikeičia. Nė vieną 
akimirką neteko abejoti dėl Kovo 
vispusiško pranašumo. Rungtynės 
baigiamos aukšta Kovo pergale 
63-41 (34-22). Šitokio laimėjimo, aiš
ku, nei lietuviai, nei latviai nesitikė
jo, — ypač, kai ta pati Lūbecko 
YMCA prieš keletą mėnesių Schein- 
felde prieš Kovą tepralaimėjo tik 
vieno taško skirtumu — 31-32. Tai 
buvo pirmas toks skaudus Lūbecko 
YMCA-os pralaimėjimas. Taškų 
pelnė Kovui: Gružauskas — 25, Gry-

žaidimą, negalėjo šį kartą taip leng
vai kapituliuoti. Gi Kovas išėjo net 
gal su per didele doza pasitikėjimo. 
Rungtynės pradedamos. Į Kovo di
džiulę spartą latviai atsako dar di
desne ir jau veda 2-0, 4-3 7-6. Ko
vas banda taktines gudrybes, tačiau 
nė vienas kombinacinis derinys pro

latvių, gal net per kietą, dengimą 
nepasiekia tikslo. Pasekime vis 
svyruoja vieno taško skirtumu tai 
vienų tai kitų naudai. Kovas bando 
lėtinti žaidimą, bet ir tai negelbsti. 
Latvių rinktinė pirmojo puslaikio 
gale veda 17—16 savo naudai. Lat
vių publika džiūgauja, milžiniškomis 
ovacijomis palydi kiekvieną rinkti
nės pelnytą tašką ir jau skelbia re
vanšą už skaudų vakarykštį pralai
mėjimą. Kovas, bando paskutinį 
vaistą: dar padidina spartą. Ir pir
mąjį puslaikį Kovas baigia jau 21-19 
savo naudai. Antrame puslaikyje 
Kovas visiškai suranda save*ir re
zultatas ima vis kilti koviečių nau
da:. Trečiam ketvirčiui baigiantis Ko
vas jau turi 10 taškų persvarą. Pas
kutiniame ketvirtyje Kovas dar pa
spaudžia. ir rungtynės baigiamos pui
kia koviečių pergale — 58-43 (21-19). 
Taškų pelnė Kovui- Lauraitis — 18, 
Grybauskas — 18, Birutis — 11, 
Gružauskas — 8, Ginčauskas — 3, ir
Kikilas — 0; Latvių rinktinei: Ze
belinš — 20. Berkolds — 10. Švol- 
manis — 5, Hermanovskis — 3, Justs 
— 2 ir Hirtmanis —3.

Šios paskutinės dvi pergalės rodo 
visišką lietuvių pranašuma krepši- 
nyje prieš latvius. Valio! Šaunie
siems mūsų krepšininkams — kovie- 
čiams.

Nuoširdi koviečių padėka tenka p. 
B. Keturakiui, kuris padėjo tiek

(atkelta iš 9 pusl.)k _ 
rašau. Juk čia Lietuva! Lietuviai 
turi taip rašyti.

Jo žodžiai greit byrėjo, kalba karš
ta ir sujaudinta. Mums jau nebe
atrodė, kad čia kalba mūsų penkio
likametis bičiulis. Atrodė, kad čia 
kalba suaugęs vyras.

Iš tikrųjų, netrukus per mūsų 
paštą pradėjo ateiti daug laiškų su 
užrašu „Europa—Russia—Lithuania“. 
Pašto valdininkai rusai atkreipė į 
tai savo dėmesį ir įtarė, kad tai Ka
ziuko darbas. Neapsiriko! Kartą 
pašte užniko jį barti pats pašto vir
šininkas. Kaziukas netylėjo ir karš
tai rusui atsikirto. Kai pašto vir
šininkas, atkaklaus vaiko įsiutintas, 
norėjo jį apkulti, Kaziukas kulvlrkš. 
čiomis išsmuko į gatvę. Nepagavęs 
vaiko, viršininkas tik pagrasė:

— Varliūkšti tu! Jeigu būtum pil
nametis, aš tave į kalėjimą įkiščiau.

Kaziukas ruso grąsinimų nepabū
go. Dirbo ir toliau savo užsibrėžtąjį 

darbą.
Kitą kartą vėl užeiname pas Ka

ziuką. Radome beskaitantį naujai 
įsigytą knygą. Pasiteiravome, kojčią 
knygą skaito. Kaziukas atvertė vir
šelį su knygos pavadinimu „Su
laukė“.

juos rinkti. Kazys, nuleidęs galvą, 
nusiskundė:

— Mano senos svajonės taip pat 
Vilnius, bet turiu palaukti, kol ma
mytė pasveiks. Išvykdamas galiu 
jai pakenkti.

Iš lėto prasivėrė trobos durys.
— Tegul bus pagarbintas Jėzus 

Kristus! — įėjo senas elgeta Kazys 
Nomeika, buvęs 1863 m. sukilėlis.

Jis buvo senas mūsų vaikystės 
dienų bičiulis. Dažnai pas jį rink
davomės pasakų pasiklausyti ir iš
girsti apie 1863 m. sukilimą. Ir už
augę su juo bičiulystės nenutrau
kėme. Kvaili buvo tie caro valdi
ninkai. Jie įtardavo kunigus ir kitą 
lietuvių šviesuomenę, kad jie kursto 
vaikus ir jaunuolius, bet nenuvokė, 
kad didžiausieji kurstytojai buvo tie 
seneliai, mūsų naujieji vaidilos Ir 
Tėvynės prisikėlimo pranašai. Jų 
pasakos, legendos apie senąją Lietu
vą, vaikus per anksti protiškai bran
dino, uždegdavo jų jaunutes širdis 
pamilti savo žemę ir kalbą.

— Ką, vaikučiai, tariatės? Girdė
jau, važiuosite į lietuvišką vaiską 
žalnieriauti.

daug pastangų taip puikiai priimant 
ir visą buvimo metą Lūbecke taip 
nuoširdžiai besirūpinant. Nuoširdus 
ačiū ir visiems lūbeckiečiams.

Kovas pasišovęs yra sužaisti dar 
keletą rungtynių su pajėgesnėms lie
tuvių bei kitų tautybių krepšinio ko
mandomis anglų zonoje. Sėkmės ko- 
viečiams. L. V.

Užtaria naujai atvykusius
Amerikos lietuvių laikraštis „Gar

sas“ Nr. 3 vedamajame užtaria at
vykusius į JAV tremtinius. Jis rašo, 
kad viename kitame laikraštyje pa
sirodė priekaištų naujai atvykusiems, 
būk, jie nemoką ar nenorį prisi
derinti prie vietinių sąlygų, nesisku
biną įsijungti į esamas organizaci
jas ir jų veiklą.

„Nekantrūs laikraščių bendradar
biai turėtų suprasti kad tie naujai 
atvykę mūsų tautiečiai yra pergy
venę sunkias valandas, daugelis iš
kankinti dvasiniai ir fiziniai. Jiems 
gyvenimas mūsų šalyje irgi yra 
naujas ir ima laiko priprasti ir prisi
taikinti prie vietinių sąlygų“.

Toliau laikraštis pažymi, kad dau
gelis atvykusių jau aktyviai daly
vauja mūsų veikloje ir be reikalo 
triukšmaujama ir ardoma vienybė.

Kitas Amerikos lietuvių laikraš
tis „Draugas“, atsiliepdamas ta pa
čia tema, dar priduria:

„Ar galime tremtinius kaltinti, 
kad jie per vieną dieną nepriprato 
prie mūsų gyvenimo būdo, kad jie 
turi kiek kitokias pažiūras į gyve

nimą? Juk jie yra europiečiai, at
vykę į kitą kontinentą, kuriame ra
do visais atžvilgiais skirtingą gyve
nimą, prie kurio pripras iš lengvo. 
Ar mums iš karto čia patiko? Di
džioji dalis iš mūsų tuojau būtume 
grįžę į tėvynę Lietuvą, jei būtume 
galėję. Bet pinigų neturėjimas ir 
gėdos jausmas neleido tuoj grįžti. 
Gi kai prakutome — apsipratome 
ir šiandien esame geri Šios šalies 
piliečiai. Esu linkus manyti, kad 
taip bus ir su tremtiniais.

Daugiau atjautimo tremtiniams, 
daugiau jų padėties supratimo! Juos 
gaudė trėmė okupantai, jie prieš 
savo norą paliko tėvynę, savo su
kurtą gyvenimą ir sunkiai uždirbtą 
turtą ir išėjo tik su ryšulėliu ran
koje ir žaizda širdyje. Tremtyje 
begyvendami pastumdėlio gyvenimą, 
nuolatos skriaudžiami ir visokių 
smūgių ištinkami, kai kurie jų gal 
ir iš pusiausvyros ištrenkti. Mūsų 
pareiga padėti jiems atgauti žmo
gaus pasitikėjimą žmogumi. To ne
atsieksime, jei sėsime nepasitikė
jimą tarp jų ir savęs ir ieškosime 
nereikšmingų krislų.“

— Tai apysaka iš serbų tautinio 
atgijimo ir kovų dėl laisvės, — pa
aiškino mums.

Įdūrėme savo akis į nedidelę kny
gelę. Kaziukas pakilo, atsidarė savo 
knygų dėželę ir neilgai pasirausęs, 
ištraukė kitą knygutę. Padėjo prieš 
mus ant stalo.

— O čia iš bulgarų laisvės kovų. 
Patiko ji man. Jau kelis kartus ją 
perskaičiau.

Knygutės pavadinimas „Švintant“ 
kažkaip jautriai veikė mūsų vaikiš
kas sielas. Vartėme jos puslapius 
spindinčiomis akimis, nors ten jokių 
paveiksliukų nebuvo.

— Ją jau dabar galiu duoti paskai
tyti. Tik nesutepkite. Kai perskai
tysite, gausite ir šią, — parodė į sa
vo skaitomą „Sulaukė".

Ilgai Kaziukas pasakojo „Švintant“ 
turinį. Pagaliau įsikarščiavęs su
šuko:

— Juk ir Lietuva kada nors su
kils! Kai mes užaugsime, ji sukils! 
Ir mes būsime sukilėliai! Kovosimė, 
kovosime!

