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Mes apeliuojame i Jūsų teisingumą! Išvykusii’jij balsas mus
Atsišaukimas i pasaulio teisininkus

Mes, Lietuvos teisininkai, išvletinti 
iš savo krašto, inspiruoti nuolatinių 
ir nesikeičiančių teisingumo princi
pų, šiuo kreipiamės į teisės, tvarkos 
ir socialinio teisingumo atstovus, 
prašydami paramos ir užtarimo mū
sų kovoje dėl elementarinių žmogaus 
teisių.

Sų dideliu ir nuolatiniu susirūpi
nimu mes stebime ir sekame Vakarų 
demokratinių jėgų pastangas atsta
tyti socialinę taiką, tvarką ir visų 
tautų bei kiekvieno individo teises, 
— gyventi ir dirbti laisvai nuo bai
mės, priespaudos ir persekiojimo, 
kaip nustatyta pagrindiniuose doku
mentuose — Atlanto Chartoj, Ketu
rių Laisvių dekiaracijoj ir Jungtinių 
Tautų Organizacijos konstitucijoj. 
Ligi šiol visos kilnios pastangos ne
davė reikiamų rezultatų. Moraliai ir 
materialiai nusiaubtoji Europa tebe
gyvena vaiduokliškos mirties siaubą, 
ir naikinimas įsiviešpatavo Europos 
griuvėsiuose, nardydamas jos pačios 
skurde. Visa eilė tautų, jų skaičiuje 
ir mūsų tėvynė Lietuva, tyliai ir 
kantriai laukia išlaivinimo bei išva
davimo nuo siaučiančio chaoso, kan
čių ir skurdo.

Mes puoselėjame viltis, kad vieną 
dieną netolimoje ateityje teisingu
mas bus atstatytas ir brutali jėga, 
viešpataujanti Rytų Europos šalyse, 
bus pašalinta.

Mes leidžiame sau atkreipti Jūsų 
malonų dėmesį keletą faktų, vaiz
duojančių mūsų krašto kentėjimus.

Antrojo Pasaulinio karo metu Lie
tuva, lygiai kaip Latvija ir Estija, 
išgyveno tris žiaurios ir baisios sve
timų priešiškų galybių okupacijos 
periodus. Paskutinysis tebesitęsia.

Prieš karą nacizmo ir komunizmo 
• vadai slaptai susitarė dėl trijų Pa- 

bltiio valstybių likimo. 1939 m. rug
pjūčio 23 d. Hitlerio ir Stalino at
stovai pasirašė sutartį nustatančią 
Pabaltijo valstybių ateitį. 1940 m. 
birželio mėn., kai Hitleris siuntė sa
vo armijas prieš Vakarų demokrati
jas, Stalinas savo rėžtu, pagal naujai 
sudarytą išdavikišką susitarimą davė 
įsakymą raudonajai armijai užimti 
Pabaltijo kraštus, tuo būdu, sulau
žydamas ir paniękindamas ne tik 
sutartis, savu metu sudarytas tarp 
Sov. Rusijos 
tarptautinės 
zistuojančias 
ci j as.

Panaikinę 
mybę, sovietai savo beatodairines 
žiaurybes atgręžė į bejėgę ir be pa
galbos pasilikusią lietuvių tautą.

Vienerių šios žiaurios okupacijos 
metų laikotarpyje tūkstančiai nekal
tų žmonių buvo nužudyti ir maždaug 
60.000 buvo išrauti iš savo buveinių, 
apiplėšti ir išvežti į tolimus Sovietų 
Rusijos kraštus — Sibiro ar Altajaus 
vergų stovyklas.

Nėra reikalo ir pastebėti, kad 
tiems nelaimingiems mūsų tautie
čiams nebuvo sudarytos net minima- 
lės garbingo teismo sąlygos. Papras
tas slaptosios policijos (NSVD) įsaky
mas buvo pakankamas jų deportaci
jai pateisintų Visagalė, žiaurumais 
persisunkusi NKVD nedarė skirtumo 
tarp lyties, amžiaus, profesijos, so
cialinės padėties, rasės ir tikybos.

Šėtoniško naikinimo slaptosios po
licijos akcija palietė ne tik suaugu
sius. bet vaikus ir net kūdikius. Ne 
tik katalikai, bet ir protestantai, 
žydai ir žmonės be religinės pri
klausomybės buvo NKVD aukomis. 
Kiekvienam susidarė įspūdis, kad 
slaptoji policija siekia išnaikinti arba 
nusiaubti lietuvų tautą nuo jų gim
tosios žemės paviršiaus.

Lietuvos teisininkų šeima atidavė 
skaudžią duoklę komunizmo Molo
chui. Pagal surinktus tikrus mūsų 
draugijos duomenis, 69,96% viso tei
sininkų skaičiaus buvo šios žiaurios 
akcijos paliesti, 3,73% iš to buvo 
nužudyti; 10,30% deportuoti į Sibirą 
arba Altajų; 6,50% buvo laikomi ka
lėjime, nežinodami už ką jie kalina
mi; 943% iš jų buvo persekojami ir

ir Lietuvos, bet taipogi 
teisės principus ir eg- 

tarptautines konven-

Lietuvos Nepriklauso-

turėjo slapstytis ir 39,80% buvo at
leisti ir negalėjo gauti bet kurio 
darbo.

Kai Hitlerio armijos atakavo so
vietus irrnustūmė juos toliau į Ry
tus, Lietuva buvo nacių režimo pa
vergta, raudonasis teroras pakeistas 
ruduoju, NKVD užleido vietą Gesta
pui Nors slaptosios policijos vardas 
pakitėjo, tačiau tikslai liko tie patys. 
Kalinimas, žudymas ir deportacijos 
pasidarė kasdieniniu reiškiniu. Šioje 
antroje mūsų tragedijos dalyje Lie
tuviai teisininkai nustojo 26,30% sa
vo jau apnaikintos šeimos Tie mūsų 
nelaimingi collegos buvo išsiųsti į 
Vokietijos koncentracijos stovyklas. 
Keturi penktadaliai jų žuvo tose 
pragarsėjusiose koncentracinėse sto
vyklose ir tik vienas penktadalis bu
vo Vakarų Alijantų išlaisvintas.

1944 m., kai sovietai. sėkmingai 
nugalėję vokiečius, vėl grąsino Lie
tuvą okupuoti, Lietuvos teisininkai, 
turėdami liūdną patyrimą iš pirmo
sios sovietiškos okupacijos, vilda
miesi giežia Vakaru demokratijos 
pergale — traukėsi į Vakarus tiek, 
kiek tai buvo įmanoma, ir po per
galingų Vakarų Demokratijų jėgų 
žygių daugumas jų buvo išlaisvinti 
ir pasidarė išvietintais asmenimis, 
gyvenančiais įvairiose Vakarų Vo
kietijos bei Austrijos stovyklose. 
Praėjo jau daugiau kaip dveji me
tai nuo karo pabaigos, ir Lietuvos 
teisininkai kantriai laukia, nežino
dami savo ateities ir neturėdami jo
kių galimybių apleisti nykius nu
siaubtos Europos griuvėsius.

Tai yra liūdna Lietuvos teisininkų 
istorija, atvaizduojanti tik mažą da
lelę tų kentėjimu, kuriuos išgyvena 
visa lietuvių tauta.

Mes neturime žibių, kas dedasi 
mūsų krašte už geležinės uždangos.

Tačiau iš išgyvento baisaus patyrimo j 
pirmosios okupacijos metu mes j 
esame tikri, kad mirtis, naikinimas Į 
ir fizinė destrukcija šėlsta mūsų ša
lyje. Mes esame gyvi liūdininkai 
byloje apie tą siaubą ir neteisin
gumą, kuris uždėtas mūsų tautai.

Perduodami Tamstoms, brangūs 
collegos, šią mūsų bylą, mes pra
šome Jūsų teisingumo vardu inter- 
venuoti mūsų naudai ir paremti 
mūsų pastangas atstatyti laisvę ir 
teisingumą mūsų krašte.

Pirmoje eilėj mūsų prašymas krei
piamas į tuos Jungtinių Tautų Orga
nizacijos teisininkus, kurie teisingu
mo ir laisvo apsisprendimo dvasios 
inspiruoti, nustatė Jungtinių Tautų 
konstitucijos principus: „nustato ap
saugoti būsimas generacijas nuo 
karo rykštės ir dar sykį užtikrinti 
esmines žmogaus teises, jo asmens 
vertę, lygias teises vyrams ir mote
rims bei tautoms, didelėms ir ma
žoms, sudaryti sąlygas, kurioms 
esant, galėtų būti išlaikytas teisin
gumas ir pagarba prievolėms, iš
plaukiančioms iš sutarčių ar kitų 
tarptautinės teisės šaltiniu.“

Šių idealų realizavimas yra vie
nintelė mūsų viltis atgauti savo lais
vę. Mes prašome Jūsų įgyvendinkite 
šiuos idealus.

Mes šį savo reikalą perduodame 
taipogi visiems pasaulio teisinin
kams, prašydami jų, teisės ir teisin
gumo vardu, protestuoti prieš as
mens ir tautų vergiją o taipogi prieš 
fizinę eksterminaciją ir visišką Pa- 
baltijos tautų sunaikinimą.

Mes apeliuojame į Jūsų teisingu
mo jausmą, prašydami padėti mums 
nugalėti prievartą ir vergiją mūsų 
šalyje ir atgauti laisvę.

Teisininką Suvažiavimo
Prezidiumas.

įpareigoja

JAV ir Sov. S-gos nuomonių 
skirtumai neišiyginami

Vašingtonas (Dena-Ins). Preziden
tas Trumanas penktadienį pateikė 
Kongresui savo dviejų metų apys
kaitą apie JAV ir Jungtinių Tautu 
darbą, kurioje pabrėžė, kad nuomo
nių skirtumai tarp JAV ir Sov. S-gos 
pasilieka ir toliau, ir nėra pasiekta 
jokios pažangos jiems pašalinti. 
Sov. S-ga ir jos satelitai ir toliau 
stengiasi veikti padėtį griaunančiu 
būdu. Jungtinėse Tautose atominės 
kontrolės reikalas, dėl savotiškos 
Sov. S-gos ir Lenkijos atstovų lai
kysenos, nejuda į priekį, nors JAV

Italijoje galimas pilieti
nis karas

Roma (Dena-Reuter). Italijos vi
suomeniniuose ir politiniuose sluoks
niuose viešai diskutuojamas pilieti
nio karo galimumas, kuris galį kilti 
sąryšy su balandžio 4 d. Įvyksian
čiais Italijos parlamento rinkimias.

Washington (Dena-Reuter). Profe
sinių S-gų ALF prez. William Green 
pranešė, kad ši organizacija, negalės 
dalyvauti Londone šaukiamoje Euro
pos prof. S-gų konferencijoje, nes 
numatytasis kovo 8 d. terminas esąs 
perankstyvas ir iki to laiko ALF de
legacija negalėsianti pasiruošti.

Bruxelles (Dena-Reuter). Belgijos 
min. pirm. P. H. Spaakas pranešė, 
kad jis gavo D. Britanijos ir Pran
cūzijos Eurbpos Unijos plano, pro
jektą.

Camberra (Dena-Reuter). Austra
lijos vyriausybė Manus saloje įsteigs 
karo laivyno bazę Šiam reikalui jau 
pernai metais JAV yra paskyrusios 
trijų milijonų svarų, sterlingų kre
ditą.

London (Dena-Reuter). Anglijos 
užs. reik. min. Bevinas trečiadienį 
pareiškė, kad Jeruzalės gynimas yra 
JT reikalas, ir D. Britanija 
Šios akcijos.

ir dauguma JT atstovų remia ame
rikiečių pasiūlytąjį atominės ener
gijos kontrolės planą. Trumanas pri
minė Marshallio įspėjimą praeitą 
•udenį JT plenume, kad jeigu ma
žuma ir toliau nebendradarbiaus ir 
nesiskaitys su daugumos priimtais 
nutarimais, tada JT Atominės Ener
gijos Komisija turės prieiti nuta
rimo, kad darbas yra neįmanomas.

Toliau prez. Trumanas nurodė, 
kad tarp Sov. S-gos ir kitų JT narių 
yra dideli nuomonių skirtumai ir dėl 
JT karinių jėgų steigimo. Nežiūrint 
to, JT karinės pajėgos, pagal JT 
Chartą, tuč tuojau turinčios būti su
kurtos, kad Saugumo Taryba galėtų 
įgyvendinti savo sprendimus.

Palestinos reikalu, prezidentas 
pareiškė, kad JAV remsiančios JT 
paruošto Palestinos padalinimo pla
no įgyvendimą.

Mūsų bendruomenės eilės Vokieti
joj nuolat retėja. Į išvykstančius 
tautiečius dažnai žiūrime, kaip į lai
minguosius, kuriems pasisekė nu
galėti nelengvas kvotų, emigracijos 
.statymų, raumenų tikrinimo ir kito
kias kliūtis. Juos iš savo tarpo kar
tais palydime net su tam tikro pa
vydo jausmu. O apie kokias nors 
pareigas išvykusiųjų' atžvilgiu daž
niausiai ir nepagalvojame.

Šiaip ar taip — esame organizuo
tos bendruomenės nariai, kovojan
čios tautos atstovai užsienyje. Todėl 
tautln’ai lietuvių reikalai mums turi 
rūpėti ne tik čia, stovyklose, bet ir ten 
kur apsigyvena išblaškyti po platųjį 
pasaulį mūsų tautiečiai. Mes krei
piamės į jautrias brolių amerikiečių 
širdis pagalbos, bet ir mūsų širdys 
neturi būti užkietėjusios bendro li
kimo savo tautiečių atžvilgiu. Juk 
jie, išvykę iš mūsų stovyklų, pagal
bos. kai kuriais atžvilgiais, taip pat 
reikalingi ir jos iš mūsų šaukiasi.

Tremtyje, čia Vokietijoj, turime 
savo organizacijas, mokyklas, spau
dą. meno kolektyvus ... Jei alkstame 
dėl menkų maisto normų, tai mūsų 
sukurtas dvasinis penas mus stiprina 
ir gaivina. Be abejo, išvykusieji į 
Kanados miškus, Australijos ka
syklas ar Anglijos fabrikus, nepaly
ginti sočiau pavalgo už mus. Tačiau 
jie kenčia dvasinį alkį. Dar daugiau. 
Dažnai jie neturi iš ko savo vaikus 
lietuviško rašto pamokyti ar patys 
pasiskaitytų

Leiskime kalbėti jiems patiemk, 
per laiškus.