Gavę „Švintant“, išskubėjome na
mo ją skaityti. Perskaitę abi mini
mas knygutes, ir mes, kaip Kaziu
kas, pradėjome svajoti apie būsimą 
Lietuvos sukilimą. Ir mes savo vai
kiškose širdyse įsirašėme: Būsime 
sukilėliai!

Praslinko keletas metų. Nušvitę 
Lietuvai 1918 metai, mus rado jau 
nebe Kaziukus, bet 20 metų amžiaus 
jaunuolius. Metų pabaigoje iš Vil
niaus atėjo pusiau slapta žinia, kad 
ten pradedama organizuoti Lietuvos 
kariuomenė ir laukiama savanorių. 
Vėl susirinkome pas vieną draugų 
pasitarti. Pas Kazį susirinkti nega
lėjome, nes jo motina sunkiai sirgo 
ir nenorėjome, kad ji užgirstų apie 
mūsų naujus užsimojimus. Vieni nu
tarėme važiuoti savanoriais i Vilnių, 
o kiti palaukti, kol vietoje pradės

Gavęs teigiamą atsakymą, senelis 
palingavo galva:

— Kariavau ir aš, vaikučiai, už 
Lietuvą. Mums nepasisekė. Duok, 
Dieve, kad jums pasisektų. Aš mel
siuos už jus ir už mūsų Lietuvėlę.

Senelis atsikėlė, mus visus per pe
čius paglostė ir vėl atsisėdo. Dabar 
atsisėdo ne pasakas mums sekti, 
kaip tai būdavo anksčiau, bet iš
girsti mus šnekant apie Lietuvos 
prisikėlimą.

Išvykome savanoriais įvairiais ke
liais. Aš į Vilnių. Kazys pavėlavo. 
Atvyko tik į Kauną. Kiti stojo Šiau
liuose ir kitur. Su Kaziu susitikau 
1919 m. Dauguvos fronte. Kazys 
šypsojosi:

— Ką, ar, vaikais būdami, nenu
jautėme, kad dėl Lietuvos laisvės 
teks mums kariauti.------ i—

Prie stovyklos virtuvės suskam
bėjo geležis pietums. Su Simt&iu 
nutraukėme savo senus atsiminimus.
Pakilome eiti į baraką.

St. Širvys

Mažieji DP žiemą
Eug. Karpavičiaus nuotr.

FERENC NAGY

Tragiškas kelias
1946 m. kovo mėn. komunistai 

pradėjo intrigas, stengdamiesi su
silpninti parlamentarinę mažažemių 
daugumą. Iš įvykių eigos paaiškėjo, 
kad komunistai su rusais” varė 
bendrą vagą. Jei kuris nors iš ma
žažemių pasąkydavo atviresnį žodi, 
tuojau būdavo apšaukiamas reak
cionierium; netrukus pradėjo ir ru
sai tiekti savo sąskaitas atidavimą; 
po to antras, kuriame buvo reika
laujama paskubinti atiduoti vokie
čių turtą; trečias, iš kurio aiškėjo, 
kad nutraukiami maisto kreditai 
Budapešto gyventojams (buvo kal
bama apie tuos maisto produktus, 
kuriuos ankščiau rusai Vengrijoje 
buvo rekvizavę); toliau — dar vie
nas, kuriame buvo primetama, kad 
mes pažeidę rusų-vengrų prekybos 
sutartį; pagaliau buvo pareikalauta 
daugiau ir geresnių maisto produktų 
rusu armijai, grąsinant bausmėmis 
ir drastiškomis represalijomis. Laiš
kai ėjo taip dažnai vienas po kito, 
kad mes, nespėję gerai susipažinti 
su vieno turiniu, tuoj pat gauda
vome kitą. Kai kurie jų. ypač maisto 
normų sumažinimai, mus taip pris
lėgė, kad eilė mūsų partijos narių 
buvo priversti atsistatydinti.

Pirmieji reikalavimai ėjo iš mar
šalo Vorošilovo, Kontrolinės Sąjun
gininkų Tarybos šefo. 1946 m. kovo 
mėn. jis išvyko Maskvon „atostogų“ 
ir buvo pakeistas gen. Itn. V. P. 
Sviridovu. Vorošilovas iš Maskvos 
negrįžo. Tokia padėtis rusams buvo 
begalo naudinga, nes, jei mes arba 
anglų ar amerikiečių atstovai Svlri- 
dovui įteikdavo prašymą arba pro- 
t~ ‘ą. jis galėdavo „perduoti Voroši- 
lovui — tokir procedūra galėdavo

tęstis ištisas savaites, mėnesius arba 
dar ilgiau.

Tikras kelias tapti „reakcionie
rium“ buvo kritiškas ūkinės 
padėties vertinimas. Rusai pradėjo 
vis stipriau ir stipriau paimti į savo 
rankas visą mūsų ekonominę sis
temą. Reparacijų našta būtų bu
vusi dar pakeliama, nors rusai mūsų 
tiekiamoms prekėms numatydavo 
nepakankamas kainas. Tačiau pa
dėtį sunkino pretenzijos į tariamą 
vokiečių turtą ir žaliavų kontrolė.

Vengrų pramonėje jau prieš l^arą 
buvo daug vokiečių kapitalo, o karo 
metu vokiečiai savo turtus dar la
biau padidino, apiplėšdami begin
klius asmenis. Rusai gi visą, net ir 
pavogtąjį turtą, laikė „vokiečių ka
pitalu".

Paimsim pavyzdžiui vengrišką fa
briką. Vokiečiams arba jų aukoms 
anksčiau priklausė 20% akcijų. Ru
sai išsirenka svarbiausius įrengi
mus ir sako. „Šie 20% yra mūsų. 
Jie bus paimti ir išgabenti Rusijon: 
Tačiau jei jūs priimsite mus pusi
ninkais, tai mes paliksime fabriką 
ramybėje ir direktorium paskirsime 
rusą.“

Jei tariamų arba tikrų vokiečių 
akcijų nebuvo rusai grąsindavo. kad 
įmonė bus paimta kaip karo grobis. 
Arba galėjo sutrukdyti žaliavų tie
kimą. Visose įmonėse, kur buvo ga
minamos reparacijoms skirtos gery
bės, jie pastątė rusus kontrolierius. 
Tuo būdu rusai įsigalėjo svarbiojoje 
pramonėje, k. a., aluminijaus, laivų 
statybos, metalo ir civ. aviacijos. 
Vėliau jie palaipsniui įsiskverbė ir į 
draudimo Įstaigas bei bankus. Net 
ok dalykai ka’p karuselių parkai,

jiems nebuvo permaži. Pagaliau ir 
smulkieji prekybininkai bei ūkinin
kai negalėdavo gauti reikalingos 
medžiagos jei neturėdavo komunisto 
valdininko išduoto leidimo.

Mes, vengrai, į visa tai žiūrėjome 
surištomis rankomis, bet britų bei 
amerikiečių atstovai pradėjo darytis 
neramūs. Tačiau jų pastangos su
duždavo į tuos „mažus žodelius“, ku
rie buvo įrašyti Potsdamo susitari
me. Mes tikėjomės, kad amerikie
čiai ir anglai griebsis kokių nors 
žygių tam pakeisti, tačiau mūsų vil
tys nepasitvirtino.

Ir taip rusai žingsnis po žingsnio 
įsitvirtino kiekvienoje įmonėje, o 
šių įmonių tarnautojai, dalininkai ir 
darbininkai, trokšdami ramybės ar
ba bijodami represijų, pasidavė ko
munistų kontrolėn.

1946 m. balandžio mėn. vadovavau 
vienai misijai, kuri buvo pasiųsta 
Maskvon. Mes tikėjomės rasti būdų 
palengvinti sunkią ekonominę padėtį 
ir sušvelninti kai kuriuos taikos su
tarties punktus.

Į Maskva ir atgal skridome pri
vačiu Vorošilovo lėktuvu. Buvome 
mandagiai priimti ir puikiai vaiši
nami. Stalinas, Molotovas, Mikoja- 
nas ir Dekanozovas atidžiai klausėsi 
mūsų išvedžiojimų. Jie padarė kai 
kurių tiksliai precizuotų koncesijų, 
pvz., reparacijų mokėjimas vietoj 6 
buvo išdėstytas 8 metams ir nu
brauktas 15 mil. dol. reikalavimas 
tariamam rusu geležinkelių tinklo 
atstatymui. Mes beveik kiekvieną 
vakarą lankėme operą. Stalinas 
mūsų garbei suruošė didžiulį pokylį, 
o vėliau mums buvo parodyta filmą, 
kurioje buvo vaizduojamas laimin
gas gyvenimas rusiškuose kolcho
zuose.

Pas Staliną išbuvau 7/4 valandas 
Jis parodė charakteringą susidomėji
mą Vengrijos žaliavų problema. Tam

pavyko, nieko man nepažadant, su
daryti įspūdžio, kad rusai norį mums 
gero. Na, Sovietų Sąjungos atstovai 
Vengrijoje, — galvojau sau, — gal 
kiek perdaug paskubėjo, bet paga
liau pavyks susitvarkyti . . . Reikia 
pastebėti, kad vėlesni įvykiai šio 
įspūdžio nebepatvirtino.

Vos tik grįžęs atgal, gavau Stalino 
malonės ženklą — man buvo atsiųs
tas Ziss automobilis, gamintas, tiesa, 
Rusijoje, tačiau, kaip vėliau konsta
tavau, turįs daug dalių amerikietiš
kos kilmės.

Keletai savaičių praėjus vėl vado
vavau vienai misijai, kuri šiuo kartu 
vyko į Ameriką. Washingtone tu
rėjau garbės susipažinti su prez. 
Trumanu. Vaišingumas Washingtone 
nebuvo toks orientališkas, kaip 
Maskvoje' mes buvome paprastai ir 
draugiškai priimti, ir mūsų kelionė 
Vengrijai atnešė naudos. Amerika 
pareiškė esanti psiruošusi grąžinti 
Vengrijos aukso rezervus (32 mil. 
dol.), kurie nacionalsocialistų buvo 
išgabenti Vokietijon ir vėliau JAV 
armijos ten rasti; taip pat mes turė
jome atgauti savo Dunojaus kivyną; 
paskola atliekamam JAV armijos 
turtui įsigyti buvo padidinta nuo 10 
iki 15 mil. dol. Aukso rezervų grą
žinimas mums nepaprastai padėjo 
stabilizuoti valiutą.