„Atvykęs Kanadon, darbą gavau 
po 3 dienų (siuvykloje. J. A.). o butą 
lik po 2 savaičių. Čia pilnos krau
tuvės gėrybių ir net pradedu ap
mirsi tą skurdą, kurį palikau Vo
kietijoj. Bet vėl naująs rūpestis. 
Sūnelis žengia į mokyklinius metus, 

’ o neturiu iš ko mokytų Teiravausi 
:■ jas vietinius lietuvius, bet nieko jie 
negalėjo padėti. Būk toks geras, at
siusk sugraibęs vieną kitą pradžios 
mokslui vadovėli. Skolingas nei ksiu.“

„Baigus australizacijos kursus, mus 
skirstys į darbus. Kur pateksiu, ne
žinau. Dabar esame labai užimti, ir 
diena bematant prabėga. Jei ko pa
sigendu, tai lietuviškų laikraščių. 
Nežinau, kaip nuo jų reikės atprasti, 
tur būt, niekad. Pasiteirauk dėl 
manęs, ar negalėtum užrenumeruoti 
X. ir Y. (laikraščių pavadinimai, J. 
A.) iš Vokietijos.“

„Apsigyvenau Montreal mieste. 
Čia gyvena apie 5.000 lietuvių, tik 
gaila, kad daugelis iš jų paraudę. 
Todėl mums reikalinga antikomu
nistinės lietratūros. Apie jų šeimi
ninkavimą Lietuvoje, apie žudynes, 
vežimus, kankinimus ir pan. Taip 
pat ir apie nacių šeimininkavimą, jų 
skriaudas ir aukas Lietuvoje. Jeigu 
galėtum tokios literatūros surankioti, 
bučiau labai dėkingas.“

Išvyksieji gana daug laiškų pa
rašo. Vieni labiau obtimistlški, kiti 
netaip. Tačiau bemaž iŠ visų dvel
kia v.enas ir tas pats prašymas: lie
tuviškos spaudos, spaudos ir dar 
kartą spaudos!

Be abejo, daugelis tokių prašymų 
patenkinama. Bet ar visi? O be pra
šymo ar jaučiame pareigą pasiųsti 
savo tautiečiams lietuviškas spaudos 
ten, kur jos alksta? Juk broliai ame
rikiečiai alsktantiems tremtiniams 
maisto pakietėlius dažnai ir be pra
šymo pasiunčia, net nepažįstamiems 
asmenims. Ar jie ne pavyzdys mums 
šiuo atžvilgiu!

Šią pareigą turėtume prisiminti 
jau tautiečius iš stovyklų išleidžiant. 
Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į šei
mas su mažais vaikais, ar turės juos 
iš ko lietuviško rašto mokyti. Nega
lima tikėtis, kad reikalingais vado
vėliais aprūpins tenykščiai lietuviai. 
Tai rodo praktika. Pagaliau, išvyk
damas negalį žinoti, į 
vietę pateks ir ar ten 
niją ras.

Čia jau atitinkamų 
bei organizacijų veiklos sritis, nes 
tik jų pastangos gali būti sėkmin
gos. Bendrai, išyylusiųjų aprūpinto
mis kultūrinėmis vertybėmis turėtų 
būti organizuotas ir planingas. Or
ganizuotai tas vertybes sukūrėme, 
organizuotai turėtume ir jomis pasi
dalinti. Privati iniciatyva čia gali tik 
aktyviai talkininkauti. Iš privačių 
rankų ne visada patenka ten, kur 
reikalingiausia. Kas tuo turėtų pa
sirūpinti? Atrodo, šis reikalas galėtų 
rasti vietos mūsų organizacijų veiklos, 
planuose, kur kitur, jų pavedimu.

Kvykusiems tenka vėl aiškintis, 
kaip jie ten atsirado, kodėl paliko 
savo kraštą ir pan. Tokius klausi
mus iškelia darbdaviai, bet neretai 
ir vietiniai lietuviai, su Lietuvos 
tragedija mažai arba net atvirkščiai 
susipažinę. Atvykusieji, šios tragedi
jos liudininkai, žinoma, tikrąją pa
dėti nušviečia, kaip kas galt Bet 
jiems reikalinga atitinkama litera
tūra. dokumentuota medžiaga. Jos 
kaip tik pasigenda tremtiniai, pa
tekę tarp suklaidintų ar raudonomis 
bacilomis apsikrėtusių jų. Tai yra 
tikrai dėmesio vertas reikalas, ypač 
ten, kur mūsiškiai nuvyksta į di
desnes lietuvių kolonijas.

Tuo reikalu ką nors rimčiau gali 
padėti tik organizuota talka. O pra
vesti šia talką, rodos, yra kam. Vo
kietijoj kai kas net gana vertingos 
tokios medžiagos turi atsivežęs. Net 
Vokiečių bibliotekose, pa v. Ratze- 
burge. galima šis tas rasti. Nuveikti 
daug ką galima, jeigu Šiam darbui 
bus vadovaujama iš vieno centro. 
Bet visų pirma reikia suprasti ir tin
kamai įvertinti to darbo reikalin
gumą. J. Antanaitis

kokią darbo- 
lietuvių kolo-

mūsų Įstaigų

Komunistų pergalė Graikijoje iššaukti; pa
Louisville, Kentucky (Dena). Ame

rikiečių Artimųjų Rytų skyriaus 
direktorius, Loyd Henderson, AFP 
pranešimu, trečiadienį Moterų Ak
cijos Komiteto suvažiavime, pareiš
kė, kad komunistų pergalė Graiki
joje iššauktų pasaulini gaisrą ir JAV 
įtrauktų į karą. Tarptautinis komu
nizmas, tęsė Hendersonas, savo už
mačiomis pavergti Greikiją, gali 
sudaryti tokią situaciją, kurios pa
čios vienos graikų karinės pajėgos 
nebeįstengs apvaldyti. Tokiu at
veju JAV negalėtų pasilikti neveiks
mingos. Komunistų pergaiė Graiki
joje grėstų Europos atstatymo planui. 
Vyriausybė trumpu laiku pasiulys 
Kongresui naują Graikijos paramos 
įstatymą.

saulin C • I;onaid Vokietijoj ™ — dfS4 ’ mit" dol;C *„.... O will

nesiims

Paleistas Irako parlamentas
Marshall5^ planas 

skabiais

dvylikai mėnesių patieks senato ple
numui kovo 1 d. Pr.ėmus senatui šį 
užsienio komisijos projektą, jis tu
rės būti perduotas svarstyti kon
grese, kuris taip pat turi jį patvir
tinti arba atmesti

Jeigu senato užsienių komisijoje 
priimtasis Marshallio planas praeitų 
senato ir kongreso plenumuose, tai 
kreditai įvairioms Europos valsty
bėms atrodytų šitaip:

Prancūzijai — 1 milijardas 147 mil 
dol.;- amerikiečių ir britų Vokietijos 
zonoms — 732 milijonai dolerių; Ita
lijai — 695 mil. dol., Olandijai — 
565 miL dol.; Belgijai ir Luxem- 
burgui .— 260 miL dot; Graikijai — 
149 miL dol.; Austrijai — 146 miL 
dol.; Danijai — 131 mil. dol.; Irlan- 
dijai — 121 mil. dol.; Norvegijai — 
27 miL dol.; Švedijai — 26 mil. dol.;

Saaro kraštui — 8 mil. 700.000 dol
Šitos sumos buvo numatytos pir

miesiems penkiolikai mėnesių. Visas 
Marshallio planas yra numatytas ke
turiems metams ir prez. Trumanas 
jį buvo patiekęs kongresui sumoje 
10 milijardų dolerių

Kaip atrodo, dabar kiekvienais 
metais JAV senatas ir kongresas tu
rės nustatyti sumą ir ją patvirtinti.

6.452 DP APLEIDO US ZONĄ 
SAUSIO MENESYJE

Bagdadas (Dena/Reuter). Irako vy
riausybė ketvirtadienį paleido Irako 
parlamentą. kuris nebeatstovau- 
jąs tautos ir esąs neteisėtai iš-* 
rinktas. Irako min. pirm. Svid Mo
hamed Alsad ir krašto apsaugos mi- 
nisteris Arshad Umari išvyko į Sur

regentą 
paleidi-

sauk pas> atostogaujantį
gauti pritarimo parlamento 
mut Parlamento paleidi m*'s yra 
tampriai siejamas su Anglijos-irako 
saugumo paktu, kurį parlamentas 
buvo atmetęs.

Senato užsienių komisija priėmė 
Marshallio plana sutrumpindama 
laiką iš 15 mėnesių į 12 ir sumažin
dama atatinkamai kreditus. Vietoj 
63 milijardu, paliko 53 milijardai 
dolerių.

Senatorius Vandenbergas šį priim
tąjį Marshallio planą pirmiesiems

UŽDRAUDE GINKLU IŠVEŽIMĄ
Washington (Dena-Oans). Trečia

dienį JAV užsienių reikalų Minis
terija uždraudė visų rūšių ginklų 
išvežimą, tame skaičiuje ir karo 
reikmenų ir municijos kuriuos vy
riausybė pardavė kaip seną medžia
gą ir laužą.

Heidelberg. (S&S) — PC IRO pra
nešimu. š. m. sausio mėnesį iš ame
rikiečių zonos į kitus kraštus išvyko 
6.452 DP, kai tuo tarpų 1947 m. gruo
džio mėn. buvo perkelta tik 5.336. 
Išvykusiųjų statistika rodo, kad 3000 
DP buvo apgyvendinti Europos kraš
tuose — 1862 Anglijoje ir 582 Olan
dijoj, kai tuo 
347 ir į Pran
2000 DP išvyko į užjūrius, iŠ jų 995 
į Kanadą, 718 į Australiją ir 128 i 
Braziliją. Repatrijacija sausio mėnesį 
žymiai sumažėjo. U viso į savo kili
mo kraštus š. m. sausio mėn. grįžo 
221 DP, kai tuo tarpu per 1947 m. 
gruodį repatrijavo 932 DP. (b)

1
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Laikas 
susirūpinti!

Gyvename emigracijos ienkle. Bū
reliais bei pavieniai vis daugiaus iš
vyksta mūsų tautiečių į užjūrius. Iš- 
vykusieji nenutraukia ryšio su pa
silikusiais ir kartas nuo karto savo 
laiškais ar straipsneliais spaudoje 
mus Informuoja apie keliones, pa
tirtus tuose kraštuose (spūdžius bei 
pirmuosius bandymus Įsikurti. Taip 
pat plačiai aprašomi ir darbai, su 
kuriais nuvykusieji susiduria.

Salia plačios ir (domios informaci
jos, neretai skaitome ir mums ne
labai malonių žinučių. Štai, Austra
lijon nuvykusieji nusiskundžia, kad 
tūlas „australletis" naujokas bandęs 
.pasiimti“ nuo stalo šaukštus. Krašto 
šeimininkai jį mandagiai perspėję, 
kad šaukštai nesą sidabriniai ir pre
kybai netinką . . . Vėl sakoma, kad 
jau vieną girtą „naująjį austraiietį“ 
gatvėje suvažinėjusl auto mašina. 
Kanadoje tūlas miškakirtis metęs 
darbą ir netęsėjęs sutarties ir dėlto 
jis būsiąs grąžintas atgal Vokietijon. 
Nusiskundžiama, kad ir merginos 
net laive .užsukusios“ lengvam flir
tui į kajutę ir dėl to emigrantės bu
vusios nubaustos. Panašių nusiskun
dimų ir daugiau randame mūsų pe
riodinės spaudos puslapiuose. Ar 
visa tai mums daro garbę? Savaime 
aišku, kad ne.

Mes juk stengiamės išleisti pir
muosius pionierius, savo tautinius 
ambasadorius. Nekartą buvo akcen
tuota, kad nuo pirmųjų poelgių iš 
dalies priklausys ir likusiųjų emi
gracinės perspektyvos. Ir tikrai buvo 
džiugu, kada' pirmieji atsiliepimai iš 
tų valstybių atstovų buvo gauti 
mums palankūs. Mes džiaugėmės ir 
linkėjome savo ambasadoriams iš
likti tautiniu pavyzdžiu. Tač’au 
mūsų džiugesį sudrumsčia anksčiau 
suminėti nelabai malonūs, gal kai 
kam atrodys ir maži, fakteliai.

Čia likusieji, perskaitę pačius nau
jausius reportažus ir radę tokių .per
liukų“, susiraukia ir net su pagieža 
ima nervintis. Ir, manyčiau, ne vel
tui. Nes juk visiems mums rūpi atei
tis Ir mums ne vlstlek, kaip likusioji 
bendruomenės dalis yra atstovau
jama svetimuos^ kraštuose.

Savo laiku buvo keliamas klausi
mas, kad su negerovėmis reikia ko
voti atvirai ir net spaudoje. Tačiau 
pasigirdo ir kitų balsų, būk tai bū
sią . kenkiama bendriems tremtinių 
bendruomenės reikalams, tuo bū
sianti duodama mūsų priešams į 
rankas medžiaga mus kaltinti.

Nevisai norėčiau su šia mintimi 
sutikti. Juk ne paslaptis, kad ( mūsų 
tarpą patys mūsų priešai stengiasi 
(jungti destruktyvaus elemento, ku
rio uždavinal mums aiškūs. Jeigu 
mes jų nedemaskuojame, mes patys 
pasirodome bailūs, tarytum būtume 
kuo nors nusikaltę. Kiekvienoje tau
toje nusikaltėlių netrūko ir netruks. 
Nėra ko ir mums bijotis. Mes puikiai 
žinome, kad kai kurie asmens są
moningai stengiasi mūsų bendruo
menės interesams kenkti. Taip pat 
yra ir blogų polinkių žmonių. Jie ir 
apsivagia, ir girtauja, ir kitus nešva
rius veiksmus atlieka. O visa tai 
taraujama ant visos bendruomenės 
pečių.

Šių faktų akivaizdoje ir kyla klau
simas; ar dar ir toliau kęsti destruk
tyvaus elemento veiksmus, ar pas
kelbti atvirą ir griežtą kovą? Ar ne
laikąs būtų susitvarkyt! ir Išmokti 
padoraus gyvenimo su visa bendruo
mene, arba griežtai atsiriboti nuo 
šio negausaus neklaužadų būrel'o? 
Kokie darbai — toks ir atpildas. Čia 
negalima operuoti lietuvio tautleč’o 
jausmais, nes, kur eina reikalas anie 
nusikaltimus, ten negali būti dangsto
mas! tautiniu šydu ar solidarumo 
skraiste.

Daugumas stengiasi kur nors iš
emigruoti T.ad pirmiausia turėtų emi
gruoti tikrieji betuviškumo ambasa
doriai, o ne jo teršėjai. Ne paslaptis, 
kad destruktyvus elementas šioje 
srityje yra labai aktyvus. Šios rūšies 
žmonės sugeba pirmieji patekti ( 
emigruojamųjų sąrašus, o atsidūrę 
kitame krašte vėl pradeda tęsti savo 
(prastą darbą.

Jau būtų pats aukščiausias laikas 
apylinkių • komitetams šiuo reikalu 
susirūpinti Neprošalį, kad šį rei
kalą aptartų ir mūsų aukštesniųjų 
institucijų vadovaujantieji asmens. 
Turėtų būti nedelsiant sudarytos są
lygos tokiam elementui niekur ney, 
išeta'guoti, bent jau pirmoje eilėje. 
O jei būtų reikalas — viešai atsiri
boti nuo tokių nepataisomų tautie
čių. Jie mums garbės tikrai nesu
darys. Toki žygį kiekvienas padorus 
lietuvis, tiek č’a pasilikęs tiek jau 
išemigravęs, galės tiktai pasveikinti.

Bijotis atviros kovos su nusikalti
mais netenka, nes visur su tuo ko
vojama. Gi paklydusiam tautiečiui 
pasitaisyti buvo ir yra laikas.

Tad būkime ištikimi savo sieki
mams, kad mūsų iki šiol, palyginti, 
gražiai išlaikytas vardas visuose pa
saulio kraštuose būtų sutiktas geru 
(vertinimu ir kad mūsų darbu ir el
gesiu galėtų džiaugtis mūsų laikinų 
tėvynių šeimininkai. J. J. Vargūnas

Politinė apžvalga

Kalbos, įspėjančios JAV ir pasauli
ANGLUOS VYRIAUSYBE IR

liavo į amerikiečius, prašydamas Įžinišką pavojų ne tik Europai, bet 
* ’ ’ ” Įir JAV, kadangi būtų nustota *"

ties punktų 
gynimui.