Amerikoje pamatėme tokį pragy
venimo standartą ir gerbūvį, kokio 
anksčiau niekad nebuvome matę. 
Mane lydėjęs atkaklusis Rakosi taip 
pat viską akylai stebėjo, tačiau sten
gėsi neparodyti bet kokio nustebimo 
arba susižavėjimo.

Didžiausias mano kelionės per 
Ameriką įvykis buvo apsilankymas 
„Tennessee Valley Authority“. Dvi
dešimt devynerius metus savo am
žiuje buvau dirbęs ūkininko darbą, 
tačiau dabar nepaprastai stebėjausi, 
pamatęs, kokios didelės įtakos visam

gyvenimui ir ūkio pajėgumui gali 
padaryti elektrifikacija.

Atsitiktinai pasitaikė, kad TVA 
buvo pirmoji vieta Amerikoje, kur 
mes pamatėme vieną žemės ūkio 
darbininką, dėvinti suplyšusias kel
nes. Akylos Rakosi akys tuojau tai 
pastebėjo.

— Žiūrėkite, — pasakė jis trium
fuodamas, — ir Amerikoje ne viskas 
auksas, kas žiba.

Vėliau mums parodė keletą pi
giųjų būtų kolonijų. Rakosiui tai 
buvo karti piliulė. Aš mačiau, kaip 
kritiškai jis į visa žiūrėjo. Pagaliau 
jis, atrodo, kažką pastebėjo.

— Jei šiuose namuose įsiveistų 
blakės, — tarė jis, — tai jokiu būdu 
jų neiškrapštytum.

— Tačiau, — pastebėjo vienas mū
siškių, — neatrodo, kad Amerikoje 
būtų daug blakių.

— Argi jūs nežinote, — atkirto 
Rakosi piktai. — kad blakės iš viso 
yra iš Amerikos kilusios ir iš ten 
į Europą bei Rusiją atgabentos?

Grįžus Vengrijon, vėl pradėjo telk
tis įvairūs sunkumai. Mano išvyki
mo metu jauni vyrukai du kartus 
paleido šūvių į rusų kareivius. Pir
muoju atsitikimu du iš įvykiu įpai
niotų jaunuolių atsitiktinai buvo ka
talikai. Generolui Sviridovui to pa
kako įsakyti, kad visos katalikiškos 
jaunuomenės organizacijos būtų pa
leistos. Antro atsitikimo dalyvis 
buvo skautas; jis norėjęs atkeršyti 
už savo motiną, kurią, kaip plito 
gandai, kurių teisingumą man nepa
vyko nustatyti, išprievartavę septyni 
rusų kareiviai. Po šio įvykio buvo 
paleisti vengrų skautai.

Praėjus keliems mėnesiams, So
vietų ministeris Vengrijai Georgiev 
Maksimovič Puškin man pasiūlė mo
kyklose uždrausti religijos pamokas. 
Tačiau, tai buvo vienintelis rusų rei
kalavimas. kuriam pavyko sėkmingai 
pasipriešinti.
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Paskutinis „Sietyno“ suspindėjimas
Schw.-Gmiind. — Lietuvių Meno ] 

Kolektyvas „Sietynas“, minėdamas 1 
'savo veiklos pustrečių metų sukaktį, i 
sausio 31 d. Schwūbisch-Gmūnd lie- 1 
tuvių stovyklos salėje suruošė kon- 1 
certą. Tai buvo kartu ir atsisveiki
nimo koncertas, nes kolektyvas, dalį 
savo narių jau anksčiau išleidęs į 
užjūrius, dalį beišleidžiąs? be to, ir 
dėl sunkių darbo sąlygų nutarė savo 
darbą nutraukti. Atsisveikinimo kon
certas paliko gražų įspūdį, nes įvai
rią ir įdomią programą išpildė ne 
tik pats mišrus „Sietyno" choras ir 
tautinių šokių grupė, bet ir keli so
listai. Tai buvo lyg senųjų „Sietyno" 
nariu ir artimų bendradarbių para
das. Čia išgirdome pirmųjų „Sie
tyno“ koncertų solistus Vyt. Žmui- 
dziną, E. Cypienę ir Br. Jančį, gėrė
jomės pianisto A. Mrozinsko išpil
dytais kūriniais, prašėme kartoti 
operos solistą Paulių Rūtenį. Pir
moji koncerto dalis buvo skirta lie
tuviškiems kūriniams, kai tuo tarpu 
antrojoje išgirdome įvairią sveti
mųjų autorių kūrinių programą.

' Po koncerto šiauresniame ratelyje 
įvyko sukakties ir kartu kolektyvo 
veiklos užbaigimo aktas. „Sietyno“ 
vadovas Alg. Kačanauskas savo kai-, 
boję nupasakojo kolektyvo nueitą 
kelią ir nuveiktus darbus. „Sietyno“ 
įsisteigimo datą reikia laikyti 1945 m. 
birželio 29 d. Tai buvo Wurzburgo 
DP stovykloje Susiorganizavusi 40- 
ties asmenų grupė sunkiose sąlygose 
pradėjo darbą, repetuodama garaže, 
kurį vėliau pavertė sale, patys siū- 
damiesi ir dažydamiesi tautinius rū
bus, statydamiesi sceną ir kt. Pir
mųjų entuziastų tarpe matėsi Alg. 
Kačanauskas, Vyt. Jančys, akt. A. 
Rūkas, dailininkai VI. Vijeikis, C. 
Janušas, P. Osmolskis ir kt. Kolek
tyvas dirbo, repetavo, šoko ir dai
navo — ir buvo džiaugsmo ne tik 
lietuviams, bet ir kitataučiams. Pir
mąją išvyką „Sietynas“ tbeėjo Pui
doje: amerikiečių Raud. Kryžiui ir

lietuvių kolonijai. Po to aplankyta 1 
Mannheimas, Heidelbergą#, Bamber- i 
gas, Schweinfurtas Ochsenfurtas ir i 
kitos vietovės. Anais laikais tai ne- 1 
buvo lengva, tačiau kolektyvas į iš- i 
(rykas vykdavo su dideliu entuziaz- ’ 
mu ir pasiaukojimu. Didelę paramą i 
kolektyvas tuo metu jautė iŠ vietinio ; 
UNRRA pareigūno belgų kpt. Don- 
vilio, kuris ir iki šios dienos liko 
nuoširdus „Sietyno“ bičiulis, gyve
nimo drauge pasirinkęs vieną siety- 
nietę. Nemažesnės paramos „Siety
nas“ susilaukė ir iš savojo anuo
metinio komiteto, su P. Venclova 
priekyje.

Wurzburg  o stovykloje esant sun
kioms gyvenimo sąlygoms, kolekty
vui pavyko persikelti į Kirchheimą, 
kur lietuviai iš seniau gyveno pri
vačiuose butuose. Ir čia „Sietynas“ 
vėl tęsė darbą, į savo eiles įtrauk
damas ir vietinių pajėgų. Rež. A. 
Škėmai vadovaujant, pastatytas vaiz
delis „Prie malūno“, kartu paruo
šiant ir koncertinę dalį. Aplankyta 
vėl visa eilė vietovių, dainuota ra- 

: diofone, amerikiečiams ir kt. Daly- 
► vaudamas amerikiečių kariuomenės 
1 švietimo skyriaus suruoštame įvai- 
■■ rių tautybių DP meninių grupių kon- 
l kurse „Sietynas“ laimėjo pirmąją 
1 vietą.

Persikėlus į Schw.-Gmund stovy
klą, gyvenimo ir darbo sąlygos žy
miai pablogėjo. Daugumas kolek
tyvo narių susirūpino savo ateitimi, 
pradėjo lankyti įvairius kursus, re
peticijos galėjo vykti tik vakarais, 
kas labai apsunkino darbą. Pagaliau 
prasidėjo emigracija, ir vienas kitas 
kolektyvo narys išvyko į užjūrius, 
kiti tebelaukia išvykimo. Prie to 
prisidėjo ir kiti sunkumai bei kliū
tys, ir „Sietynas“ nutarė daugiau 
nebešviesti.

Per pustrečių savo gyvavimo metų 
„Sietynas“ daug prisidėjo prie akty
vo įrašymo mūsų kultūrinio trem
ties gyvenimo balanse. Jis, kaip ir

kiti panašūs kolektyvai, išpopulia
rino mūsų dainą ir šokį svetimtau
čių tarpe, kėlė nuotaikas savųjų 
tremtinių šeimoje ir žadino gimtinės 
meilę savo daina, muzika ir šokiu. 
Vertinga paminėti, kad kolektyvas 
suruošė 111 koncertų, kurių klausėsi 
apie 40.000 žiūrovų; išvykų metu su
važinėta per 6.000 km ir aplankyta 
22 vietovės; savo repertuare „Siety
nas“ turėjo per 100 dainų ir giesmių 
bei 13 taut, šokių Kaip aktyviausieji 
„Sietyno“ nariai paminėtini V. Ka- 
čergius, dalyvavęs 79 koncertuose, 
St. Rukša — 78 kone, ir O. Rutkaus
kaitė — 73 kone. Savo atsisveikinimo 
kalboje kolektyvo vadovas Alg. Ka- 
čanauskas kvietė visus sietyniečius, 
kur jie bebūtų, neužmiršti lietuviš
kosios dainos ir ją populiarinti sve
timtaučių tarpe.

Gražių linkėjimų ir sveikinimų 
„Sietynui“ pareiškė V. Tarybos ats
tovas inž. Novickis, LTB Wurttem- 
bergo apygardos pirm .pavaduotojas 
dr. G. Valančius, vietinio LTB ko
miteto atstovas dr. J. Grinius, inž. 
A. Gargasas. Visi jie linkėjo „Sie
tynui“ vėl sužibėti laisvos tėvynės 
padangėje. J. Žilvinas

Skryningo reikalu
Ryšium su amerikiečių zonoje be- 

vykstančių skryningu — registra
cija ir kartu su tuo kai kurių žemes
niųjų PC IRO pareigūnų pareiški
mais dėl jo vykdymo eigos, pasta
ruoju metu kilo vienur kitur susi
jaudinimo, vieno kita stovykla pa
reiškė atsisakanti eiti į tą skryningą 
— registraciją, ligi nebus gauta raštų 
patikimų garantijų.

Vyr. Komitetas vienas ir kartu su 
latvių bei estų Vyr. Komitetais yra 
daręs reikalingų žygių IRO ir 
EUCOMe. Abiejų centrų mums buvo 
pareikšta, kad šį registracija ~~DP

Pranešimai
Pranešimas mokyklų vadovėlių reikalu ]

Kai 1945 m. viduryje ėmė kurtis trem
tyje mūsų mokyklos, trūko joms ne tik 
vadovėlių, bet net relkalingiausio inven
toriaus ir rašymo priemonių. Tačiau ’ 
nepalaužiamas mūsų mokytojų ryžtingu- ] 
mai nugalėjo visas kliūtis: greit ėmė 
rastis ne tik inventorius, rašymo prie- • 
monės, bet ir vadovėliai. Plrmlslems : 
tremties mokslo metams baigiantis, mo- i 
kykloe jau turėjo reikalingiausių - vado
vėlių. Mokykloms | pagalbą buvo atėjusi 
UNRRA. Jos rūpesčiu ir lėšomis buvo 
fotomechanlniu būdų perspausdinta ir 
padovanota mokykloms 8 nemažo tiražo 
vadovėliai. Tuo būdu antruosius mokslo 
metus pradinė tremties mokykla pra
dėjo, turėdama bevelk visus vadovėlius, 
o gimnazija — turėdama jų taip pat ne
mažą kiek|.

Laikas betgi bėga ir keičiasi. Atsirado 
daug knygų leidėjų, kurie išleido ir te- 
beleddtla nemaža knygų, deja, ne vado
vėlių. Priprašyti leidėjus išleisti vieną 
ar kitą vadovėli darosi vis sunkiau. To
dėl pastaruoju laiku vadovėlių ne tik 
nedaugėja, bet jų kiekis pradeda mažėti. 
9įtam jų mažėjimui yra daug priežasčių. 
Dalis vadovėlių žūsta, kilnojantis žmo
nėms iš vienos stovyklos i kitą, kita da
lis dingsta, mokiniams baigiant vieną ku
rtą klasę, skyrių ar mokyklą, dingsta jų 
dalis ir dėl emigracijos.

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo Ko
misija, turėdama galvoje, kad mūsų 
tremties mokyklai vadovėliai ir toliau 
bus reikalingi, Ir žinodama, kad išleisti 
naujas vadovėlių laidas nedaug tėra ga
limumų, kreipiasi t mokyklas, leidėjus 
ir lietuviškąją visuomenę, prašydama at
kreipti 1 ši reikalą atitinkamą dėmėsi.

1. Mokyklų vadovybės turėtų išaiškinti 
mokiniams, kad vadovėliai yra ne Jų as
meniška, bet visos mokyklos nuosavybė, 
ir žiūrėti, kad nė vienas vadovėlis iš 
mokyklos nežūtų.

X Leidėjai turėtų pabandyti, rasti gali
mumų šalia grožinės literatūros ir ki
tokių knygų išleisti ir vieną kitą reika
lingiausią vadovėli mokyklai.

3. Yna buvę atsitikimų, kad vienas ar 
kitas vadovėlis yra perspausdinamas Ir 
išleidžiamas, nieko apie tai nepranešant 
Kn. Leld. K-jai ir nepaskelbiant spau
doje. Ateityje apie tokius naujai išleistus 
vadovėlius turėtų būti tuojau painfor
muota Kn. Leėd. K-ja, kad Ji galėtų apie 
tai pranešti per spaudą visoms mokyk
loms.

4. Jeigu, kas žino, kur šiuo metu yra 
1946 m. pradžioje UNRRA-os foto mecha
niniu būtlų išleistųjų vadovėlių klišės, 
prašoma tuoj pranešti Švietimo Valdy
bos Knygų Leidimo Komisijai.

8v. Vald. Kn. Leld. Komisija

LTB atstovų su 
važiavimas

LTB Vyr. Komiteto nutarimu, tre
čias tremtinių atstovų suvažiavimas 
šaukiamas š. m. kovo mėn. 3 d. 9 vai. 
Schweinfurto lietuvių stovykloje. Į 
suvažiavimą atvyksta antrame suva
žiavime dalyvavę atstovai (jeigu at
stovas būtų išemigravęs ar negali 
atvykti, atvyksta daugiausia balsų 
gavęs kandidatas). Dienotvarkė bus 
paskelbta suvažiavimo metu. LTB

Pabaltijo Vyt. Kom. Pinn-kų pasitarimas
Hanau. — Sausio 26 d. įvyko Pa

baltijo Vyr. Komitetų pirmininkų 
pasitarimas, kuris praėjo labai jau
kiai ir nuoširdžiai. Apsvarsčius visą 
šilę aktualių klausimų, buvo nu
tarta:

1) Skryningo reikalu: Į skryningą 
— registraciją eiti, tačiau stropiai 
budėti, kad jis būtų vedamas P. Ed- 
wardso pareiškimo DP spaudos at
stovams dvasioje, būtent, kad po re
gistracijos stovyklose liks 99,5%. 
Skryningo — registracijos metu nu
kentėję tuoj turi skųstis Area ir 
pranešti savo Vyr. Komitetui.

Ryšium su ta registracija, nutarta

BUV. LIETUVOS STEIGIAMOJO, I-JO, 
n-jo ir ni-jo seimo nariams
Gyvenamojo meto reikalams aptarti 

artimiausioje ateityje numatoma suk
viesti buv. Lietuvos Steigiamojo, I-Jo, 
n-jo ir III-jo Seimo narius pasitarimui.

Visi buv. seimų nariai prašomi nedel
siant pranešti savo adresus Organizacinei 
Komisijai buv. seimų narių suvažiavimui 
šaukti: (14b) Reutlingen, Lederstr. 94, Ll- 
tautsches Rotes Kreuz (Seimo atstovų 
su v. org. komisija).

Ponams buv. seimų nariams bus išsiun
tinėti asmeniški kvietimai, paaiškiną visa, 
kas žinotina. Organizacinė Komisija

sutūrima, 
Pastogė“ 

Taip

G^vus a Prof. V. Krėvės 
pradėta spausdinti: „Šiaudinė 
ir „Raganius“ su iliustracijomis, 
pat pasiruošta spausdinti: Šatrijos Ra
ganos „Senajame Dvare*'; Žemaitės — 
Raštų rinkinys; dr. Basanavičiaus — Ož
kabalių Pasakos; naujai perredaguotos 
P. An^riušio ir jo iliustuotos; A. Ben- 
dorlaus — Europos Geografija.

Sūduvos knygų leidykla

6) Spaudos reikalu paakinti žur
nalistus susirūpinti ketinimais įvesti 
spaudos sutvarkymus nuo balandžio 
1 d. Jų pastangas tuo reikalu pa
remti EUCOMe.

7) Teismų reikalu informuotis IRO 
ir dėti pastangas EUCOMe dėl jų 
formalaus pripažinimo.

8) Kelti ir toliau reikalą turėti 
mūsų atstovus IRO įstaigose.

9) Buvo aptartas invalidų reikalas
ir nutarta pasirūpinti jų tiek teisine, 
tiek materialine būkle. LTB

paruošti ir įteikti (jau įteiktas) visų 
trijų Pabaltijo Vyr. Komitetų vardu 
memorandumą, kuriame iš vienos 
pusės džiaugiamasi Edwardso pareiš
kimu, kuris nuramino tremtinius, 
bet, iš kitos pusės apgailestaujama, 
kad visa eilė IRO pareigūnų elgiasi 
priešingai jo pareiškimams.

2) Pinigų reikalu parašyti bendrą 
raštą dėl valiutos keitimo, prašant, 
kad, pereinant į kitą valiutą, nebūtų 
nuskriausti nei pavieniai DP nei jų 
organizacijų iždai.

3) Mūsų Bendruomenių pripažini
mo reikalą judinti ir toliau.

4) Mūsų gimnazijų išduotų atesta
tų Bavarijoje nepripažinimo ir stu
dentų iš universitetų atleidimo rei
kalu rinkti duomenis ir, reikalui 
esant, daryti žygius tiek vokiečių, 
tiek okupacinių organų įstaigose.

5) Maisto pagerinimo reikalu 
kiekvienas Apylinkės Komietas daro

i žygius per savo Area, nuorašus at- 
. siunčia Vyr. Komitetui. Vyr. Komi

tetas savo keliu reaguoja ir inter-
, peliuoja EUCOMe.

nėra pavojinga. EUCOMe atsakingi 
pareigūnai ne sykį yra pareiškę, kad, 
jeigu bus nukentėjusių, — tuoj jiems 
apie tai pranešti.

Šiomis dienomis vienos didesnės 
stovyklos delegacija su Vyr. Komi
teto palydovu buvo apsilankiusi 
EUCOMe skryningo reikalu ir įteikė 
gerai pamatuotą memorandumą. De
legaciją priėmė pulk. Sage. Pasikal
bėjimas buvo nuoširdus ir užtruko 
apie valandą laiko. Pulk. Sage de
legacijai pareiškė štai ką:

Dabartinis registravimas (skry
ningas) yra Armijos autorizuotas ir 
pagal IRO konstituciją turi būti 
įvykdytas. IRO yra nuo kariuome
nės nepriklausanti organizacija (tuo 
ji skiriasi nuo UNRRA) ir armija 
nesikiša į jos veiklą, kiek ji neiš
eina iš jos konstitucijos. Armijos 
pareigūnų nuomone, šį registracija 
neturi tikslo ką nors pašalinti iš 
globos arba pakenkti pabaltiečiams, 
nes ji vykdoma viso pasaulio DP 
tarpe, kaip pvz., Kinijoje, Korėjoje 
ir kitur. Į klausimą, ką armija da
rytų, jeigu visa stovykla nei tų į tą 
registraciją, atsakyta: tokiu atveju 
visa stovykla netektų globos ir tu
rėtų pereiti į vokiečių ūkį. Jeigu 
tokie gyventojai nenorėtų apleisti 
stovyklos, būtų nusiųsti kariuome
nės daliniai, ir jie būtų jėga pri
versti apleisti stovyklą ir eiti pas 
vokiečius. Į klausimą, ar armija ne
gali priversti IRO tarnautojus veikti

• pagal tos organizacijos konstituciją,
• atsakyta: ne, mes esame įsipareigoję 

sutartimi pagelbėti šiai tarptautinei
> organizacijai. Toliau buvo pabrėžta, 

kad armija padarė žygių ir jie tikisi, 
jog tai bus neveltui, kad išskrynin-

i guotiems būtų leista pasilikti stovyk
lose, ligi jų reikalą galutinai išspręs 

j aviacijos įstaiga. Daugiausia buvo 
įtikinėjama, kad mes (DP) be reikalo 

t :.i.narnės tos registracijos. LTB

Padėkime susirasti artimuosius
Iš JAV ir kįtur yra paieškomi žemiau 

išvardinti asmens. Ieškomieji, arba ži
nantieji jų likimą, malonėkite kreiptis 
į C/Kartoteką per savo LTB Komitetus.