Šiaurėj ir 
darumas yra 
torius. Yra visiškai aišku ir supran
tama, kad, jeigu užpuolikas mėgin
tų pulti kurią nors valstybę vie
name ar kitame kontinente, ” ’ 
sutiktas bendro fronto.

Tai JAV vadovaujančių 
balsai. Dabar pažiūrėsime 
nuotaikos vra Anglijoje.

Štai opozicijos vadas W. Chur- 
chillis per radiją pasakytoje kalboje 
pažymėjo, kad „tiek vyriausybė, tiek 
opozicijos, prieš komunizmą ir prieš 
komunistines doktrinas vra vienin
gos. Visos partijos, išskyrus mažą, 
bet nuodingą komunistų frakciją, 
stovi vieningai vykdant didžiąją 
britų užsienio politikos liniją“. To
liau Churchillis nurodė, kad santy
kiai tarp JAV ir D. Britanijos da
rosi vis tampresni ir kad Anglija 
dės visas pastangas sukurti Jungti
nes Europos Valstybes.

Peržiūrėję visas šias kalbas, mes 
matome, kad JAV siekia galimai 
greičiau stabilizuoti padėtį Euro
poje. Kaip prieš kiekvieną konfe
renciją, taip ir prieš busimąją Va
karų Valstybių konferenciją, Lon
done. šios pasakytos kalbos turi di
delės reikšmės. Čia yra apibrėžtos 
būsimosios Europos gairės. Tik toji 
Europa atrodys daug didesnė ir ga
lingesnė, negu ji yra buvusi. JAV 
ambasadorius, išvykdamas į Lon
doną atsiveža Marshallio planui pri
tarimą abiejų JAV partijų. Angli
jos opozicijos/vado Churchillio pa-

MARSHALLIS REIKALAUJA, KAD JAV SKUBIAI APSISPRĘSTU.
Ateinančios savaitės gali atnešti 

didelių sprendimų tiek ekonominėje, 
tiek politinėje srityje. Paskutinės iš 
JAV gautos žinios rodo, kad JAV 
senato užs. komisija Marshall!© 
planą priėmė, ir senatorius Vanden- 
bergas kovo 1 d. projektą patieks 
senato plenumui. Kokius didelės 
reiškruės šio plano Įgyvendinimui 
skiriama, matosi iš JAV užs. reika
lų min. Marshallio kalbos, pasa
kytos vasario 13 d.

Marshallife pareiškė, kad amerikie
čių tauta stovi prieš didžiausius ir 
lemiamus sprendimus savo istori
joje. Jis perspėjo, kad dabar esanti 
vienintelė proga stabilizuoti padėtį 
ir sutelkti sausumą Europai ir pa
sauliui. Tik dabar yra susidariusTos 
sąlygos išsaugcti taiką, apginti de
mokratiją ir žmogaus individualines 
laisves.

Marshallls pabrėžė, kad Bevino 
proiektuojamoii Europos Unija yra 
didžiausioji JAV viltis. JAV, atsi- 
sakydamos paremti Europos atstaty
mą, sužlugdytų ne tik Vakarų Euro
pą, bet ir kitas valstybes, esančias 
aplink ją Geografinė padėtis rodo, 
kad tiek Art. Rytai, tiek Viduržemio 
jūros valstybės, kaip lygiai ir D. Bri
tanijos pozicijos ir iš viso visa Britų 
Commonwealth struktūra, su gilia 
jo itaka pasulio stabilizacijai ir pre
kybai, tokiu būdu neišvengs gilaus 
sukrėtimo.

Siam didžiajam sprendimui yra 
pašaukta amerikiečių tauta, kuri su 
amerikiečiu būdui įprastu specifiš
kumu šį reikalą ir sprendžia. Bet 
kaip tik čia ir glūdi pavojus, kad, 
perdaug įsigilinus į smulkmenas, di
dysis tikslas — Europos atstatymas, 
neliktų išleistas iŠ akių ir prarastas. 
Marshallls. toliau pareiškė, kad jis 
įdėsiąs visas savo jėgas pasaulio 
ateities sprendimui užtikrinti, nes 
šis planas rfeikalaula milžiniško 
įtempimo ir konstruktyv’03 jė'os jį 
pravesti Je’gu planas bus priimtas, 
tai bus didžiausias indėlis pasaulio 
civilizacijoje. Jeigu jis bus atmes
tas, tai Sov. Si-ga ir jos komunis
tiniai sąjungininkai, kurie ši pokario 
laikotarpi stengiasi išnaudoti sa
viems reikalams, tikrai p?.ims savo 
kontrolėn ir įtakon visą Europą.

- Marshallis --nurodė-, kad Maskvos 
konferencijoje' jis buvo pareiškęs,

liavo ( amerikiečius, prašydamas i: 
mesti visus vidaus ginčus, atsižvel- į 
eiant i ii miHinifcka nlana ir tiks-giant į šį „milžinišką planą ir tiks
lus, kurių šis planas siekia“. Jis nu
rodė, kad JAV yra „didžiausias ir 
galingiausias kraštai pasaulyje“, bet 
už tai jis neša ir didelę atsakomybę. 
Juk „negalima būti vadu ir neva
dovauti“. Marshallis baigdamas pa
reiškė: „Juo neaiškesnė ir pavojin
gesnė yra padėtis, juo vadovaujan
tieji turi greičiau daryti sprendi
mus.“

Nemažiau yra aliarmuojantis ir 
buv. gen. štabo viršininko gen. El- 
senhoverio raportas paskelbtas va
sario 16 d. Šiame raporte gen. D. 
Eisenhoveris pareiškia vilties kad 
pastovią talką galimą pasiekti per 
Jungtinių Tautų organizaciją. Bet 
kadangi ne visos tautos siekia pozi
tyvaus bendradarbiavimo nusigin
klavime, JAV turi būti pasiruošusios 
tuojau atmušti kiekvieną 
puolimą.

Toliau gen. Eisenhoveris, 
tuodamas karo sekretoriaus 
yall pareiškimus, patiekė 
samprotavimus dėl JAV saugumo.

Norėdama sukurti pastovią ir ilgą 
taiką, JAV turi turėti 1,3 mil. sau
sumos kariuomenės, kuri galėtų 
kiekvienu metu pradėti prlešpuolį 
prieš atominį užpuoTmą.

Dėl politinės padėties D. Eisen
hoveris nurodė, kad neramumai ir 
socialinis skurdas yra tiek toli nu
ėję, kaip niekad dar mūsų generaci
joje nėra buvę. Indijoje religinis 
antagonizmas veda prie skerdynių, 
Kinija yra pilietinio karo suskal
dyta. Milijonai badaujančių žmonių 
neleidžia įgyvendinti tvarkos ir ra
mybės. „Mes turime visomis išga
lėmis padėti tonu tautoms, kurios 
nori savo egzistenciją išsaugoti. 
Europos atstatymo planas yra tik
riausias kelias, duodąs garantijų 
mum® draugingoms demokratinėms 
valstybėms atsistoti ant kojų, o jų 
saugumas yra tampriai surištas su 
mūsų saugumu ir gerove.“

Tamprūs ryš’ai ir vienodi tikslai 
tarp JAV ir Britų Commonvealth 
taip pat demokratinių Vakarų, Vi
durio Europos Ir Pietų Amerikos 
valstybių atbaidys kiekvieną agreso
rių pulti, jeigu mes laikysime ku
rios nors Jš šių išvardintų, valstybių 

----------------------------- - ------- n_, užpuolimą mūsų višų' užpuolimu.
jog JAV yra sprendžianti galybė ir J AtskTrąi dėl' Viduržemio Jūros 
ji visada prisidės prie padėties sta-Įgen. Eisenhoveris nurodė, kad šio 
bilizavimo. Toliau Marshallis ape-(baseino praradimas sudarytų mil-

tiek puolimui,

Pietų Amerikos 
didelis saugumo

atominį
komen- 
K Ro- 
toklus

ižei- 
tiek

soli- 
fak-

jis bus
žmonių 
kokios

OPOZICIJA PRIES KOMUNIZMĄ, 

reiškimai įgalina anglų vyriausybės 
atstovus kalbėti visos tautos vardu, 
išskyrus „mažą, bet nuodingą komu
nistų frakciją“.

Iš to tik galima padaryti išvadą, 
kad, be Vokietijos klausimu, bus ap
tarti ir kiti Europos reikalai, liečią 
„Europos Uniją“.

Buv. JAV užs. reik. min. Byrnes, 
pasitraukdamas iš savo posto, pa
siūlė nieko nelaukiant sušaukti Va
karų valstybių pasitarimus Vokieti
jos klausimu. Po to, sušaukti kare 
su Vokietija dalyvavusias valstybes 
pasitarimams ir, jeigu ir čia sovie
tai atsisakys dalyvauti, tada su
šaukti Taikos konferenciją Vokieti
jos reikalu ir padaryti galutini 
sprendimą. Atrodo, kad Byrnes 
prognozei buvo teisingi, ir šia kryp
timi mėginama eiti.

Ypač įdomi sovietų reakcija, kuri 
iš anksto išsiuntinėjo Vakarų vals
tybėms notas, nurodydama, kad 
Londone priimtų nutarimų Vokieti
jos reikalu ji nepripažins. Kartu 
įsakė savo satelitams — Lenkijai, 
Jugoslavijai ir Čekoslovakijai su
šaukti atskirą konferenciją Vokieti
jos reikalu.

Dėl šių Sov. S-gos veiksmų Lon
dono radijo komentatoriai nurodo, 
kad, nežiūrint Sov S-gos notų, 
Londono konferencija įvyks ir Vo
kietijos reikalai bus išspręsti, nes 
ilgesnis- delsimas yra negalimas.

Neužilgo pamatysime, ar pasi
tarimai Londone atneš naują vilti 
— .Europos Uniją“, ar vėl tęsis ke
turių ministerių konferencija su ne
baigiamomis kalbomis, ginčais ir 
garsiuoju „Niet“. Banionis

Iš JAV lietuvių spaudos
NAUJA ORC XNIZACIJA TREMTI

NIAI GELBSTI

„Vienybė“ nr. 3 rašo, kad žymus 
pramoninkas lietuv.s D T. Mitchcll- 
Mačiulaitis, Amerikos radijo Ward- 
were Co prezidentas (jo įmonė per 
metus padaro 2 mil dolerių apy
vartą) įsteigė naują amerikiečių or
ganizaciją lietuviams tremtiniams 
gelbėti. Šios organizacijos pagrin
dinis tikslas padėti tremtiniams'įsi
kurti Amerikoje. Be tiesioginės pa- 

_j lietuviams tremtiniams, ji 
rūpinsis ir lietuviškos kultūros

I galbos 
| dar rū

bei lietuviškų tradicijų puoselėjimu.
Svarbu pažymėti, kad lietuvio 

įkurtoje organizacijoje (lietuviams 
tremtiniams gelbėti) iki šio laiko 
priklauso tik amerikiečiai pramoni
ninkai. Jau kelios dešimtys ameri
kiečių įmonių sutiko finansiniai šią 
organizaciją (Lithuanian American 
Benevolant Association, Inc — LA
BA) remti ir padėti lietuviams trem
tiniams ne tik atvykt! I - Ameriką, 
bet Ir aprūpinti juos darbu.- -k-

TREMTINIU MORALĖ 
NEPALŪŽUSI i

Tarp kila ko...
Ar neĮdomų gyventi? Šveicarijos 

spauda šiuos matus pradėjo tokiomis 
mintimis: — 1943 metai bus spren
džiamieji. Tautos turės pasirinkti: 
laisvė ar vergija. Kai kurioms tau
toms tebus viena išeitis: už laisvą 
gyvenimą ar už garbingą mirtį 
(„Wochenzeitung“). — Tikime, kad 
mūsų žemynas apsigalvos ir prisi
mins savo tikrąją misiją („G. deL.“).
— Negalime leisti, kad Europa būtų 
Rusijai pereinamasis kambarys („DIe 
Tat“). — Didžiai paguodus faktas, 
kad Vakarų didžvalstybės liovėsi ve
dę kampaniją prieš Ispaniją. Bet 
vietinis židinys Graikijoje gali kiek
vieną valandą užkurti trečiąjį pa
saulinį karą („N. Z. Zeitung").

Prancūzų „Figaro“ rašo: Pasaulis 
1943 metais bus toks, kokie bus ame
rikiečiai ir rusai.

Harold Lasky „The Nation“ skil
tyse pastebi: Gyvenamosios dienos 
tokios pat lemtingos, kaip ir anos, 
kada Leninas Petrapilyje, suomių 
stotyje, išlipo iš traukinio. Amerika 
turi įsisąmoninti, kad jos rankose 
yra gyvybės ir mirties bilietai viso 
pasaulio tautoms.

Mūsų pridurkas. „NYT“ praneša: 
1943 metai Japonijai yra 23 metai, 
kai.Hirohito įžengė į sostą; Kinijai
— 37 respublikos metai; muzulmo- 
nams — 1337 metai; žydams — 5.703- 
iejL O mūsų Lietuvai Tėvynei? Ak, 
devintieji, kai rudasis ir raudonasis 
totallzmal, čia Įtartu, čia pakaitomis, 
vykdo biologinį tautos sunaikinimą. 
Lietuva kartu su visomis Rytų ir 
Vidurio Europos tautomis'" kartoja 
„New Leader“ žodžius:

Vakarų demokratija, išeik iš abuo
jumo, sugrįžk J veiksmą, kurį vyk
dei, Hitleriui pasišovus pasaulyje 
įsigalėti. Jau vyriausias metas veik
ti, nes greit anapus geležinės už
dangos nebeliks žmonių, kurie pa
žįsta ir supranta laisvę ir žmonišku
mą: NKVD malūnas mala su žmog
ėdros dantų tikslumu . . .

Žmogaus teisės čia ir anapus. Že
nevoje JTO sekcijos priimtoji žmo
gaus teisių deklaracija skelbia, kad 
visi žmonės yra to paties taurumo ir 
sąžinės laisvės gailos. Kiekvienps 
žmogus turi turėti teisę naudotis 
laisvu ir nepriklausomu teismu ir 
negali būti suimamas ar kalinamas 
be teismo įsakymo. Nevalia žmogų

kankinti, persekioti ir niekinti. Ver
gija yra nesuderinama su tarp.au- 
unę teise, Kiekvienas persekioja
masis turi teisę ieškoti ąžllio. Vi
siems žmonėms, be rasės, odos spal
vos, tautos, lyties, kalbos, religijos, 
politinių ir kitų pažiūrų skirtumo, 
priklauso tos pačios teisės. r

Deklaracija priimta 10 Balsų prieš 
•1 (Rusija, Ukraina, Gudija ir Jugo
slavija). TSRS atstovas Bogomoiov. 
pasisakydamas prieš tokios žmogaus 
teisių deklaracijos priėmimą, priki
šo, kad dauguma atmetė tokius so
vietų siūlomus dėsnius: teisė į darbą, 
į poilsį, į socialinį saugumą ir 
į išsilavinimą. D. Britanijos atsto
vas lordas Dukeston, nebeturėdamas 
kantrybės ilgiau klausyti, įtarpė: 
„Negailu pakęsti, kai tautą sudaro 
tik gerai maitinami vergai.“

Šia pat proga prisimintina, ką 
JAV generolas Omar Bradley viena
me mitinge pareiškė: „Gyvename 
revoliucinius laikus ir neesame tikri, 
kas laimės: ar žmogaus teisių gyni
mo dėsnis ar valstybės absoliutiz
mas, kuris paneigia elementariškiau- 
sias žmogaus teises. Privalome taip 
audriai, kaip ir savo, saugoti visų 
autų laisves. Ginkluotosios Ameri
kos pajėgos, kurios šiuo metu pa
truliuoja visame pasaulyje, repre- 
teniuoja ne tik amerikiečių ginklo 
galybę, bet ir valią ginti atskiro žmo
gaus ir tautų gyvybės bei laisvės rei
kalus.“

Kovoję prieš fašizmą kovokime 
prieš komunizmą. „Daily Mali“ rašo:

Europoje žmonės dažnai pagalvoja: 
ar mes kariavome reikalingoje pu
sėje? Ar fašizmas ir komunizmas 
nėra tas pats blogumas?