435. Šalkauskas Vladas nuo Žagarės, 
buv. KM viršila; 438. Raišutienė Eva (1904) 
su sūnumis: Pranu (1934), Vytautu (1935) 
ir Reingardu (1944) — visi kilę iš Klai
pėdos; 437. Rudaičiai: Jonas, Juozas, Va
lentinas, Ona bei Marija — visi iš Ky- 
belkių, Suliauskas Domininkas su žmona 
Marijona ir Gudelis Vytautas (1912); 438. 
Marclnkonis-Marcinkevičius Aleksas (1910) 
iš Marcinkonių; 439. Neverdauskas Juo
zas (1904) iš Kaimelių; 440. Zakis Oskaras 
(1923) iš Laižuvos; 441. Vaitaitis Martynas, 
Žilevičius Augustas, Obeliūnas Jonas — 
visi iš N. Radviliškio; 442. Maslauskas Jo
nas iš Tytuvėnų ir Baranauskas Bogusla
vas iš Raseinių; 443. Ambrasas Alfonsas 
(1927) nuo Sasnavos; 444. Jasulienė-Gu- 
džiūnaitė Anelė (1913) iš Mlnalgų; 445. 
Balčiūnai: Jonas (1901), jo žmona Elena 
(1902) ir Andriūnaitė Vincė — visi nuo 
Kėdainių; 446. Ziemytė Sabina (1924) iš 
Virbalio; 447. Rukšėnaitė Anastazija 
(40 mt.) iš Ignalinos; 448. Dr. Brazdžionis 
Algirdas ir jo sesuo Natkevičienė; 449. 
Sefflerial: Rudolfas (1905) ir Leonardas 
(1903); 450. Paramskai iš Kauno; 451. Um- 
brosaitė Ona (1920) iš Vilniaus ir Rajo-

kaltė Elena (1924) IŠ Širvintų; 452. Ru- 
džinskaitė Antanina (1908), Ralys Jonas 
(1906), Zlgaltls Stasys (1926) ir Miknevl- 
čius Stasys (1896); 453. Bieliauskas Stasys 
Iš Kurkllškių Ir Skurkienė Ona (1870) 11 
Nemelkščlų; 454. Tupčiauskas Vladas 
(1896) iš Virbalio ir Mikitas Pranas iš 
Kauno; 455. Woloncewicz Irene, gyv. Vil
niuje; 456. Naikus Jonas iš D. Setvių, 
Andrulaltls Antanas, Povflaltienė-Jok- 
šaltė Juzė ir Dulskis Jonas; 457. Liuters- 
kis Eugenijus iš Vilkaviškio; 458. Danlū- 
nal: Antanas ir Jonas. ,

Be to C/Kartotekoje randasi:
a) laiškai: Bol. Buzėnul iš tėvynės;

Žmogžudžiai nori repatrijuoti į SSSR
Straubing. (S&S) — Du sovietų 

žurnalistai — Maskvos radijo repor
teris N. Kovalev ir Sov. Inform. 
Biuro reporteris V. Michailov — ieš
kodami norinčių repatrijuoti DP, 
aplankė valstybinį Bavarijos kalė
jimą ir kalbėjosi su dviem žmogžu
džiais ir vienu vagimi. Leidimo ap
lankyti kalėjimą reporteriai paprašė 
po to, kai marš. V. Sokolovskij, so
vietų gubernatorius Vokietijoje, ap
kaltino JAV, kad ji laikanti 206 so
vietų piliečius kalėjime, iš kurių 30 
esą nuteisti mirti. Karinės valdžios 
pareigūnai į šį kaltinimą nieko neat
sakė, tačiau paminėjo, kad kalėjime 
laikomi tik 28 rusai DP, iš kurių 8 
nuteisti mirti dėl žmogžudysčių.

Kovalev ir Mihailov kalbėjosi su 
vienu nuteistu kalėti iki gyvos gal
vos žmogžudžiu, kuris sakėsi esąs ru
sas ir noris būti repatrijuotas, nors 
kalėjimo bylos aiškiai rodė, kad jis 
anksčiau save laikęs turku. Jis 
skundėsi reporteriams kad kalėjimo 
tarnautojai vokiečiai daugelį kartų 
vertę jį misti tik duona ir van-

deniu, ir aiškino, kad DP kaliniai 
traktuojami blogiau už vokiečių ka
linius.

Kitas nuteistas mirti žmogžudys Wo- 
lodko Polaschok skundėsi esąs sovie
tų pilietis ir prašė pagaliau vieną 
kartą grąžinti namo. Jis pasakojo 
rusams nužudęs vieną SS-maną. 
Anksčiau jis sakėsi tarnavęs Raudo
nojoj Armijoj, už narsumą buvęs 
apdovanotas Raudonosios Žvaigdž- 
dės ir kitais sovietiniais medaliais. 
„Aš grįšiu atgal, nors jūs mane ir 
nužudytumėte už išdavimą“, sakė 
jis. Koralev paaiškino jam, kad So
vietų Sąjunga yra panaikinusi mir
ties bausmę.

Vagis Alexander Vorashuk, nu
baustas dvidešimčia metų kalėjimo, 
sakėsi esąs sovietų pilietis, nors pra
džioj buvo užireglstravęs lenku.

OMGB kalėjimo tarnautojai paaiš
kino, kad kaliniai, nubausti iki 10 
metų, gali būti repatrijuojami, jei to 
prašo jų kilimo kraštai. Tačiau as
mens su aukštesnėmis bausmėmis 
turi pirma atlikti savo bausmes.

Vienas kalinys, Nicholas Retcher, 
nubaustas septyniolikai metų už api
plėšimą, sakėsi esąs rusas, bet ne
norįs grįžti namo.

Straubingo kalėjimas yra adminis
truojamas vokiečių ir kaliniai valgo 
vokišką misto davinį.

mui Dundzilai, Birutei Slavinskaitei, Ka
ziui Balčiūnui, Kaziui Domaševičiui, Ma
rijonai Statkienei-Liubinaltei, Juzei Ta- 
raškevičienei-Zablockaitel, Juozui Kava
liūnui, Vaclovui Meškauskui, Jonui Lat
viui, Kostui Cipliui, Stanislovui Peldavi- 
čiui, Vladui Pentakui, Pranui Kapočlū- 
nui, Onai Kubicklenei-Zalcytei, Aldonai 
Erštikaitienei-Stalaskaitei, Veronikai Len- 
kevičienel-Jakubauskaltel, Juozui Jacke
vičiui, Viktorijai Volterytei, Silvestrui 
Slavickui, Teklei Jankauskienei-Medzvie- 
gaitel, Jurgiui Piečlului, Marijai Putinle- 
nei-Piecaitei, Lilly Krištopaitytei, Bronei 
Baltrušaitienel-Ramanauskaltei, Marijonai 
Juozėnlenel-Žostautienei, Gasparui Cel- 
konul, Antaninai Bubnlenei-Petrokaltei, 
Jonui Kudakui, Stasiui Vitkui ir Jonui 
Mikalauskui (jo gimimo metrikų reikalu).

Norint atsiimti laiškus ir adresus, rel-^ 
kia kreiptis į C/Kartoteką per savo LTB 
Komitetus, nurodant tikslų savo adresą.

LTB C/Kartoteka

BRITANIJOJE ESANČIŲ SKAUTŲ 
REGISTRACIJĄ

Sovietu zonos uranijaus kasyklose

SKELBIMAS
Lietuvių Tremtinių Karo Invalidų Są

junga Įskrido Vytį 30 metų Lietuvon 
^fepriklausoinybėB sukakčiai paminėti.

Rusu žurnalistai 
DP stovykloje

Laim. (S&S) — Grupė sovietų ko
respondentų, besilankydama DP sto
vykloje prie Mūncheno, kur gyvena 
šimtai pabaltiečių ir ukrainiečių, kal
bėjosi su DP be jokių incidentų. Ta
čiau, kai grupė pasiruošė išvykti ir 
pajudėjo iš stovyklos, bangos pajuo
kos žodžių ir užgauliojimų palinkėjo 
jiems laimingos kelionės.

Praeitą savaitę JAV armija buvo 
sovietų korespondentams uždraudusi 
lankyti DP stovyklas, aiškindama, 
jog, tai sudarysią rūpesčių, ir jie 
bus reikalingi MP pagalbos. Kore- 

Metnvi'n Tautinio AiM*mMto* spondentus lydėjusieji karininkai sa- 
Admintstratorius nežinoję tokio armijos įsakymo.

Vytis skoningai paruoštas dailininko S. 
atliko trAIS- 

1 egz. 5 Rm.
rfellubšto. Skaudos darbą 
TEK". Pardavimo kaina —

PADĖKA
Baligenstadto stovyklosSetigenstadto stovyklos kooperatyvui, 

atjautuEiaxn dabartinę sunkią kolektyvo" 
ndftpĮiaUnę būklę ir iš savo pelno pasky- 
ruglam LT Ansambliui auką-pašalpą su
moje RM 1.500,—, LT Ansamblio meno 
vaSovyj>ės ir viso kolektyvo vardu reis
iniu gtilą ir nuoširdžią padėką.

Andrius Mironas

Administratorius

Dresden. (S&S) — Amerikiečių ko
respondentas, važinėdamas po sovie
tų okupacinę zoną Vokietijoje, turėjo 
progos patirti apie uranijaus kasy
klas. Pasikalbėjimo metu sovietų ir 
vokiečių pareigūnai sakėsi nieko ne
žiną apie tai, kad po karo Saksonijoje 
egzistuotų bet kokios kasyklos, ku
riose būtų kasama uranijaus rūda. 
Tačiau Saksonijos ministeris pirmi
ninkas Seydwitz oficialiai pareiškė, 
kad yra verbuojami darbininkai ka
syklų darbams į Erzgebirg kalnus 
prie Čekoslovakijos sienos. Nuo seno 
ši sritis garsėja uranijumi. Prieš 
karą, Seydwitzo teigimu, Saksonijoj 
kasyklų darbams buvo panaudota 
apie 6000 darbininkų. Dabar šis skai
čius yra pašokęs iki 25.000. Seydwitz 
tvirtina, kad visomis jo turimomis 
žiniomis Saksonijoj yra Iškasama tik 
cinkas, kobaltas ir cinas. Tą patį 
patvirtino ir sovietų karinis guber
natorius maj. gen. Dudarov. Jis pri
dėjo, kad anksčiau kasyklos, esą, 
neapsimokėjusios, todėl jose dirbą 
mažiau darbininkų. Kodėl dabar 
kaip tik tos kasyklos apsimoka? To,

deja, ministeris pirmininkas negalėjo 
paaiškinti.

Šio pareigūno teigimu, dauguma 
kasyklų darbininkų uždirba apie 
2000 RM mėnesiui. Patyrę darbinin
kai pasiekia net 3000 RM mėnesiui, 
kas sudaro Saksonijos minister!© 
pirmininko mėnesinę algą. Darbinin
kai gauną, bet to, maisto ir drabužių 
priedus.

Įdomu, kaip iš tikro ir kodėl yra 
mokami tokie aukšti atlyginimai 
keistų uranijos kasyklų darbinin
kams, kurie ten ieško cinko ir cino. 
Deja, minėtas korespondentas nega
lėjo apsilankyti ir vietoje ištirti ko
kiu būdu uranijaus kasyklose kasa
mas cinkas ir kaip iš tikro ten trak
tuojami darbininkai.

1047 m. lapkričio 23 d. Londone įvyko 
LSS, esančių Dldž. Britanijoje, vienetų 
vadovų pasitarimas. Be kitų, paaitarlme 
dalyvavo sktn. Kazokaltis Henrikas, buv. 
LSS-gos Vokietijoje reikalų vedėjas.

Pirmiausiai yra įkurta LSS Dldž. Bri
tanijos Informacijos Sekcija, kuriai pa
vesta: suregistruoti visus skautų viene
tus Ir pavienius narius, esančius Dldž. Bri
tanijoje, palaikyti ryšius su LSS-gos Va- 
dlja Vokietijoje, Tarptautiniu Skautų 
biuru bei Anglų Skautų Vadi ja, infor
muoti vienetus ir pavienius narius rei
kiamomis žiniomis ir rūpintis lietuvių 
skautų reikalais D. Britanijoje.

Visi vienetai Ir pavieniai skautal-ės, 
esantieji Anglijoje, prašomi registruotis 
LSS Informacijos Sekcijoje, suteikiant 
sekančias žinias: pavardė, vardas, laips
nis, -pareigos, gimimo data, gyv. vieta Ir 
iš kurio tunto Vokietijoje yra atvykę.

Šias žinias prašome siųsti sekcijos se
kretoriui Alf. Aisbergui, S. W. A. Ę. C. 
Hostel, Norwood Hill, Charlwood, Nr. 
Horley, Surrey, arba sekcijos vadovui St. 
Čeponiui, M. W. A. E. C. Labour Hostel, 
Beech House Farm Site, Bransgore, Nr. 
Christchurch, Hants.

Informacijos Sekcija

Pirmu atveju jam paaiškinta, kad 
kasyklų aplankymas reikš «ukry- 
pimą nuo kelionės maršruto. Kada 
tai pasirodė galinti būti nepakanka
ma priežastimi amerikiečių korespon
dentui, buvo pareikšta, kad kasyklų 
rajone siaučia šiltinės epidemija...

Paieškojimai
Helene Lizlova, Central DP Camp, 

WOrzburg i. Bayern, ieško Eduardo Va
inuto su šeima Iš Panevėžio. Žinantieji 
prašomi pranešti jai. (237)

Mykolas Jagminas, gyv. Kanadoje, 
ieško Leono Jagmino, gi m.' 1913 nv Lie
tuvoje. Žinantieji prašomi pranešti:

Prano Urbšos, gyv. Vokietijoj, ieško 
Kanados lietuvis. Paieškomasis, arba 
žinantieji Urbuos adreaą prašomi pra
nešti: Schweinfurt, DP Camp, I B!., 8h, 
V. R. (13f)
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Nepaguodžianti IRO informacija
Parifi. (Dena-Reuter). — Stanislaw 

Kozielski, kuris sakosi esąs buvęs 
sovietų atominių tyrinėjimų centro 
Sterlitamak valdininkas, laikraščio 
„Figaro“ atstovui pareiškė, kad pir- 

/ moji Sov. S-goje pagamintoji ato
minė bomba, kuri buvusi bandyta 
pr. m. rugpiūčio mėn. 17 d. Urale, 
visiškai nesprogusi.

Nepasisekimo priežastims nustaty
ti sudaryta komisija bombos kon
strukcijoje negalėjusi konstatuoti 
jokios klaidos, ir paskelbusi, kad 
trijose bombos gamybos laboratori
jose buvę įvykdyti sabotažo veiks
mai.

Kozielski pareiškė, kad jis vėliau 
iš savo pareigų buvęs atleistas ir iš 
Spv. S-gos per Lenkiją pabėgęs į 
Čekoslovakiją.

Reikalauja pagel 
bos Persijai

Washington. (Dena-Reuter). — 
Pranešime apie padėtį Ari. Rytuose 
,'espublikonų atstovai F. Belten ir 
S. Merrow pasiūlė, kad JAV tais pa- 
Mais pagrindais, kaip ir Turkiją su 
Graikija, paremtų Persiją, kad šį ga- 
.ėįaų sustiprinti savo kariuomenę ir 
pajėgtų apginti savo naftos šaltinius.

TURKIJAI PAPILDOMA PAGELBA

Bad Nauheim, II. 11. (Dena). — 
Pranešimais iŠ Turkijos, amerikiečių 
karinė misija JAV vyriausybei pa
siūliusi, kad Turkijai būtų suteikta 
dar viena paskola 125 mil. dol. dy
džio, kuri būtų sunaudota krašto gy
nybos reikalams.

Pasiūlyme, kuris šiuo metu tiria
mas Washingtone, numatoma, kad 
pusė minimos pascoRfe būtų sunau
dota Turkijos aviacijos reikalams, 
lakusioji dalis tektų laivynui, sau
sumos kariuomenei ir statybai.

Washington, II. 11. (Dena-Reuter). 
— JAV karinės misijos Šefas Turki
joje pareiškė, kad Turkija esanti 
kiekvienu metu pasiruošusi ginti sa
vo laisvę nuo kiekvieno užpuoliko. 
Ūti balazidžio 1 d. amerikiečių misija 
Turimoje padidėsianti iki 260 narių.

— Įvairiose Jeruzalės miesto da
lyse pastarosiomis dienomis vėl pra- 
si&ėjo ginkluoti susirėmimai tarp 
žydų ir arabų. Britų kariuomenės 
įgultos sustiprintos naujais daliniais.

=» Sovietų įstaigas Vienoje kon
fiskavo vokiečių laikraštį „Welt- 
presse“, kuriame tilpo straipsnis apie 
tS, kas bus Stalino įpėdiniu.

„Tėviškės Garsas“ įsigijo teisę 
spausdinti šiuo metu Amerikos laik- 
rtri&uose skelbiamus buv. Lenkijos 
min, pirmininko ir lenkų ūkininkų 
partijos lyderio Mfkolajczyko atsinri- 
nimus. Atsiminimai apima 1939— 
19# m. laikotarpį ir juose iškeliamą 
daug naujų, dar neskelbtų faktų i?

Vasario 4 d. Heidelberge įvyko 
eilinė Vyriausiosios amerikiečių zo
nos IRO Būstinės sukviesta spaudos 
konferencija, kurioje dalyvavo visų 
DP laikraščių atstovai. Iš IRO pu
sės į klausimus atsakinėjo atitinka
mų skyrių viršininkai. Direkt. Ed
wards konferencijoj nedalyvavo.

Konferenciją atidarė ir jai vado
vavo viešosios informacijos skyriaus 
viršininkas p. Sutherland Denlinger. 
Buvo atsakinėjama į iš anksto DP 
žurnalistų sąjungos ir žydų DP žur
nalistų d-jos pateiktus raštu klausi
mus. Klausti žodžiu tepaskiria 15 
minučių.

P. Denlinger pasidžiaugė, kad pra
ėjusiųjų konferencijų' pasikalbėjimai 
DP spaudoje buvę atpasakoti korek
tiškai. Tačiau apgailestavo vieną už
sienių spaudoje („Baltic Revue“) til
pusi straipsnį. Toliau buvo atsaki
nėjama į klausimus.

KL: Kokius planus IRO turinti 
pravesti, kad būtų įkurdinami ne tik 
pajėgūs, jauni vyrai, bet ir trem
tiniai su šeimonis?

Ats.: PC (Paruošiamoji Komisija) 
IRO posėdyje Ženevoje šis klausi
mas buvęs laikomas labai svarbiu. 
Padėka priklausanti Belgijos vyriau
sybei, kuri sutikusi nustatyti žymią 
kvotą. Anglų atstovas PC IRO po
sėdy siūlęs nepajėgiuosius pasidalinti 
tarp savęs. PC negalėjusi padaryti 
sprendimo, neatsiklausus savo vy
riausybių, tačiau buvusi priimta re
zoliucija, rekomenduojanti tokį pasi
dalinimą. Sudarytose su įkurdinimo 
šalimis sutartyse nebuvęs numatytas 
šeimų priėmimas, o naujų sutarčių 
PC neturinti. Tačiau, dėl to IRO 
nesanti kalta, nes dauguma sutarčių 
buvusios sudarytos anksčiau, negu 
IRO reikalą paėmusi į savo rankas.