Laikraštis prieina išvadą:
Fašizmas ir komunizmas iš tikrųjų 

turi bendrų bruožų. Pas abudu pa
sireiškia totalizmas ir opozicijos ne
toleravimas. Abudu yra nuomonės, 
kad pati tauta nesupras savo tikrojo 
kelio, ir tuo atveju privalo tautą pa
vaduoti partijos vadai. Kadangi jie 
vieni supranta tautos interesus ir 
troškimus, jų politiniai priešininkai 
yra liaudies priešai ir turi būti iš
naikinti. Iš to kyla slaptoji politinė 
policija, parodomosios bylos, legali
zuoti nužudymai iš pasalų, tortūros 
Ir koncentracijos stovyklos. Abi šios 
listemos nepalieka žmonėms sava
rankiškumo, abidvi atskirą žmogų

aukoja valstybės labu! ir, savaime 
suprantama, vienetui iš visų teisių 
belieka pareigos. Abidvi šios siste
mos iš galvojančio žmogaus padaro 
besielius automatus, abi jos antikul- 
tūriškos ir antižmogiškos.

Čia pat prldurtina žinomiausio 
Norvegijos poeto Overlando pareiš
kimas Kopenhagos universitete. 
Overland vokiečių okupacijos metu 
buvo norvegų rezistencijos siela ir 
vadovavo kairiajam socialistų spar
nui. Šit jo nuomonė (cituojama iš 
„Plain Talk“):

Man pasakyta, kad tiesos kalbėji
mas ne visada yra tinkamas daly
kas, tačiau jokia jėga nesulaikys ma
nęs nuo išrelšk’mo giliausios mano 
paniekos kiekvienai politinei siste
mai, kuri remiasi spaudos cenzūra 
slaptąja policija ir koncentracijos 
stovyklomis. Poeto teigimu, visų 
žiauriausia nacionalsocializmo prie
monė, būtent — kolektyvinis politi
nio priešininko ir jo šeimos bei gi
minių sunaikinimas — yra pasisko
linta iš komunistų, kur ta priemonė 
vartojama nuo Spalio "revoliucijos 
dienų. Raudonajame totalizme įsta
tymų įsakyta stabmeldiškas vadų 
garbinimas literatūroje, mene, darbe 
ir podarbinėmis valandomis. Over
land pacitavo vieną ištrauką iš ne
seniai Maskvoje pasirodžiusios kny
gos:

„Tada išvydau mūsų mylimąjį Sta
liną ir apalpau“— „O! Tu esi visų 
galingasis ir paveiki žemę, idant ji 
derlių duotų. O! Tu esi visų saulė 
ir tavo spinduliai įkvepia milijonų 
širdis . . .“

Overland savo kalbą baigė šitaip:
„Jei tai turi būti socializmas, tai 

aš nebesu socialistas. Jei socializ
mas negauna tautos pritarimo lais
voje politinėje kovoje, nevertas lai
mėjimo. Jei negali egzistuoti be 
smurto, neturi iš viso teisės egzis
tuoti. Kovojame ne už smurtą, bet 
už laisvę. Kai kurie žmonės teigia, 
kad privalome sugyventi su Tarybų 
Sąjunga, bet dalyko esmė ne ta. Da
lyko esmė yra tai, ar Tarybų Są
junga sutiks su mumis sugyventi. 
Kas turi dar reginčias akis ir atsi
liepiančią sąž’nę, nė minutės ne
delsdamas, turi įsijungti į kovą prieš 
vergijos ir barbarijos puoselėtoją 
atseit — Į kovą prieš komunizmą.“

J. Garšva

„Vienybė“ ilgesniame straipsnyje 
„Tremtinių moralė nepalūžusi“, iš
kelia faktą, kad — „Kovos ir ne
palankios gyvenimo sąlygos neigia
mai veikta į žmonių būdą ir jų mo
ralę“. Toliau laikraštis džiaugiasi, 
kad nežiūrint to, „mūsų tremtinių 
didžioji dauguma ir toliau pasiliko 
sveika, teisinga ir sąžininga".

Stovyklose gyvenimo sąlygos sun
kios, maisto normos visai skurdž’os. 
Atrodytų, kad alkani žmonės turėtų 
sužvėrėti. Tačiau, konstatuoja lai
kraštis, jog taip nėra. Lietuvis ir to
liau pasilieka žmogumi.

„UŽDARE MUS Į MAUZOLIEJŲ 
IR ISEME SMEGENIS“

Lietuvoje yra dar likęs būrelis 
senų mokslininkų — profesorių, kurie 
dėsto subolševikintuose Vilniaus ir 
Kauno universitetuose. Kaip praneša 
Amerikos lietuvių ■ laikraštis „San
dara“. tiems senosios kartos mokslo 
vyrams keliais atvejais įsakyta „at
sipalaiduoti nuo pūvančios Vakarų 
Europos kultūros". Vieton to bruka
ma komunistinė teorija ir praktika. 
Profesoriai yra griežtoje priežiūroje, 
kad nuo jos nei žingsnio nenutoltų. 
Be to, abiejuose universitetuose ir 
kitose aukštose bolševikų mokyklose 
(o jų Lietuvoje atidaryta net 12!) ru
sai komunistai skaito lietuviams 
profesoriams paskaitas apie „mark
sizmo-leninizmo pagrindus“ ir ypač 
lietuviai senesniosios kartos profeso
riai uoliai jas turi lankyti.

Vienas Amerikos pilietis laimingai 
ištrūkęs iš sovietinės Lietuvos į JAV, 
pasakoja, turėjęs įdomų pasikalbėji
mą su yienu Vetuvlu profesorium. 
Tarp kita ko jis pareiškė: „Komu
nistai jau mus priartino prie Lenino. 
Jie uždarė mus į mauzoliejų, išėmė 
smegenis ir duoda tiek pat judėti, 
kiek ir mlrus'am Leninui“ . . . Argi 
teikia dar ko prie šių žodžių pri
dėti?
LIETUVIŲ TREMT. GELBĖJIMO 

KOMITETAS KANADOJE
„Garsas" nr. 4 rašo, kad Lietuvių 

Tremtinių Gelbėjimo Komitetas Ka
nadoje, paskutiniame posėdyje ap
svarstęs emigracinius reikalus ir, 
ryšium su nepaprastai dideliu in
teresantų skaičiumi nutarė prie Ko
miteto paskirti specialų įgaliotinį 
emigracijos reikalams. Įgaliotiniu 
pakviestas dlpi. agr. Pranas Ručins
kas. Informacija tremtiniams tei
kiama nemokamai Adresas: 1027 
Valinquette Ave, Montreal A., Ver
dun, Canada. ' -k*
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„Kalbėki, plunksna, lig dienos"
„Lietuvių Žodžio4-, skiltyse, bera

šant apie mirtį, kuri iš gyvųjų tarpo 
išrovė Milžiną (prof. dr. B. Šruogą), 
teko pastebėti: '

. Vilnius ne iš kelmo išaugęs 
kremblys. Baigiame Rašto sukaties 
metus, o ar Vilnius susilaukė bent 
mažytės knygutės? Nepamirškime, 
kad 1919—1939 m. laikotarpyje buvę 
Vilniaus valdovai leidžia savaitraštį 
Wilno i Lwdw“ ir yra dikti spau

diniai „Wilehezcyzna“ Italijoj, Afri
koj, D. Britanijoj jie suruošia „Sv. 
Kazimiero muges“. Ar_ mes Vilnių 
prisiminsime, kaip prūsas šaukštą 
po pietų?“

O šit vartau K. Bradūno sonetų 
rinkinį — „Vilniaus Varpai“. Tai 
pati vėlyvoji Rašto metų paukštė. 
Malonu pasveikinti ir pasidžiaugti. 
Sakytumei, ji būt viena iš gervių 
grandies, gervių, kurios dėlei šalčių, 
tėvynę sukausčiusių, pasirodo žie- 
mavoti tremtyje, bet dar tik iš kelio 
ir kvepia gimtuoju peisažu: vėjais iš 
arimų, girios šuoriais, ežerais, pro 
kuriuos lėkė aukštai, miestais, kurie 
pasiliko ūkanoj pasinėrę, ir žmo
gumi, pasiryžusiu kovoti už savo lie
tuvišką veidą bei sielą, kovoti ir gy
venti prieš priešų norą ir pastangas. 
Tai, ak, gyvas ir brangus Tėvynės 
atvaizdas.

Te literatūros mokovai, lyg kokie 
chirurgai, išnarplios šiuos sonetus 
sulig, rimo, metaforų ar kito kurio 
pamėgimo ir paskyrimo. Manding 
„Vilniaus Varpuose“ knieti paieškoti 
„dienos įsakymų“. Jų pats pirmasai 
yra šis:

Karališko tėvų vainiko,
O Vilniau, deimantas esi!

Gali, priešui įnirtus, Vilniuje ne
likti akmens ant akmens, bet tiesos, 
kurią tautos istorija, per amžius iš
rašė, nenustelbs niekas:

— „Ten mūs gyvenimas ir kapai.“
1940 m. Vilniuje Didžiojoj g-vėj 

Nr. 2 buvo įmūryta paminklinė 
lenta:

„1918 m. vasario 16 d. šiuose na
muose paskelbtas buvo Nepriklau
somos Lietuvos valstybės atstaty
mas.“

22 metus anoje vietoje nebuvo jo
kio antrašo, bet 3 milijonai tautie-
čių, proto ir širdies vedami, žinojo, 
kas per naujųjų amžįn mįslė atspėta. 
Sakant — naujųjų — turima galvoje 
Tautos Tarybos žygis 1918 m., atiti
kęs tautos valią 19 amž. pradžioje, 
kaip Gedimino žygis atitiko tautos 
valią prieš šešetą amžių, būtent — 
1323 metais.

Paklausyki ... Ir tau, ir visiems. 
Kai tik audra pakils, kai sutems, 
Ima gaugti viltingai varpai.

(K. Bradūnas)
Vilnius yra mūsų kraujo vaikas ir 

amžini mums jo vargai ir amžini jo 
sielvartai, tad privalu dirbti jo 
sveikatai bei klestėjimui, dirbti vi
siems kartu ir kiekvienam iš mūsų 
atskirai.

Ar ne mįslingas dalykas, kad Mar
tynas Mažvydas, prieš išvykdamas 
kurti veikalą vardu „Catechismusa 
Prasty szadei“, susikaupimo ir su
tvirtinimo valandas pragyveno Vil
niuje?

Ar ne iš Vilniaus per Mikalojų 
Daukšą pasigirdo amžinasis dėsnis, 
kad gimtoji kalba yra bendras mei
lės ryšys, vienybės motina,' pilietiš
kumo tėvas, valstybės sargas?

Prisiminkime du (brolius tautoje) 
Slmanus. Pirmasis iš jų (Stanevi
čius) lygiai prieš 125 metus Vilniaus 
įkvėptas sušuko:

Veizdėk, sviete nusiminęs, 
Kas ten šiaurėj atsįtiko: 
Lietuvos senos giminės 
Pražuvime sveikos liko! •

Antrasis (Daukantas), Vilniaus uni
versiteto archyvuose besitriusdamas.. 
surado senovės lietuvių bruožą, kurį 
vėliau šitaip išreiškė:

„. . . . tarp visų kliautis ir vie
nybė buvo; viltėje neguro, paskuti
nėje nenusiminė. Liuosybę savo per 
vis mylėjo ir godojo, už kurią visos 
pasaulės aukso nebūtų ėmusys; todėl 
dar ir šiandie tariama yra: „LIuosas 
lab ir po kere begyvena“; atkakliai 
vergybos neapvežėjo ir už velnių 
darbą turėjo tardamys: „Velnias tau. 
sako, tevergauja, ne žmogus“ . . .

Šiandie mums visu choru pravartu 
pakartoti Vilniuje besimokančių vy
rų himną, giedotą 1823 metais:

Sveiks būk, senas Gediminai, 
Sveiks Algirde, galingiausias, 
Sveiks Kęstuti minėtinas, 
Iš žemaičių kąstipriausias.

Tai yra m^ns priklausanti teisė. 
Bet teisė, kaip Vaižgantas sako, vi
sados eina susitvėrusi su pareiga, 
kaip dvynės seselės.

V. Zemkalnis-Landsbergis 1940 m. 
„Naujosios Romuvos“ Nr. 1—2 rašė:

„Kai eini senojo Vilniaus lenkto
mis gatvelėmis, matai efektingai be
sikeičiančius įvairius pastatus, lyg 
kokias dangiškas vizijas. Čia, žiū
rėk, vienuolyno mūrai, sienos, čia 
staiga vėl bažnyčios bokštas, vartai, 
čia už poros žingsnių vėl koks nors 
naujas bažnyčios fragmentas. Se
nąjį Vilnių su jo grožiu, jo kreivas 
g- 1?». plikas sienas, senuosius

J. Cicėnas
rūmus bei papračiausius nameliukus, 
kurių išvaizda savo logika, papras
tumu, savo aukštos kultūros propor
cija, žavėte žavi kiekvieną, kas turi 
bent mažą kibirkštėlę estetikos pa
jautimo, — reikia mylėti, globoti.“

J. Keliuotis pastebėjo (įsiskaity
kime, broliai, nes tas uždavinys 
šiaip ar taip teks spręsti iš pa
grindų):

„Vilnius turi virsti didžiausiuoju 
lietuviškos kultūros židiniu. Istorija 
pasisuko mūsų naudai Vilnius vėl 
mūsų sostinė. Mes džiūgaujame. 
Darome ekskursijas. Bet ir vėl grįž
tame į savo gūžtas. Vėl pasineriame 
savo senuose įpročiuose ir savo kas
dieniniuose rūpesčiuose. Bet istorija 
nejuokauja. Su likimu žaisti nega
lime. Jei mums buvo grąžinta mūsų 
sostinė tai turime pasirodyti jos 
verti. Vilnius turi virsti žydiniu ir 
visos mūsų tautos ir valstybės gy
venime “turi būti pripažintas kultū
ros pirmavimas. 'Ne dėl politikierių 
biznierių ir biurokratų Lietuva eg
zistuoja. Ne jais ji prisikėlė laisvam 
gyvenimui. Ne jų egoizmu ji per 
amžius išliko gyva. Ne jais’ išlieka 
ir dabartinė jos didybė. Vilniuje ji 
(kultūra) pradės naują savo gyve
nimo epochą. Juk Vilniuje žingsnio 
nepadarysi nesusidūręs su kultūros 
paminklais. Vilniuje visas oras skli
dinas kultūros. Ji čia į žmogų skver
biasi iš visų pusių. Draug su oru 
į jį įeina. Moko gerbti kultūrą, jai 
nusilenkti, sukelia kultūros brangi
nimą. Nei griauti, nei reformuoti 
nėra ko: reikia tik statyti, kurti, or
ganizuoti. Vilniuje reikia suorga
nizuoti Lietuvos kultūros gyvenimą 
naujais pagrindais . . .“

Neketindami apžvelgti visų anuo 
metu aktualių reikalų, tesustokim 
ties vienu J. Keliuočio iškeltu klau
simu: „Vilniuje organizuotinas lietu
viškas teatras. Tik, apsaugok Vieš
patie, šio klausimo negalima spręsti 
Boriso Dauguvieč:o teatro perkėli
mu. Užtenka, kad jis eilę metų de
moralizavo ir kompromitavo Kauną. 
Vilniuje steigtinas naujas teatras,

Constantine R. Jurgėla, „History 
of the Lithuanian People“ (Lietuvių 
tautos istorija). Išleido Lietuvių 
Kultūros Institutas Lithuanian Cul
tural Institute) New Yorke, 1948. 544 
psi., gausiai iliustruota.