KL: Kokie įkurdinimo galimumai 
našlių su vaikais bei invalidų?

Ats.: Klausimas esąs tos pačios 
kategorijos. Tatai kaip tik ir kompli
kuoją visą įkurdinimo problemą. 
Ypač beviltiška padėtis susidaranti 
su užkrečiamais ligoniais. Bet spren
dimo būsią ieškoma. P. Izrael pa
pildydamas pareiškė, kad visiems 
nepajėgiems, kurie neįeina į įkurdi
nimo schemą, tesą du galimumai: 
arba įsijungti į vokiečių ūkį, kas, 
suprantama, nebūtų malonu arba, 
geriausia išeitis, grįžti į savo kilmės 
kraštus. Jįs ypač patarė lenkams ir 
jugoslavams grįžti į savo tėvynes, 
kur esą IRO atstovai — anglas ir 
amerikietis ir kurių pranešimai apie 
repatriacijos galimumus į tuos kraš
tus esą palankūs. Jais netikėti nesą 
pagrindo.

KL: Kodėl savanoriškų DP organi
zacijų, kaip Raud. Kryžiaus Valdybų 
nariams nutrauktas dirbančiųjų da
vinys?

Ats.: Netiesa, kad tie žmonės ne
gauna dirbančiųjų dagtinio. jie gau
na tokį pat davinį,, kaip ir kiti dir
bantieji.

KL: Kas numatoma daryti įkurdi- 
rimui paspartinti?

Ats.: 1949 m. IRO biudžete numa- 
;oma padidinti poziciją laivų nuo- 
navimuti PC posėdyje ypač britų, 
amerikiėčių ir olandų atstovai pa
rodę supratimo įkurdinimo reikalais 
h- pažadėję pas savo vyriausybęs da-

neišduodant kvito. Kai kur buvo 
paimti net laikrodžiai be jokio kvito.

Ats.: Bendrai, jokia nuosavybė ne
gali būti paimama; priešingais atve
jais galima skųstis, i Tik kai kyla 
klausimas, ar daiktas yra nuosavas 
ar priklauso IRO, tai kai daiktai yra 
svetimi, besiskundžiantis gali save 
apkaltinti.

Dėl „Baltic Revue“ laikraščio nu
rodymo į katastrofišką DP maitini
mo padėtį britų zonoj, p. Denlinger 
pareiškė, kad nėsą IRO galioj pa
šalinti zoninius maitinimo skirtumus.

Dr. Kennessey pavaizdavo minimo 
laikraščio paliestą DP sveikatos būklę, 
kuri nesanti bloga. Gimimų skai
čius DP tarpe esąs nepaprastai di
delis, didesnis negu bendrai Europos 
tautose. Mirimų nuo tūkstančio esą 
6,4 TBC sergančių skaičius, palygi
nus su karalystės (britų) skaičiais, 
esąs palankus. Tyrinėjant ligoninėse 
ir sanatorijose . nebuvę konstatuota 
neprimaitinimo atsitikimų. Taip 
neprimaitinimo nerasta ir Šiaip 
augusių ir vaikų tarpe. Kraujo 
dėties tyrinėjimas nepalankūs, 
tai esą ligoninių tyrinėjimai. Tai 
sitinką dėl gyvenimo stovyklose. Ra
šiniai apie blogą DP sveikatos būklę 
esanti bloga reklama, kenksminga 
ypač įkurdinimo reikalui.

Repatriacijos reikalu: kad bolše
vikų propaganda užplūdusi DP sto
vyklas, esančios dažnai vartojamos 
franzės. Varoma propaganda tokia, 
kurią leidžianti karinė valdžia. 
Baigti repatriaciją nėra IRO inter
esuose. Nevykdyti repatriacijos, 
reikštų — neišpildyti pareigų, kurias 
uždedanti savo pareigūnams IRO. 
Repatriacija bus vykdoma toliau, ir 
rusų karininkams bus leidžiama lan
kyti DP stovyklas. Negalima jiems 
trukdyti kalbėti. DP bus informuo
jami apie padėtį jų tėvynėse. Tuo 
tikslu knygynai būsią aprūpinti in
formacine spauda.

Dėl pabaigoj straipsnio aptariamo 
politinio IRO skryningo pobūdžio, 
nukreipiant ypač prieš baltiečius vy
rus, prievarta įtrauktus į Wehr- 
machtą, dar kartą patvirtinama, kad 
registracija daroma įkurdinimo rei-

pat 
su- 
su- 
bet 
at-

kalams. Tam reikalui reikia žinių ir 
skaičių. Įsikurdinimo gi galiamumai 
bus teikiami, kiek jo bus prašoma.

Neteisingus ir piktus kai kurios 
vokiečių spaudos puolimus prieš DP, 
prašoma sekti ir pranešti informa
cijų skyriui. Konkrečiai, dėl„Schwa- 
bische Zeitung“ piktų puolimų IRO 
atkreipusi EMCOM dėmesį.

KL: Ar negalėtų tautybių atstovai 
dalyvauti IRO ruošiamos DP spau
dos konferencijose?

Ats.: Tatai pakeistų konferencijų 
pobūdį. Be to, tai negalima įvykdyti 
techniškai, nes nežinia, kas turėtų 
tautybes atstovauti. Tautiniai komi
tetai rūpimus klausimus galį pa
siūlyti kelti spaudos atstovams.

DP pragyvenimo standartas ne
numatoma redukuoti. Jis būsiąs iš
laikytas, tačiau IRO turėsianti tau
pyti lėšas įkurdinimui.

Oficialūs vokiečių priekaištai, kad 
DP stovyklos apsunkinančios vokie
čių maitinimo padėtį nieko nenuste
binę, ypač šiuo metu, kai karinė val
džia griebusis gana aštrių priemonių 
bulvių pristatymo prievolei įgyven
dinti. Tačiau tie priekaištai neturį 
pagrindo.

Kl.: Ar nenumatoma grąžinti į DP 
stovyklas asmenis, kuriems yra ar 
bus pripažintas DP statusas?

Ats.: Numatoma sueiti su karine; 
valdžia į kontaktą ir atsiklausti.

Kl.: Kas numatoma daryti su kri
minaliniais elementais, kurie drums-Į 
čia stovyklų ramybę ir kenkia geram j 
DP vardui?

Ats.; Kriminalinius nusikaltėlius ’ 
tvarkyti yra karinės valdžios daly- j 
kas. Skiriami vienkartiniai ir daug-i 
kartiniai nusikaltėliai. Vienkartiniai • 
nusikaltėliai, atlikę savo bausmę vėli 
yra grąžinami į stovyklas. Nubaus- ’ 
tieji už muštynes ir kitokius nusikal- į 
timus, gręsiančius stovyklų tvarkai, i 
gali būti į stovyklas nebepriimami.

Dėl priekaišto, kad IRO adminis
tracijoje esama komunistų, kurie 
dirba Maskvos naudai ir priešingai 
JAV interesams, p. Denlinger pa
reiškė, galįs patikinti, kad tokių 
nėra. IRO tąrnautojąi dirba DP la
bui, bet ne Rusijos, Karalystės, JAV

ar kurios kitos valstybės ar vyriau
sybės interesuose. Ir nėsą kitos ta
kios organizacijos, kurios tarnauto
jai būtų buvę taip pagrindinai ištirti.

KL: Ar bus išduodami kokie as
mens dokumentai DP gyvenantiems 
už stovyklos ribų?

Ats.: Tuo reikalu ruošiami pro
jektai.

KL: Ar IRO globos naujus pabė
gėlius iš Balkanų valstybių ir kitų 
Rytų Europos kraštų?

Ats.: DP statusas ir IRO globa yra 
numatyta tik Antrojo Pasaulinio 
Karo ir nacių persekiojimo aukoms. 
Žydams, kurie daugiausiai yra nu
kentėję nuo nacių pe'rsekiojlmo, ir 
šiuo atveju pripažįstama globa. Kitų 
priglaudimo ir išlaikymo našta už
dedama vokiečių ūkiui. Kur tokia 
globa atsisakoma suteikti, reikia 
kreiptis į karinę valdžią. Nors Žene
voj tuo reikalu esama dviejų nuo
monių ir toks vokiečių ūkio apkro
vimas nelaikomas teisingu, bet ud 
esąs bėdos patvarkymas.

KL: Ar, numatoma tautiniu gru
pių reprezentacija prie IRO Zenevojd?

Ats.: Tas klausimas yra svarstomas 
Ženevoje. Visų pirma reikią, kad 
tautinių komitetų statutai būtų &- 
derinti su IRO konstitucija. A. zs

Didžiųjų interesai Art. Rytuose
Anglų komentatorius Cristof Dilb tuose? Amerikos pagrindinis reikalas a 

nurodo, kad Artymuose Rytuose JAV yrą naffe. Pagal JAV apskšiČiavi- 1

II. 2. JAV atmetė sovietų 
testą, liečiantį amer. karo la^us 4 
Italijos vandenyse. * JAV Ir l 
laja pasirašė draugiškumo ir J 
prekybos sutartis 10 meti ♦ ! 
Briuselyje prasidėjo antrašte Pa
ryžiuje sudarytos komisijos pošė- 
dis Europos muitų klausimo. * | 
JAV įteikė protesto, notą Rūmu- ( 
nijąi dėl taikos sutarties laužymo r 
didžiųjų asmens laisvų paneigimo. 9

H. 3. Sovietu protestas Persijai | 
dėl amerikiečių karinių mtef&l į 
veiklos. * Generalinis 2^5 mH. 'J 
darbininkų streikas Vokietiją® J 
britų zonoje. * Prekybos sufmr- J 
tis tarp Benelux ir Švedijos.

IL 4. Irako ministerial katine- Ą

s^ufdinti pradėsime 
„T. G.“ numeryje.

ir Sov. S-gos santykiai paaštrėsią.
Kokius interesus turi Anglija Art. 