Jurgėla kukliai sakosi „negalėjęs 
pilnai pateikti visų Lietuvos istorijos 
faktų“, — jis „tebandęs peržvelgti 
tolimesnės praeities politinius įvy
kius, sustodamas ties tai faktais 
kurie, jo akimis, angliškuose istori
jos bei propagandos darbuose labiau
siai iškraipyti bei neteisingai aiški
nami“. Pasistatydamas tokį uždavinį, 
autorius neišvengiamai įžengė į pu
blicistinį kelią. Tuo pačiu jis nega
lėjo išvengti ir tendencijos. Skubame 
patikslinti, kad toji tendencija paties 
autoriaus nusakyta jautrioje veikalo 
dedikacijoje: jis tą savo kapitalinį, 
puikiai išleistą darbą skiria „Atlanto 
Chartoj deklaruotos laisvės bylai, 
Išlaisvinimo Karžygiams, mano bo
čių Lietuvių Tautai ir jos geriesiems 
kaimynams prie Baltijos“. Tačiau 
publicistinis, vaikalo charakteris ne
mažina jo mokslinės vertės. Jurgėla 
imponuoja didele erudicija ir kruop- 
čiu šaltinių ištyrimu, kurio rezulta
tus jis su meile paduoda skaitytojui. 
Net žmogui, kuriam Lietuvos pra
eitis nėra visiškai nežinoma, šią 
knygą skaitant tūlas jos istorijos 
laikmetis atsistoja prieš akis, gyvu, 
dar nematytu, dažnai jaudinančiu 
paveikslu, Jurgėlos suieškotu Jr vy
kusiai parinktu archyvinėje pirmų
jų šaltinių galerijoje (šiurpūs liudi
jimai apie plėšikinius teutonų „apaš
talavimo“ žygius į Lietuvą; melo
dramatiški XIX a. sukilimų vaiz
dai ...). Amerikiečiui skaitytojui au
torius pasuka tokių gabaliukų, kaip 
pvz., primindamas, kad vienas Ku
dirkos satyrų personažas — prasi
gėręs maskolių žandaras Lietuvoj —

Lietuviu gimna
Kassel. — Sausio 31 d. Kasselio 

lietuvių gimnazija davė savo koloni
jai pirmąjį koncertą

Koncerto programą sudarė 'šokių, 
choro, deklamacijų ir orkestro nu
meriai. Daugiausia darbo, iniciaty
vos ir originalumo parodė p. Jadv. 
Matulaitienė, kuri pasirodė net su 
savo originaliais, savaip stilizuotais 
šokiais, kaip, pvz., „Tautinių šokių 
pynė“ ir „Šienapiūtė“. Ji yra autorė 
ir kostiumų, kurie, mūsų sąlygomis, 
reikia laikyti visai vykusiais,

Mokyt. daiL Ir. Ralkevičiutė pras
toj medžiagoj (vyniojamam popiery) 
parengė gražias, skoningas scenos 
dekoracijas. Muz. mokyt. J. Ąžuo
laičio diriguojamas mokinių choras,

buvo tėvas Vozniackio, rusų fašisto 
ir nacių šnipo Jungi Valstybėse II-jo 
pasaulinio karo metu.

Kaip spinduliai padidinamo stiklo 
lešyje, taip Jurgėlos knygos esmė 
sutelkta įžangoje, kurią parašė Cla
rence August Manning, profesorius 
Columbia un versi teto, kuriame prieš 
eilę metų pats Jurgėla gavo savo 
akademinius laipsnius. Trumpai ci
tuojanti:

„Viduramžių Europoje lietuviai 
buvo sukūrę galingą ir nepriklauso
mą valstybę. Jie šimtmečiais pajėgė 
sustabdyti vokiečių veržimąsi į Ry
tus. Jie apsaugojo Europą nuo mon
golų ir totorių. Jie sukūrė jėgą ir 
santvarką, už kurios rytiniai slavai 
galėjo saugūs gyventi taikoj ir lais
vėj, kokia buvo nežinoma Maskvos 
Rusijoj. Jų valdiniai turėjo daugiau 
žmoniškosiom laisvės kaip bet kuris 
kaimyninis kraštas. Jie ugdė švie
timą ir toleranciją ir suvaidino savo 
vaidmenį bendrojoje Europos kultū
ros evoliucijoje.. ‘ £

„ . . . Tikėkimės, kad ši knyga ras 
daug skaitytojų, kurie, įsitikinę Lie
tuvos aspiracijų teisingumu, sujus 
veikti, kad ši maža šalis, ilgą laiką 
buvusi Vakarų kultūros pylimas 
Rytų Europoj, bus atstatyta kartu 
su Latvija ir Estija savo vaidmeniui 
vaidinti — kurti geresnį, be karo 
pasaulį . . . Lietuvių tauta, kurios 
ilga istorija paženklinta pažanga, 
žmoniškumu ir tolerancija, neužsi
pelnė, kad su ja būtų taip pasielgta, 
kaip yra dabar. Laisvės karžygiai, 
lietuviai turi teisę atgauti savo 
laisvę ir deramą vietą laimingoj su
vereninių valstybių šeimoj“.

Šio veikalo autorius Konstantinas 
R Jurgėla gimė 1904 m Elizabeth, 
N. Y., Jungtinėse Valstybėse. Per
traukęs aukštesnįjį mokslą, jis at-

sijos koncertas
kaip naujiena Kasselio liet, gimnazi
joj, jau gieda bažnyčioj per savo pa
maldas ir šįkart pasirodė scenoj; iš 
mokinių išspausta tiek, kiek galima 
per porą mėnesių. Muz. mokyt. V. 
Prancūzevičiaus mokinių orkestras 
jau ne pirmą kartą viešai rodosi ir 
šįkart buvo publikos šiltai priimtas.

Iš ypačiai pasižymėjusių mokinių 
reikia paminėti L. Bišaitę ir J aim o - 
kaitę (šokyje „Valsas“), V. Vinickai- 
tę ir L. Baranską (deklamacijose).

Savo visuma koncertas padarė pu
blikai tikrai malonų įspūdį ir meni
nių dalykų mokytojai verti viešos 
padėkos už pasidarbavimą sunkio
mis sąlygomis su žalia vaikų me
džiaga. . , J. Gs.

su jaunomis, sveikomis jėgomis, ku
rių mums nestinga.“

Nebijokime prisipažinti klydę. Iki 
bolševikmečio Dauguvietis Vilniuje 
šeimininkavo. Bolševikai mūsų kul
tūrininkų puoselėtą mintį įkūnijo, 
ir be jokių pastangų laimėjo tuo 
reikalu simpatijų. Gimė R. Jukne
vičiaus teatras, gajus, pranašus, 
europinio masto. Net bolševikai iš
sigando savo iniciatyvos. Antrąjį 
bolševikmetį į teatro vadovus pasi
šaukė įgarsėjusį teatro duobkasį B. 
Dauguvietį. Dar viena smulkmenėlė: 
„Glavlitui“ perėmus spaudos prie
žiūrą, Vilniuje rasta dr. Juškos vizi
tinė kortelė V. Kemešiui. Tekstas 
buvo maždaug toks: Prižiūrėkite, 
kad „Vilniaus Balse“ po mano 
straipsniu nebebūtų jokių prieraščių 
ar kitų šiuo reikalu balsų. Atkreip
kite dėmesį ir į „Naująją Romuvą“ 
ir „Lietuvos Žinias“ . . .

Ką gi, žiauru, bet teisinga . . .
Jei mes, politiniai emigrantai, sie

kiame'Lietuvos, laisvos nuo raudo
nojo totalizmo, nepriklausomos, sa
varankiškos kiekvienoje srityje, tai 
ir būrime konkretūs. Ne tuščiomis 
privalu pargrįžti Tėvynėn. Mes ne
galime būti Ka.p anas ūuuno atmini
mo Hacha, kuris, reicho tankams 
riedant į Čekoslovakiją, iš preziden
tūros teigė tautai: „Te vaikai ramiai 
eina mokyklon.“ Jei politinė emi
gracija nieko nepamiršta ir nieko 
neišmoksta — tatai, atvirai sakant, 
sudarkoma „gyvasis inventorius“ ir 
išeikvojama 'jo moralė.

Kalbėki, plunksna, miela drauge, 
Kaip ten pušelė tebeaugą 
Viena Antakalnio kalnuos, — 

Kaip ten į tamsų, gilų Nerį
Mėnuo ir žvaigždės pasinėrę, — 
Kalbėlei plunksna lig dienos, —

Kalbėki plunksna lig dienos, — 
skaitome „Vilniaus Varpuose“. Ir 
ŠIĄ VALANDĄ man „Vilniaus Var
pų“ autorius į atminamą atkvieč'a 
didįjį tautai tiltų grindėją — inž. P. 
Vileišį. Jis 19 amž. pabaigoje ir 20 
amž. pradžioje kvietą ing Vilnių 
visą Lietuvą. Jei dar negalime

grįžti ir ten įsikurti, tai sekime bent 
M. Gustaičio pėdomis (jis pats pir
mas po spaudos draudimo panaikini
mo suorganizavo mokinių ekskursiją 
į Vilnių, prieš tai kalte įkaldamas 
pačias efementariąsias žinias apie 
sostinę). Būkime ten sumanymais ir 
ryžtu.

Ypač Vilniumi turi susirūpinti 
mūsų akademinis jaunimas. Juk 
prieš 30 metų Lietuvos Valstybės 
Tarybos 1918 m. gruodžio 5 d. sta
tutu buvo atgaivintas Vilniaus uni
versitetas, kuris dėl okupacijos buvo 
priverstas išsikelti į Kauną, o 1940 
m. vėl pargrįžo į savo kilimo vietą.

Įvairių tautų politiniai emigrantai 
mini savo pirmagimes dienas, pvz., 
sostinės, meno pradmens, kultūros 
židinių ir L t Nei ir lenkai, Vilnių 
okupavę, pagerbė (aišku, jie darė iš 
reikalo) Viln’aus tradicines dienas, 
jų tarpe šv. Kazimiero (mugė ir įvai
rios kultūrinės pramogos), sv. Jono 
(riestainiai, vaistažolės, Vilniaus le
gendų puoselėjimas, aišku, su sla
viška korektūra), Šv. Petro ir Povilo 
(krašto pramonės skatinimas), der
liaus šventė (ir liaudies, dvasinės 
kultūros puoselėjimas) ir kt Ar Vil
nius neįkvėps mūs sutelktiniams li
teratūros, meno, dainos ir kt. žy
giams? Šitai aš iškeliu diskusijos 
dėmesiui. Mano prašymas;

— pritarkite ar nepritarkite, bet 
šiuo reikalu išsitarkite!
Prof. dr. B. Sruoga 1940 m. po pa

skalos „Vlniaus ir Kauno visuome
ninė sąveika“ pridūrė, kad

Viln us yra vienatinis lietuviams 
matas: dailininkui — paletė, Inži
nieriui — perspektyva, rašytojui 
— įkvėpimas, mokslininkui — naujai 
surastas rankraštis, kariui — sargy
ba, ir visiems visiems Vilniuje, kaip 
pas močiutę seklyčioj, erdvu pasilsėti 
ir erdvu dirbti iš peties ir iš širdies.

Ak, išgirskime poeto K. Bradūno 
žodžius:

(Tbūk, širdie, tu būk maža belaisvė 
Tu šito miesto meilės ugnyje . . . 
Jo ateities žėruojanti pašvaistė 
Šimtu aušrų liepsnoja danguje.
Galingam bonių gaudime
Su saule tekančia eime . . .

Knygos apie Lietuvą
vyko į Lietuvą, savanoriu stojo į jos 
besikuriančią kariuomenę ir daly
vavo nepriklausomybės kovose. Grį
žęs į JAV 1924 m., Jurgėla studijavo 
Columbia universitete ir Brooklyne 
teisės mokykloj ir tuo pačiu metu 
buvo Lietuvos generalinio konsulato 
New Yorke sekretorius. Aukštuosius 
mokslus baigė LL. B ir LL. M laips
niais, yra pilnateisis advokatas, ver
tėsi advokatūra nuo 1936 m. Sovie
tams Lietuvą okupavus, Jurgėlos 
erudicijos ir energijos prireikė Ame
rikos Lietuvių Tarybai, kuri jį pak
vietė savo informacijos tarnybos — 
LAIC — direktorium. Be gausių 
straipsnių, 1931 m. Lietuvoj buvo iš
leistas jo išverstas W. T Scranlono 
romanas „Dieve, pasigailėk mūsų“. 
(Ziūr. Kitas recenzijas.)

Constantine R. Jurgėla, Rcv. Ka
zys Gečys, Simas Sužiedėlis „Li
thuania in a Twin Teutonic Clutch“ 
(Lietuva teutonų replėse). LAIC, 
New York, September 1945. 112 psi.

Kun. dr. K. Gečys rašo apie Prū
sų, S. Sužiedėlis apie Livonijos or
dino susidūrimus su Lietuva, lietu
vių tautą bei giminingomis gentimis; 
K. R. Jurgėla tas dvi studijas ap
jungia ir atkreipia redaktorių, žur
nalistų, istorikų ir politikų dėmėsi į 
pateikiamųjų duomenų politini ak
tualumą, kuriant mūsų gadynės tai
ką. Leidinio paskirtis — parodyti, 
kad Prūsai nuo seno buvo lietuviš
kas kraštas ir kad šimtmetinės vidu- 
famžių kovos Rytų Europoj buvo 
anaiptol ne teutonų — slavų grum
tynės, kaip dabar aiškina ne tik ru
sų istorikai, bet labai dažnai ir Va
karų publicistai; Jurgėla paryškina 
Gečio ir Sužiedėlio studijų išvadą, 
kad lietuvių tauta ir Lietuvos val
stybė buvo pagrindinis veiksnys sri
tyje tarp Rytų ir Vakarų, tarp slavų 
ir teutonų: kad ne slavai, bet lietu
viai šimtmečiais atlaikė vokiečių 
ekspansiją ir sudėjo didžiausią tos 
kovos auka. Lietuvos santykių su 
vokiečiais raida nuo abiejų ordinų 
įsikūrimo prie Baltijos privedama 
ligi naujausių laikų. Išvadą nusako 
šie kun. dr. Gečio studijos baigia
mieji žodžiai:

„Teisingumas reikalauja, kad Lie
tuva būtų atstatyta kaip nepriklau
soma valstybė jos prieškarinėse sie
nose, įjungiant sostinę Vilnių ir 
krašto „plaučius“ — Klaipėdos uostą 
ir sritį. Dar daugiau: jeigu taikos 
kūrėjai rastų, jog pastoviai taikai ir 
žmonijos laimei reikalinga pašalinti 
Rytprūsius kaip vokiečių agresijos 
bastioną (studija rašyta dar prieš 
Potsdamo ^konferenciją E.), tokiu 
atveju Lietuvai taip pat turėtų būti 
duotas balsas pareikšti pretenzijas į 
savo brolių žemę, Kurią teutonų or
dinas buvo smurtu pagrobęs. Lie

Kas dedasi Buchenwalde
Mūnchen. (INS) — Pabėgęs iš Bu- 

chenwaldo internuotųjų stovyklos, 
esančios sovietų zonoje, kalinys 
Heinr. Kasselai, amerikiečių licenzi- 
juoto laikraščio „Echo der Woche“ 
korespondentei atnešė laišką, ku
riame'aprašoma 12.000 intonuotųjų 
stovyklos gyventojų gyvenimas ir 
kančios.

Visi stovyklos gyventojai esą pa
ruošti išgabenimui į Sibirą. Nė vie
nas iš ten esančiųjų niekada nebuvęs 
apklausinėjamas ar tardomas. Dau
gumas ten sėdi už priklausymą kitai, 
o ne SĖD partijai. Belaisviai miega 
ankštai susispaudę biauriose lūšne
lėse, skirtose 50 -žmonių. Praktiškai 
Jose miega po 150. Moterys belaisvės 
yra neatpažįstamos, kadangi joms 
nukirpti plaukai ir jos aprengtos 
vyriškais drabužiais.
RUSAI MOBILIZUOJA MOKYK

LAS IDEOLOGINIAM KARUI
London. (UP1 — Visų Sov. S-gos 

universitetų, technikos institutų stu
dentai o taip pat gimnazijų mokiniai 
netrukus bus sumobilizuoti politinei 
ir ideologinei kovai prieš Vakarus.

Apie šią naują akciją Sov. S-gos 
mokyklose praneša du ministerial: 
SSSR Švietimo ministeris S. V. Kaf- 
tanov ir Ukrainos komjaunimo se
kretorius V. Semichastny.

Kaftanovas, kurio valdžioje yra 
apie 250 universitetų ir aukštųjų 
mokyklų, pareiškė, kad komunistų 
partija ir Sov. S-gos vyriausybė ne
galinti ilgiau toleruoti „disciplinos 
stoką ir palyginti mažos sovietų stu
dentijos dalies apsileidimą“, (b)

TAI TAU IR LAISVE!
New York. (LAIC) — Tarp Suo

mijos ir Estijos tebeplaukioja pre
kiniai laivai. Jais aprūpinamos estų 
gaminiais Sovietų karinės kazės Suo
mijoj ir suomių popieris vežamas 
į Estiją. Tačiau į uostus išlipti lei
džiama tik rusų jūrininkams. Estų 
jūrininkai laikomi griežtoj priežiū
roj, ir jiems draudžiama pasitraukti 
nuo laivo. Suomių laivui, įplaukę į 
estu Tallino uostą, griežtai saugomi 
NKVD ginkluotų dalinių ir jūrinin
kams neleidžiama išeiti į miestą. 
Vargšai pavergtų kraštų jūrininkai: 
laivuose la'komi, kaip kalėjimuose 
ar koncentracijos lageriuose.

tuva turėtų atgauti bent tą Rytprū
sių dalį, kurią vokiečių žemėlapių 
braižytojai ir pareigūnai ligi XIX-j6 
šimtmečio vidurio pažymėdavę kaip 
Smaland ir „Litauische Kreis“.

Constantine R. Jurgėla, LL. B., LL. 
M. „Ghillebert de Lannoy In Medie
val Lithuania“ (G de Lannoy vidu
ramžių Lietuvoj). LAIC. New York, 
1945. 96 psL

Amerikos Lietuvių Informacijos 
Centro. direktorių? adv. K Jurgėla 
angliškai išleido P. Klimo studiją 
apie tą viduramžių Burgundijos di
diką, Prancūzijos ir Anglijos kara
lių ambasadorių pa3 Vytautą Didyjį. 
Įžanginėj studiioj Jurgėla atsekęs 
parodo, kad velionis JAV preziden
tas Rooseveltas buvo Ghillebert de 
Lannoy palikuonis ir išveda įdomią 
bet politiškai aktualią paralelę:

Ghillebert' de Lannoy kaip Angli
jos ir Prancūzijos ambasadorius 
vyko į neseniai krikščionybėn at
verstą kraštą, ieškodamas Lietuvos 
patarimo ir bendradarbiavimo sara
cėnam išvyti ir šventajai žemei va
dovauti. Po penkių šimtų metų toli
mam jo palikuoniui, Franklinui De
lano Rooseveltui buvo lemta tapti 
didžiausia žmonijos viltimi visokios 
rūšies agresijai bei priespaudai iš
rauti Ghillebert de Lannoy, pama
tęs savo meto sistemos trūkumus, 
projektavo naują režimo formą su 
ribota monarcho valdžia ir savotiško 
Tauta S-ga, pagrįsta krikščioniško
sios moralės principais. Vytautas 
bandė išspręsti Vidurio ir Rytų 
Europos problemas valdovų kon
grese— kažkas panašu į regioninių 
saugumo blokų ir regioninės jung
tinių taurų organlzacjos idėjas .... 
Tačiau Ghilleberto ir Vytauto pla
nai buvo per ankstyvi iš viduramžių 
išneriančioj Europoj; jėgos politika 
ir toliau ėmė viršų . . . Ghillebert 
de Lannoy palikuonis dabartinei 
kartai pateikė Atlanto chartą ir Ke
turias laisves, "kaip geresnės ateities 
žmonijai viltį. Ar jis turės sėkmės 
šiame apšviestame XX-me amžiuje?“.

Šitaip suaktualinus to viduramžių . 
diplomato prisiminimą, elegišką 
atspalvį visam aprašymui teikia pa
ties studijos autoriaus Petro Klimo 
likimas, kurį Jurgėla taip pat pa
mini. Lietuviškasis Ghilliberto de 
Lannoy atitikmuo — Vytauto Di
džiojo tėvynės pasiuntinys į Ghille
berto de Lannoy tėvynę Petras Kli
mas tapo „apšviestojo XX-jo am
žiaus“ jėgos politikos auka: 1943 m. 
jis buvo vokiečių gestapo suimtas 
ir galima sakyti atiduotas į rankas 
Lietuvon sugrįžusiai NKVD tuo pa
čiu metu, kada rooseveltinių Atlanto 
Chartos principų vardu vedamas 
„išlaisvinimo“ karas ėjo į sėkmingą 
gala ... (E)
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New York, 1948. II. 5.
1936 m. Los Angeles turtuolis Paul 

H. Helms Įkūrė filantropinę organi
zaciją sporto propagandos reikalams. 
Nesuinteresuota bizniu (6 tai JAV 
retas reiškinys!), Ši organizacija gali 
pasidžiaugti sėkminga veikla spbrto 
labui. Pilnas organizacijos pavadini
mas: „The Helms Athletic Founda
tion“ ir jps vyriausioji būstinė Los 
Angeles. Per paskutiniuosius 10 metų 
organizacija, skatindama įvairiausias 
sporto šakas, yra išdalinusi daugiau 
kaip 250 auksinių taurių, 3000 meda
lių, 10.000 Įvairių kitų dovanų, tiek 
klubams, tiek individualiems sporti
ninkams. Šiemet organizacija staty
dinasi naujus rūmus, kuriems 200.000 
dolerių davė pats steigėjas. Be kita 
ko, organizacija, bendradarbiaudama 
su sporto žurnalu „Sportfolio“, pas
kelbė geriausiųjų 1947 m. JAV spor
tininkų sąrašą. Tai jokia naujiena, 
nes kasmet tokią atranką daro įvai
rūs laikraščiai, atskirų miestų sporto 
žurnalistai ir kt. Vis dėlto minėtos 
organizacijos geriausiųjų sportininkų 
sąrašas jau tuo svarus bei reikšmin
gas, kad čia atsiribojama nuo Įvairių, 
dažnai makleriškų apskaičiavimų, ir 
dėlto jos žodi tenka laikyti objekty
viu.

Geriausiais 1947 m. JAV sportinin
kais yra išrinkti: iŠ mėgėjų tarpo- 
lauko tenisininkas Jack Kramer, iš 
moterų — golfininkė Mildred Did- 
rickson Zachanias, o iš vyrų profe
sionalų — beisbolininkas Joseph F. 
Page.

Jade Kramer, bent iš spaudos, ge
rai žinomas ir mūsų skaitytojams. 
1947 m. jis antrą kartą laimėjo JAV 
teniso meisterio vardą, karaliavo 
Wimbledone ir padėjo savo kraštui 
laimėti Daviso taurę/Kramer yra 
pavyzdingas sportininkas, džentel
menas ir meisteris. Šiuo metu Kra
mer yra perėjęs į profesionalus ir 
važinėja po JAV demonstruodamas 
reto grožio dvikoves su pasaulio pro
fesionalų meisteriu Riggs.

Tiems, kurie prisimena Los Ange
les olimpinius žaidimus, Didrickson 
nėra negirdėta pavardė. Tiesa, dabar 
ji jau nesireiškia lengvojoj atletikoj 
(metai daro savo!), užtat labai sėk
mingai žaidžia golfą. Ji dabar taip 
pat profesionalė, bet tai, ką ji, dar 
būdama mėgėjų tarpe, golfo sporte 
parodė, iki šiol nėra pasiekusi nė 
viena kita moteris. Didrickson Za
chanias buvo pinnoji amerikietė, 
įstengusi laimėti Did£ Britanijos 
moterų golfo meisterės vardą.

Iš tikrųjų profesionalų buvo atžy
mėtas Joseph F. Page. Jam tenka 
daug nuopelnų, kad 1947 m. pasaulio 
beisbolo meisteriu tapo New Yorko 
Yankees komanda.

Be šių trijų iškiliausių sportinin
kų, the Helms Athletic Foundation 
skelbia dar po dešimtį geriausiųjų 
vyrų bei moterų mėgėjų ir profesio
nalų sportininkų. Vyrų mėgėjų gru
pėje pirmuoju eina kreipšininkas 
Tucker (Oklahoma Universitetas).
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6. FERENC NAGY

Tragiškas kelias
1946 m. vasarą prasidėjo nauja 

komunistinė ataka. Prasidėjo maža
žemių atatovų užpuldinėjimai, iškilo 
nauji tusu reikalavimai; prasidėjo 
sistematiškos provokacijos, nukreip
tos prieš asmenis, tarnaujančius ad
ministraciniame aparate, kariuome
nėje, policijoje, tačiau nejaučiančius 
simpatijų komunistams; prasidėjo 
taip vadinamieji „iššukavimai“, ku
riuos vykdė tam tikros komisijos, 
kurioms buvę pavesta sumažinti 
tarnautojų etatus.

Slą akciją, nežiūrint visų pastan
gų, sutrukdyti nepavyko. Komunis
tai į bandymus pasipriešinti atsa
kydavo demonstracijomis ir grasini
mais sukelti pilietinį karą, o juos 
paremdavo rusai, iš naujo priverž- 
dami reparacijų varžtus. Mums sun
kiausia buvo dėlto, kad mažažemių 
partija niekada nebuvo stovėjusi 
prie valstybės vairo, o komunistų 
„septyni didieji“ Maskvoje buvo rū
pestingai paruošti visoms politinėms 
intrigoms. Čia paaiškėjo dar vienas 
būdingas simptomas: komunistai 
smurtu ir grasinimais buvo privertę 
eilę žmonių, kuriuos mes iki tol bu
vome laikę patikimais, dirbti jų 
naudai. Karo ministerį Jenb Tam- 
bor ištiko širdies smūgis, sužinojus, 
kad jo patikimas draugas pik. Da- 
roczy buvo įveltas į komunistų są
mokslą.

Nebodami visų sunkumų, tęsėme 
Vengrijos atstatymą. Laikraščiai, ku
rie oficialiai nebuvo cenzūruojami, 
tačiau priklausė nuo nematomos 
Sviridovo veto ir komunistinės po- 
pierio paskirstymo kontrolės cen
zūros, užtušuodavo liūdnąsias gyve
namojo momento puses. Vengrų 
tauta, vis dar nepametusi vilčių, 
dirbo su karštligiška energija; ūki
ninkai, nebodami nepaprastų saus
rų, nuėmė derlių, kuris išgelbėjo 
kraštą nuo bado.

W J

Žymiausi JAV sportininkai
MĖSĖ SPORTO BENDRADARBIO AMERIKOJE

Penktuoju atžymėtas lehgvatletis 
Mondschein (tris kartus laimėjęs 
JAV dešimtkovės meisterystę). Seka 
negras Dillard, nenugalimas 110 m 
kliūtinio bėgimo specialistas, taip pat 
puikus ir 100 m — 10,3. Moterų mė
gėjų grupėje pirmąja įrašyta plauki
kė Curtis. Tai 21 metų gražuolė iš 
San Francisco, kuri po Londono 
olimpinių žaidimų keta pasitraukti 
iš aktyviųjų tarpo. Jos specialybė 
plaukymas laisvu stiliumi. Antroj 
vietoj tenisininkė Brough. Dešimtoj 
vietoj — penkiolikos metų Mead, 
jaUničsioji amerikietė, kada nors da
lyvavusi žiemos olimpiniuose žaidi
muose (St. Moritze).

Vyrų profesionalų gr. pirmuoju 
eina negras Robinson, pirmasis juo- 

Pasaulio čigonų kongresas
Pereitą vasarą mažame Prancūzi

jos kaimely St. Marie de la Mer įvy
ko pasaulio čigonų kongresas. Ir 
ten pirmą sykį čigonų giminėse pra
sidėjo skilimas tarp vakarų ir rytų. 
Tai įvyko pirmą sykį iš viso nuo šios 
paslaptingos tautos atsiradimo pra
džios. Nežiūrint to, jog jie išsisklaidę 
po visą pasaulį, priklauso visokiau
siom religijom ir tautybėm, jie iš
laikė savo kalbą ir papročius. Jų 
solidarumo simbolis — kiekvienais 
metais įvykstantis pasaulio čigonų 
suvažiavimas tame mažame Prancū
zijos kaimely, kur jie pagerbia savo 
šventąją globėją, čigonę Sarą.

Šiemetinis kongresas dėl susisie
kimo sunkumų įvyko mėnesiu vė
liau, negu paprastai. Į kongresą 
šįmet suvažiavo tik delegatai, kai tuo 
tarpu seniau į St. Marie suplaukda
vo milžiniškos čigonų minios. Ypač 
mažai buvo atstovaujama rytų Euro, 
pa, iš kur teatvyko tik pavieniai at
stovai. Šis kongresas nebebuvo, kaip 
seniau, religinė šventė, bet įgavo 
grynai politinį charakterį. Reikalas 
lietė konstitucijos klausimą. Iki šiol 
šis klausimas niekuomet nesukelda
vo jokių neaiškumų. Šią problemą 
apsunkino karas ir nacių didelės či
gonų giminės dalies išnaikinimas. O 
toji problema buvo: naujo karaliaus 
rinkimai.