Rytuose? Į šį klausimą būtų galima 
atsakyti trumpai. Anglijos interesai 
buvo ir pasilieka tie patys — ramybė 
Art Ruduose. Rytuose anglai pasi
traukė iš Egipto, greitu laiku jie pa
sitrauks ir iš Palestinos. Šios visos 
valstybės dėka anglų gavo nepriklau
somybę ir dabar, esant joms ne
priklausomoms, Anglijos pagrindinis 
reikalas yra sudaryti su šiomis vals
tybėmis tamprią sąjungą, tuo stabi
lizuojant padėtį Art. Rytuose. Pir
mieji žingsniai buvo padaryti su 
Iraku. Bet deja, nespėjus sutarties 
pąsirašyti, ji buvo Irano naciona
listų anuliuota. Bet atrodo, kad pa
sitarimai tarp Transjordanijos ir 
Saud-Arabijos išlygins nesusiprati
mus su Iraku. Šie pasitarimai duos 
sėkmingesnių vaisių.KL: Kvyksiantieji nusiskundžia, sėkmingesnių vaisių.

kad dažnai iš jų atimami daiktai, nėv| Kokie interesai yra JAV Art. Ry-

Lietuva — paguoda nuoširdiems demokratams
— šitaip pastebėta Madrido ra

dijo rusų kalba žinių laidoje, cituo
jant Atėnų spaudos balsus apie pa
sipriešinimo sąjūdį anapus geležinės 
uždangos. Tai tauta — kaip rašo
ma — didelė ne savo teritorija, bet 
ryžta valia gyventi laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Iš kovojančių 
lietuvių gali pasimokyti visi, kurie 
geibia savo ir artimo sąžinę ir ne
nori pasijungti Kremliaus vergijai

Prancūzijos socialistų „Populaire“ 
teigimu, žinių apie laisvę mylinčias 
Pabaltijo valstybės, kurios šiuo me- 
tū kenčia raudonojo totalizmo pra-

Miškininkui
JUOZUI SNIEČKUI, 

jo mylimai mamytei mirus, 
rėiikiame nuoširdžiausią užuo
jautą.
Liet Tremt. Miškininkų ir 
Medi. Pramonės Darbuotojų 
Profesinės Sąjungos Centro 

Valdyba.

Miit Id ninku i
Jlioaui SNž£€»VX.

jo mylimai mamytei mixus, 
reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą.

Hajmu miškiniukaL

gare, tenka ieškoti tarp eilučių įvai
rių korespondentų pranešimuose.

Ir taip pradedam „paieškojimą“:
Varšuvos radijas:—Ne tik March- 

lewskio ir draugų byloje paaiškėjo, 
kad Lenkijos fašistai palaiko ryšius 
su pogrindžio sąjūdžiu Lietuvoje. 
Fašistas fašistą visada supranta, ir 
nenuostabu, kad lenkai, lietuviai, 
ukrainiečiai, gudai ir kitas nusikal
stamasis gaivalas, kovodami prieš 
naująją demokratiją eina ranka 
rankon.

„Le Monde“: — Klaipėdoje Sovie
tai įrengia stipriausią vadinamųjų 
kišeninių povandeninių laivų bazę. 
Alytuje ir Naujojoje Vilnioje su
telkta smogiamieji raudonosios ar
mijos daliniai. Ir toliau Lietuvoje 
vyksta gyventojų iškraustymas iš 
•strategiškai svarbių vietų.

„News Exchange“: — Rytprūsiuo
se Sovietai įkurdino 1.700.000 kol- 
chozininkų iš vidurio Rusijos. Iš 
Pabaltijo ištremtų vietinių žmonių 
ir Pabaltijin atgabentų rusų kolo
nistų bendras skaičius prašoka 
2 milijonus asmenų.

„ Try būna“: — Gruodžio 6—8 d. d. 
Londone įvyko lenkų laisvės sąjū
džio „Nepriklausomybė ir Demokra
tija“ visuotinis suvažiavimas. Suva
žiavimo priimtoje rezoliuzijoje, tarp 
kita ko, sakoma: „Suvažiavimas iš
reiškia šventą savo įsitikinimą, kad 
laisvoji pasaulio opinija niekad ne- 
pripažins smurtu įvykdyto Lietuvos, 
Latvijos ir Estijps įjungimo į Tary- 

fbų Sąjungą . .

„DPiDZ“: — Paleckis teigia, kad 
„Stalino konstitucijos saulei švie
čiant, lietuvių kultūra žydi kaip nie
kad prieš tai“. Nė tik kultūra „žydi 
kaip niekad prieš tai. Tarp ko
munizmo atneštų laimėjimų Paleckis 
galėjo su daug didesne teisybės doze 
išvardinti rekordiškai žmonėmis už
kimštus kalėjimus, ko puikiausiai 
veikiantį NKVD ir trėmimų Tarybų 
Sąjungos gilumon aparatą, nepa
prastai skubų kalmukų kolonizavi
mą Lietuvoje ir kitas Stalino kon
stitucijos palaimas . . . (Br. L.)

mus, šio šimtmečio gale Amerikos 
naftos rezervai savo žėmėje bus iš
semti. Kadangi Art. Rytai yra tur
tingi šiomis gėrybėmis, tai JAV ir 
nukreipė savo žvilgsnį į Persiją. Ap
skritai, JAV neturi kol kas sudariusi 
jokių politinių sutarčių su Ayt. Rytų 
valstybėmis ir už tai j.ą galima lai
kyti naujoke šiuose reikaluose.

Svarbiausia, kad ji į Art. Rytus 
atėjo su sionistine dvasia, kuri at
sispindi Palestinos reikaluose. Rė
mimas žydų Palestinoje yra priešin
gas arabams ir JAV dabar stovi 
prieš dilemą. Bet svarbiausia, kad 
sovietai kaip tik atsistojo skersai ke. 
lio amerikiečiams.

Sovietai Art. Rytuose siekia ne 
tik savo ekspansyvihių tikslų geo
grafinių atžvilgiu, bet svarbiausia ir 
čia jie griauna pagrindinai Maršhal- 
lio planą.

Atsikuriančiai Europai nafta tekės 
ne iš kur kitur, bet kaip tik iš Art. 
Rytų. Turėdama naftos koncesijas 
savo rankose, JAV atkutins ne tik 
Europą, bet ir Art. Rytus. Pasku
tiniuoju metu kaip tik sovietai ir 
suaktyvino savo veiklą Art. Rytuose. 
Įteiktos Persijos vyriausybei notos 
rodo, kad santykiai tarp JAV ir Sov. 
S-gos paaštrės. Sovietų pagrindinis 
tikslas kelti visuose Art. Rytuose 
neramumus ir nepasitenkinimą, ža
dinti nacionalinius arabų tautos 
jausmus, kurstyti žydus su arabais 
ir 1.1. Artimiausi mėnesiai gali at
nešti labai didelį įtempimą Art. Ry
tuose, todėl Anglijos politika reika
lauja stovėti viduryje šių sąmyšių, 
baigia savo komentarus Cristof Dilb.

M.

Iš JAV dokumentų rhAfnioBftvnafeji suokalbininkai

tas nutarė anuliuoti su P. Brife- J 
nija pasirašytąją draugiškumo įįi- < 
tartį. * Ceilonas paskelbt^. ne- 4 
priklausoma valstybe britų • 
monwealth ribose. * Parlamemo
priklausoma 
monwealth ribose. * 
rinkimai Airijoje.

H. 5. Sov. S-gos — Rumunijos 
pagalbos paktas. * Persija, atmes
dama sovietų proteso notą pa
reiškė protestą dėl Sov. Sjgčs 
teškiamos pagalbos Azerbaidžano 
separatistams. * Turkijos — Sov. 
S-gos dipl. santykių krizė. * Sąu- 
dl-Arabi jos užs. reik. min. Frėiįel 
atmetė Bevino kvietimą pasitari
mams Londone.

II. 6. JAV memorandumas Sov. 
S-gai dėl sovietų laikysenos Ttfir- 
kijos atžvilgiu. # Madride pasi
rašyta prancūzų — ispanų sutar
tis, kuria atidaroma Prancūzi
jos — Ispanijos siena. * Švedija 
nūtarė prisidėti prie Bevino pla
no. * Suomijos komunistai pri
sijungė prie Kominformo.

H. 7. D. Britanijos protestas 
Bulgarijai dėl nelegalaus inrigrap- 
tų gabenimo Palestinon. ♦ JT 
Saugumo Taryba nusprendė, kad 
Pakistanas ir Indija turi atnau
jinti tiesioginius pasitarimusKaš- 
miro klausimu. * Lenkų ūkinin
kų partija „pasisakė“ už vyriau
sybės politikos rėmimą.

II. 8. Baigėsi 16 valstybių tarp
tautinė darbo ministerlų konfe
rencija. ♦ Japonijos vyriausybės 
krizė. * Jugoslavijos protests 
britų ir amer. okup. štabams Vo
kietijoje dėl trumpo termino r«- 
paracinėms pretenzijoms.

II. 9. Skandinavijos valstybių 
min. pirm-kų pasitarimai Mar- 
shallio ir Bevino planų klausi
mais. * Neramumai ispanų Ma
roke. * JT paskelbė laisvo Jeru
zalės miesto statutą. ♦ Sov. S-ga 
pagrąsino D. Britanijai ir JAV, 
kad ji paskelbsianti slaptus nacių 
dokumentus, liečiančius susitari
mus su Vakarų sąjungininkais.

Lėktuvas ir degtukai
Politbiuro įgaliotinis kalba į vieno 

Maskvos fabriko darbininkus. Pas
kelbęs naują stalininį penkmetį, jis 
pažada:

— Po pirmojo penkmečio kiekvie
nas jūsų turės po dviratį, po antrojo 
— motociklą, po trečiojo — automo
bilį, o po ketvirtojo — lėktuvą.

Darbininkas sumurma:
— Ką aš su juo veiksiu?
Politbiuro žmogus aiškina jam:
— Tovarišč, įsivaizduok sau, tu 

sužinai, kad Astrachanėje galinih 
gauti nusipirkti degtukų. Tu Mask
voje sėdi į lėktuvą, nųskręndi į 
^trachanę ir visa valanda pirmiau 

lūžimi eilę prie degtukų.
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