Ištisus šimtmečius karalių rinkda
vo visuotinis čigonų suvažiavimas 
viešu balsavimu. Karalius būdavo 
renkamas iš vienos kurios šių gimi
nių: Kviek arba Saranas. Paskuti
nis oficialiai išrinktas karalius buvę 
Matthias Kviek, kurio „rezidencija“ 
radosi Varšuvos priemiesty. Vasaros 
metu jis drauge su savo pavaldiniais 
klajodavo po kraštą, o žiemą sugrįž
davo į rūmus, kur priimdavo pa
siuntinius iš viso pasaulio ir taikin
davo susivirčijusius. Tačiau vieną 
dieną tas karalius įsimylėjo jauną 
člgonaitę Mirzą. Jis norėjo skirtis 
ir Mirzą padaryti karaliene, bet visa

Rugpiūčio mėnesį Vengrijos ūki
ninkų sąjunga nutarė sušaukti su
važiavimą, turėjusį įvykti Buda
pešte šv. Stepono šventės metu — 
tą dieną, kada daugumas krašto gy
ventojų senu papročiu suvažiuoja 
sostinėm Sviridovas pareiškė veto.

Man atkakliai tebereikalaujant, jis 
sutiko — su sąlyga kad šis suva
žiavimas bus atidėtas iki rugsėjo 
7 d. Jis tikėjo, kad, jei šis suvažia
vimas įvyks ne šventės metu, tai 
daugelis žmonių iš tolimesnių komi- 
tatų į jį neatvyks.

Rugsėjo 7 d. aš pats nustebau, pa
matęs tokią gausią minią, suplau
kusią iš visų Vengrijos kampų. Di
džiulėje Didvyrių aikštėje, Buda
pešte, buvo prisirinkę apie 500.000 
žmonių. Daugumas jų buvo maža
žemių partijos šalininkai. Seni drau
gai iš tų dienų, kada, aš keliavau 
per kraštą, sveikino mane kiekvie
name žingsnyje. Aš tikiu, kad apie 
200.000 iš tų 500.000 žmonių buvo 
man pažįstami.

Aukštoje tribūnoje papuoštoje 
tautinėmis Vengrijos spalvomis, sė
dėjo Sviridovas su savo adjutantais. 
JAV pasiuntinys H. F. Arthur 
Schoenfeld buvo susiradęs sau vie
tą kažkur minioje.

Pasižiūrėjus į šią minią, mane 
užliejo pasitikėjimo banga, kad mes 
įveiksime visus sunkumus ir atgau
sime laisvę ir nepriklausomybę.

Tačiau tuo metu įvyko vienas 
iš tų nenumatytų incidentų, kurie 
dažnai pakreipia visą įvykių eigą 
kita kryptimi. Kalbėtojas, skelbęs 
tribūnoje esančių asmenų pavardes, 
paminėjo, kad, atsilankydami į 
šventę, mums suteikė ^arbę gen. 
Sviridovas ir kiti didžiosios Sov. 
S-gos bei raudonosios armijos at
stovai. Nepaprasta tyla, o vėliau 
slegiančiai silpnas plojimas. Tada 
pranešėjas pastebėjo Mr. Schoenfeld

dūkas, žaidžiąs žymiausiose JAV 
beisbolo komanddse. Krepšininkas 
Fulks, apie kurį „Tėviškės. Garso“ 
skaitytojai jau informuoti, atsidūrė 
ketvirtoj vietoj. Profesionalų tenįso 
meisteris Riggs įkištas į septintą 
vietą. Tarp Fulks ir Riggs yra įsiter
pęs plunksnos s v. boksininkas Pep, 
iškopęs iki pasaulio meisterių, ir ledo 
ritulininkas Richard, žaidžiąs Mont
real© Canadiens komandoje. Praeitą 
sezoną Richard per 60 pirmenybių 
žaidimų yra įkirtęs 45 įvarčius. Čia 
pastebėtina, kad JAV ir Kanados 
ledo ritulio komandos turi bendras 
pirmenybes. Šiemet aukšiausioj ledo 
ritulio lygoj žaidžia Toronto, Mont
real, New York, Detroit, Boston, Chi
cago. Nors iš Kanados tik dvi ko

Kviek giminė puolė jį ir jų nelegalų 
vaiką. 1938 metais šitie vaidai ne
lauktai baigėsi: vieną gražią dieną 
buvo rastas karaliaus Matthias lavo
nas, pilnas revolverio šovinių. Ir 
tada čigonų tauta suskilo. Mirza 
vaiko vardu reiškė pretenzijas į 
sostą ir rado daug pritarėjų, kurie 
buvo pasiruošę ją išrinkti teisėta 
karaliene. Tačiau paskutiniame čigo
nų kongrese prieš karą. 1938 metų 
vasarą, jos priešai gavo viršų ir ka
ralium išrinko Jakob Saranas.

Jis neilgai karaliavo. Karo pra
džioje Hitleris pradėjo čigonų išnai
kinimo akciją. Čigonai pasakoja 
tokią istoriją, kuri buvusi, to naiki
nimo priežastis. Užėmęs valdžią. 
Hitleris pasišaukė vieną seną čigoną, 
kuris buvo plačiai pagarsėjęs savo 
skaitymu iš rankų, ir įsakė jam iš
pranašauti jo ateitį. Jis išpranašavo 
Hitlerio iškilimą, pergalę ir katastro
fišką galą. Senasis čigonas buvo nu
žudytas vienoje koncentracijos sto
vykloje, o visi čigonai pradėti negai
lestingai naikinti: Žuvo ne vien 
Mirza su sūnumi, bet ir daugelis 
abiejų karalių dinastijų narių. Šian
dien atsirado daug Čigdnų. kurie 
tvirtina esą kilę iš anų dviejų gi
minių, bet ištyrus jų pretenzijas, pa
aiškėjo, kad tai tėra grynas išgalvo
jimas. norint patekti į karalių di
nastiją.

Todėl šiemetinis St. Marie de la 
Mer čigonų kongresas ne tik turėjo 
paruošti naujus karaliaus rinkimus, 
bet taip pat nustatyti gimines, iš ku
rių būtų galima rinkti naują ka
ralių.

Čia smarkiai susikirto rytų ir va
karų pažiūros. Vakarinių kraštų 
delegatai, kurie atstovauja didžiąją 
visų čigonų dalį, nurodė, kad, Rusi
joje ir kituose Rytų Europos kraš
tuose, kur valstybė priverstinai 
skirsto ir kontroliuoja darbą, griau
nami čigonystės pagrindai. Todėl 
naujoji karaliaus dinastija turėtų | 

ir paskelbė, kad ir JAV atstovas 
esąs mūsų tarpe. Minioje prasidėjo 
milžiniška nesibaigianti aplodis
mentų audra. Mano širdis plakė 
drauge su šiais žmonėmis. Tačiau, 
ramiau apgalvojęs, nusivyliau, nes 
pramačiau pasekmes, kurios iš šios 
dramatiškos scenos gali kilti. Da
bar aš dar negaliu nustatyti šių 
pasekmių dydžio, tačiau žinau, kad 
rusai ir komunistai, praėjus vos tik 
kelioms savaitėms po šio įvykio, 
pradėjo su nauju įniršimu kovą 
prieš mus. Prasidėjo tariamų są
mokslų, kankinimo rūsių ir paro
dinių bylų epocha.

Peržvelgdamas 1946 m. rudens 
įvykius, kada, savo viešpačių rusų 
padedami, vengrų komunistai pra
dėjo didžiąją prieš vengrų tautos 
išrinktąją vyriausybę, galiu konsta
tuoti, kad buvo visa eilė priežasčių, 
skatinsiu rusus griebtis griežtesnių 
veiksmų.

Viena iš jų buvo minėtas suvažia
vimas, į kurį iš visų Vengrijos 
kampų susirjnko 500.000 žmonių. 
Šis suvažiavimas parodė, kaip stip
riai vengrų tauta remįa mažažemių 
partiją. Jis buvo aiškus įrodymas, 
kad gerai finansuota ir energingai 
vesta komunistinės propagandos 
kampanija buvo betikslė. Mūsų tau
ta, nors ir Rusijos šešėlyje atsi
dūrusi, vis tebežiūrėjo į Vakarus. 
Taigi, reikėjo griebtis brutališkes- 
nių metodų

Komunistus taip pat neramino ir 
derybos dėl Vengrijos taikos sutar
ties, kurios žiemą turėjo baigtis. Ra
tifikavus sutartį, rusų kariuomenė 
per 90 dienų turėjo iš Vengrijos at
sitraukti. Tai buvo kitas paskatini
mas rusams dar griežčiau priveržti 
visus varžtus.

Trečiąjį faktorių sudarė mano, 
kaip premjero, ir kitų dviejų maža
žemių partijos lyderių — Belą Var
gas, parlamento pirmininko, ir Belą 
Kovacs, populiaraus partijos gen. 
sekretoriaus — laikysena. Tą rudenį 
komunistai turėjo nuspręsti, kad 
mes nesame pakankamai lankstūs 
jų planams ir todėl turime būti pa
šalinti arba „likviduoti“.

Bandydamas komunistus sušvel
ninti, aš toli, gal net ir pertoli, nu
ėjau. Aš dariau visa, kad galėčiau 
išlaikyti koalicinę vyriausybę, ka
dangi koalicijos išsprogdinimas ir 
komunistų išprovokuoti neramumai 
rusams galėjo suteikti progą „tvar
kai atstatyti“ ir mus, panašiai kaip 
Lenkiją, Rumuniją ir Bulgariją, pa
versti marionetėmis. Šių kraštų li
kimas mane nuolat gąsdino.

Spalio mėn. man jau buvo aišku, 
kad komunistai pradėjo forsuoti 
naują krizę. Komunistų spauda pra
dėjo vis aštresnius puolimus prieš 
mažažemių partijos „reakcionierius“ 
atstovus ir tarnautojus. Šie puolimai 
ėjo ranka rankon su naujais rusų 
reikalavimais, liečiančiais reparaci
jas, vokiečių turtą ir vengrų pramo
nę. Mes supratome, kad rusų reika- 
lavimi&niekad nebus galima galu
tinai patenkinti Jei jie valandėlei 
ir sustabdomi, tai tam, kad vėliau 
iškiltų dar didesni. Dabar buvo pra
dėta reikalauti nacionalizuoti žymią 
Vengrijos pramonės dalį. Koalicinio 
kabineto posėdžiuose įpin pirm, pa- 
vad. Rakosi laikysena pradėjo dary
tis vis įžūlesnė.

Aš dar ir šiandien matau, kaip jis 
atvyksta į kabineto posėdžius. Jis 
išsitraukia aštrų peiliuką, rūpestin
gai supiausto prieš jį gulinčio popie- 
rio lapą siauromis juostelėmis, už
rašo savo instrukcijas ir padalina ne 
tik komunistams, bet ir komunistiš
kai nusiteikusiam tautinės ūkininkų 
partijos atstovui bei socialdemokratų 
vadui Szakasits kuris buvo jau vi
siškoje Rakosi įtakoje.

Ir taip savaitė po savaitės šnipinė
jimai, skundai, ginčai vis augo. Jie 
iš manęs pareikalaudavo tiek daug 
laiko ir energijos kad aš vos bega
lėdavau pasišvęsti tiesioginėms 
premjero pareigoms, nors* įstaigon 
atvykdavau 8 vai. ryto, o namo su
grįždavau vėlai naktį, dažnai antrą 
ar trečią valandą ryto. Gali būti, 
kad prie komunistų taktikos pri
klausė ir pastangos mane pervar
ginti.

Gruodžio mėnesi iš patikimų šal
tiniu patyriau, kad vengrų politinė

mandos, o kitos iš JAV, bet tiek New 
Yorko, tiek Chicagos ir kitų JAV 
miestų komandose žaidžia vieni ka
nadiečiai ... Kai šiemet i vieną ko
mandą kažkaip prasmuko vienas žai- 
dikas, gimęs ir augęs ne Kanadoje, 
buvo didelė sensacija ir laikraščiai 
spausdino sieksninius rašinius — esą, 
kanadiečių hegemonija gavo mažutį 
spriktuką...

Iš tų 10-ties geriausiųjų, sužymė
jome tik tuos, kurie mums galėtų 
būti įdomūs ar girdėti. Apie beisbolo, 
golfo, rugby ir kt Europoj ne taip 
populiarių šakų amerikines garseny
bes skaitytojai sužinos, kai tik galės 
atvykti į naująjį, pasaulį.

New York, 1948. 2. 5.
K. Cerkeliūnas

būti iš vakarų, kur savitam čigonų 
gyvenimo būdui negresia pavojus. 
Rytų delegatai pažymėjo, kad va
karų valstybės taip pat mėgina či
gonus sėsliai apgyvendinti. Kaip pa
vyzdį jie nurodė Belgiją, kur čigo
nams pastatyti specialūs kaimai su 
mokyklomis ir bažnyčiomis, norint 
juos pagydyti nuo amžino klajojimo. 
Taip pat jie nurodė piet. Wales, kur 
darbiečių valdžia tik senajai čigonų 
kartai teleido gyventi klajoklinį gy
venimą, o jaunieji privalo lankyti 
mokyklas ir išmokti amato. Meksi
kos čigonų vadas, rimčiausias kan
didatas karaliumi būti, pabrėžė, jog 
šitas suvaržymas tėra tik laikinis ir 
nurodė, kad nei Marijai Teresei, nei 
Austrijos-Vengrijos hercogui Juoza
pui čigonų tautino charakterio pa
keisti nepavyko.

Debatai visą laiką karštėjo ir, jei 
kongresas nebūtų turėjęs religinio 
charakterio ir susirinkimo vietovė 
nebūtų buvusi laikoma šventa, vis
kas būtų baigęsi muštynėmis. Tik 
vakare, „naktinių pamaldų“ metu, 
kai iš bažnyčios kupolo auksine 
grandine buvo nuleista sidabrinė 
skrynia su šventosios Sara palaikais, 
ir kiekvienas esantysis ją palietė ir 
papuošė gėlėmis, išgaravo visos jų 
politinės aistros.

Sena legenda sako, dabartinį čigo
nų gyvenimo būdą nustačiusi Sara. 
Po Lozoriaus mirties Morta, Marija 
Magdalena, Marija iš Betanijos. 
Marija-Jokūbo motina ir tarnaitė 
Sara paliko Palestiną, įsėdo į mažą 
laivelį ir laimingai pasiekė Prancū
ziją. Į krantą jie išlipo ties St. Marie 
de la Mer; tuo metu, kai Lozorius su 
Morta skelbė evangeliją, o Marijos 
pagonis krikštijo, tarnaitė Sara, net 
elgetaudama, parūpindavo jiems vai. 
gyti. Ir, — toliau sakoma, — kas 
prisiliečia skrynios su jos palaikais, 
tas ne tik nuo ligų, bet ir nuo tam
siausių geismų esti išvaduojamas.

Vertė A. Mks.

Trumpiausia paka
synų kalba

„DP į DZ“ kOrespond. praneša iš 
JAV, kad pd Londono konferencijos 
Amerika daugiau nebesileis su Ta
rybų Sąjunga į jokias derybas dėl 
Europos. Amerikos politikai ir pub
licistai vienu balsu teigia, kad gen. 
Marshall užsienių reikalų komisijoje 
išreiškė tą tiesą, kuria vadovausis 
visa JAV politika. Tai buvo atsa
kant į sen. Vandenbergo paklausimą. 
„Trimis gen. Marshallio žodžiais 
buvo įrodytas Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo fiasco — rašė „Christian 
Science Monitor“ — ir įspėta, kad 
pasaulis reikia pagaliau tvarkyti be 
Sovietų pritarimo, o neetgi prieš jų 
valią, visai nepaisant su šituo susi- 
jausios rizikos*

Sen. Vandenbergo paklausimas 
buvo toks: „Ar, nutrūkus Londono 
konferencijai, tenka manyti, kad jau 
naujų susitarimo su TSRS bandymų 
nebebus.“ Į tai gen. Marshall atsakė 
kariškio santūrumu ir aiškumu:

— That is correct!
Žinomas radijo komentatorius J, 

C. Harsch, sugretinęs klausimą ir 
atsakymą, pridūrė:

„Tai be abejojimo buvo pati 
trumpiausia pakasynų kalba. Trum
piausia kalba, nors laidota didysis 
Roosevelto sapnas apie sugyvenimą 
su komunizmu. Sitai trumpiausiai 
žmonijos istorijoje pakasynų kalbai 
akompaniamentu buvo: 1. JAV jūrų 
pėstininkų užkulnių dundesys, be
lipant į karo laivus, kurie juos tu
rėjo pervežti tarnybos Italijos ir 
Graikijos vandenyse; 2. prez. Tru- 
mano plunksnos brėžis, pasirašant 
kovingiausio karo laivyne karininko 
adm. Shermano paskyrimą viršinin
ku Amerikos karo laivyno vienetams 
Viduržemio jūroje ir 3. į atsargą iš
einančio admirolo Nimitzo atsisvei
kinimo kalboje padarytas patari
mas, kad JAV lėktuvai, plaukinėją 
su lėktuvnešiais Viduržemio jūroje 
turi būti aprūpinti atominėmis bom
bomis.

„Cavalcade“ prie viso‘šito pridūrė 
tokį komentarą:

„Iš trijų gen. Marshallio žodžių 
laisvę mylinčiam pasauliui iškyla 
trys didžiosios pajėgos: tikėjimas, 
viltis ir meilė. Žmogus Europoje tą 
pereiškimą prii^na, kaip mirti pa
smerktasis žinią apie malonės su
teikimą.“

KODĖL VOKIEČIAI RIEBIAI 
VALGĖ KARO METU

Į tai atsako prof. Wilhelm Ziegel- 
mayer, vienas žymiausių mitybos 
žinovų — anksčiau Hitlerio reiche, 
dabar sovietų zonoje, — savo kny
gose „Vokiečių tautos mityba“ (Th. 
Steinkopff leidykla, Dresden ir Leip
zig 1947 m.).

Pasak autoriaus, nepaprastai aukš
tos Ir vienodos vokiečių maisto nor
mos buvusios galimos „dėl sviesto, 
kiaulės taukų, lašinių ir kumpio 
paėmimo iš Danijos, Lenkijos ir Pa
baltijo valstybių“.

karinė policija areštavo eilę asmenų. 
Aš pasikviečiau karo ministerį Al
bert Bartha ir paklausiau, kodėl jis 
nieko man apie tai nepranešęs. Jis 
sakėsi apie areštus nieko nežinąs, 
tačiau ištirsiąs ir man kitą rytą pra
nešiąs. Tada jis pasirodė drauge su 
gen. Giorgy Palfi — vyru, kurio pa
lankumas komunistams buvo gerai 
žinomas, ir kuris vadovavo karinei 
policijai. Jis pareiškė, kad prieš kurį 
laiką konstatavęs, jog viename name 
susitinką asmenys, kurie ruošią 
priešvalstybinį sąmokslą. Jis arešta
vęs dešimtį asmenų, tačiau, atrodo, 
kaa areštų būsią ir daugiau.

Aš pavedžiau karo ministeriui 
Bartha areštuotuosius pačiam ištar
dyti. Kitą dieną jis man pateikė pra
nešimą. Jis aplankęs karinį kalėjimą. 
Gen. Palfi iš karto surasti negalėjęs. 
Tačiau, vėliau pasirodęs, jis pa
reiškė, kad kaliniai jau esą perkelti 
į politinės policijos kalėjimą, ir gen. 
Sviridovo įsakymu jų lankyti niekas 
negalįs. Bartha tada nuvykęs į poli
tinės policijos štabą. Politinei poli
cijai vadovavo komunistų pagalba 
šin postan įstatytas buv. siuvėjo gi
zelis Peter Gabors. Pastarojo įstaiga 
priklausė Laszlo Rajkui — vienam 
iš „septynių didžiųjų“ komunistu. 
Jis pareiškė, kad Rajkui Sviridovas 
įsakęs neleisti kalinių niekam lan
kyti.

Išgirdės tokią žinią, nuvykau pas 
Sviridovą. Aš jį paklausiau, ar tiesa, 
kad jis tokį įsakymą ctavęs.

— Jokiu būdu, — atsakė Svirido
vas. — Kai Palfi mane apie tai pain
formavo, aš jam pasakiau, kad čia 
yra Vengrijos vidaus reikalas.

Grįžęs įstaigon, karo ministeriui 
Bartha įsakiau Palfi suspenduoti ir 
pravesti kovtą. Netrukus pas mane 
atvyko susijaudinęs Rakosi ir pa
reiškė protestą dėl kvotos, tačiau aš 
jam atsakiau, kad ji turėsianti būti 
pravesta.

Tą patį vakarą kažkas pabeldė į 
mano buto duris. Pasirodė gen.Kon- 
dratov. Sviridovo žinioje esančio ka
rinio departamento šefas, (b. d.)

— luk —
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Žvilgsnis į bambergiečlų gyvenimo
Bambergo lietuviai stovyklinį gy

venimą pradėjo 1945 m. vasarą. Į 
šią Bavarijos vietelę, net apie tre
jetą tūkstančių lietuvių, jau buvo 
susibūrę daug anksčiau. Tai buvo 
1945 m. ankstyvas pavasaris, kai 
daugelis lietuvių traukėsi j vakarus 
iš perleidžlaumos sovietams Thue- 
ringijos srities. Tačiau pradžioje Jie, 
nors kolektyviai gyvendami, maiti
nosi pagal vokiškas korteles. Čia 
noriu žvilgterėti į bambergiečlų gy
venimą nuo to laiko, kuomet jie pra
dėjo gauti UNRRA-os aprūpinimą.

Pirmosios UNRRA-os išlaikomos 
stovyklos užuomazga tenka laikyti 
buv. Reicho Darbo Tarnybos bara
kai, kurie tūno miesto pakrašty, pa
miškėje, Moosgasse 121.

pečius lietuviams koją į stovyklinį 
rajoną, jame užvirė intensyvus dar
bas. Buvo pradėtas barakų tvarky
mas, naujų lentinių patalpų statyba, 
rajono gražinimas ir t. t. Lygiagre- 
čiai, žinoma, nebuvo užmirštas ir 
kultūrinis darbas. Tuojau buvo 
įruošta minėjimams Ir parengimams 
salė, (steigta pradžios mokykla, 
vaikų darželis, bei maldos patalpa- 
koplyčia. Praslinkus kuriam laikui 
— buvo atidaryta ir lietuviškoji pro
gimnazija, kuri pavadinta Dr. J. 
Basanavičiaus vardu. Buvo pradėtas 
leisti laikraštėlis 
tas mišrus vyrų 
sudaryta scenos 
grupė ir t t

Pirmiausia tais 
vykia iškilmingai paminėjo rugsėjo 
8-tąją. Tos dienos meninei daliai iš
pildyti buvo pakviestas Kačanausko 
.Sietynas“, suruoštos sporto varžy
bos ir, nors kuklūs, bet bendri, visų 
šventės dalyvių užkandžiai po atviru 
daugumu

Ta'p, provizoriškai paėmus, buvo 
pradėtas Bambergo lietuvių stovyk-

„Naujienos“, įsteig- 
ir moterų choras, 
mėgėjų vaidintojų

pat metais ši sto-

praeitį
» Unis gyvenimas. Vėliau, gyventojų 
» skaičiui daugėjant, stovykla buvo 
i padalinta į dvi dalis. Vieni palikti 
i tuose pačiuose barakuose, o kiti 

apyvendinti paštininkų kolonijos 
, blokuose. Dalis Bambergo lietuvių, 

žinoma, gyveno ir dar tebegyvena 
privačiai. Privačiai gyvenančiųjų 
skaičius, įskaitant ir išskryninguo- 
tuosius UNRRA-os laikais, siekia 
apie 300 asmenų.

Prisiminus UNRRA-os laikus, 
nors toji organizacija daug gero pa
darė lietuviams, bet užkliūna prieš 
akis ir daug karčių prisiminimų iš 
to meto. Ypač bambergiečiai daug 
drastiškų veiksmų patyrė iš jos pu
sės. nes čia ilgesnį laiką UNNRA-os 
direktorius vadovavo toks, kuris 
buvo veidu į rytus. Čia gyventojams 
vis būdavo griežtai draudžiama, pri- 
siduriant prie gaunamos normos, 
suvalgyti silkę ar ką nors panašaus. 
Tai buvo skaitoma spekuliacija. 
Ypač daug nemalonumų yra paty
rusi iš UNRRA-os vadovybės pusės 
barakuose apgyvendintoji stovykla. 
Ten jie buvo griežtai reikalaujami 
maitintis vien tik iŠ bendro katilo ir 
kambariuose buvo uždrausta laikyti 
bent koks valgomas daiktas. Čia 
noriu pacituoti vieno tokio drastiško 
pranešimo turinį, iš kurio bus aišku, 
kokių priemonių imdavosi UNRRA- 
?s vadovybė prieš tuos „neklauža
das“, kurie drįsdavo nors menką 
maisto dalykėlį suvalgyti savam 
kambary

„Pono UNRRA-os Direktoriaus 
Įsakymu, nuo šiandien nutraukiamas 
mūsų stovyklos gyventojams cigare
čių išdavimas vieno mėnesio bėgyje, 
o kantina uždaroma neribotam lai
kui.

„Sulaikymo priežastis nurodoma 
ta, kad inspekcijos metu (1946. VII. 
11.) rasta stovyklos gyventojų, ku
rie užkandžiavo savo kambariuose, 
o ne bendroje valgykloje, kaip 
UNRRA-os įsakyta.

„Pastaba: Ateityje privalo visi 
stovyklos gyventojai valgyti tik' sto
vyklos valgykloje, vaikų darželio 
lankytojai — tik darželyje.

Pas. Zeling Luką, 
Stovyklos Administratorius.

Bambergas. 1946 VII. 11.“

MUSU MIRUSIEJI

Perkelta Stadės stovykla
Dedelsdorf. — 1947 m. balandžio 

2—6 d. d. iš Seedorfo pabaltiečių 
stovyklos apie 600 lietuvių buvo iš
kelta i Stadės mieste esančią Pul- 
verweg stovyklą. Tai buvo, gal būt, 
vienintelė tautinė lietuvių stovykla 
britų zonoje, kur tegyveno vien lie
tuviai Iš Seedorfo išvažlnėjant, į 
įvairias stovyklas išslskirstant, Sta
dės stovyklai teko laimė, kad į ją 
atvyko gimnazija, choras, įvairūs 
kursai ir organizacijos. Turėdami 
pakankamai intelektualų, Stadės 
stovyklos lietuviai galėjo Seedorfe 
pradėtąjį kultūrinį darbą sėkmingai 
tęsti toliau.

Stadėje visą laiką veikė direkt. J. 
Vcdegio ir Insp. A. Kasperavičiaus 
vadovaujama lietuvių gimnazija, P. 
Butėno vadovaujami mokytojų kur 
sai, pradžios mokykla, vaikų darže
lis ir šoferių bei anglų kalbos kursai.

Spaudos darbas Stadėje taip pat 
gyvai pasireiškė. Stadės stovykloje 
P. Butėno redaguojami .Žingsniai" 
surado kelią į spaustuvą ir rodė 
tendencijos pasidaryti visai rimtu 
mėnesiniu kultūros žurnalu. Apie 
pasaulio politinius įvykius, stovykloje 
gyvenančius lietuvius kasdien In
formuodavo L. Pilipavičiaus reda
guojamos .Aktualiosios Informaci
jos“.

DSrverdeno stovykloje susikūręs 
ir Seedorfe galutinai susiformavęs 
-Aušrinės“ choras buvo persikėlimo 
Skaudžiai paliestas, nes daug choris- 
člų-tų buvo iškelti į kitas stovyk
las. Bet tai buvo pergyventa, ir 
.Aušrinė“ neuž’eso; Stadėje, papil- 
dž’usi savo sąstatą, gražiai užsire
komendavo per įvairius koncertus 
anglų, vokiečių ir lietuvių vlsuome-

nei. Apie aukštą „Aušrinės“ choro 
kokybinį pajėgumą liudija ir gražūs 
atsiliepimai svetimtaučių spaudoje. 
„Aušrinės“ chorui nuo pat pirmųjų 
jo įsikūrimo dienų vadovauja Myk. 
Liurberskis.

Iš organizacijų veikliausi pasiro
dė Stadės skautų „Aušros“ tuntas ir 
moksleiviai ateitininkai. Katalikų 
dvasinius reikalus aptarnavo kun. 
J. Adomavičius. Spauda gyventojus 
aprūpindavo p. Petrauskienės tvar
kingai vedamas stovyklos paštas.

Su Stadės karinės valdžios atsto
vais ir miesto vokiškąja visuomene 
buvo geri santykiai.

Visa šį lietuvių kultūrine veikla 
matyt, kažkam krito i akį ir staigiu 
įsakymu š. m. sausio men. 20—22 d. 
d. visi Stadėje gyveną lietuviai bu
vo iškelti į Dedelsdorfą. Naujasis 
stovyklos adresas: (20a) Dedelsdorf, 
uber Wittingen, Kr. Gifhorn. Tiki
masi, kad ir naujoje vietoje Stadės 
kultūrininkai nenuleis rankų, bet 
lietuvišku ryžtingumu vykdys už- 
simtąjį darbą toliau. Alb. Pocius

Kaip sekėsi bambergiečiams gy
venti pastaruoju metu, prie naujų 
globėjų, čia nesiimsiu aprašyti, nes 
tai dar ateities klausimas ir tas aiš
kiau atrodys žvelgiant iš tolimesnės 
perspektyvos. Čia noriu žvilgterėti 
tik į nūdienį ju gyvenimą iš to taš
ko, klek tai priklauso nuo pačių lie
tuvių.

Kaip žinoma, tas ir spaudoj jau 
buvo rašyta, kad, nuo praeitų metų 
rudens, bambergiečiai pradėjo gy
venti „federatyvinį** gyvenimą, kar
tu su atkeltaisiais ;š Wunsiedelio 
lietuviais. Bendras iki šiol Bamberge 
gyvenusių lietuviu skaičius jau siekė 
tūkstanti. Vien; bu^o apyvendinti 
Lagarde kareivinėse (daugiau vien
gungiai). kiti — blokuose

Atsikėlus į Bambergą wunsiedelie- 
čiams ir įvykus pirmiesiems ben- 
diems sus.rinkimams, bambergiečiai 
būkštavo. kad jų „federantai" būsią I 
nelabai sukalbami, nes jų tarpe ras- j 
davosi nemaža tokių, kurie lyg ir I 
buvo pasišovę „pirmuoju smuiku į 
griežti“ . . . Bet laikas nuomonių 
skirtumus išlygino ir dabar sugyve- ! 
nimo bei lietuviško solidarumo at- Į 
žvilgiais — tik paslgerėa ten.ca. i 
Wunsiedeliečiai dargi įnešė į sto- ’ 
vykių gyvenimą Bamberge daug ko ■ 
ir pozityvaus. Jie atsigabeno iš Wun- 1 
žiedelio visą „radiofoną“ ir, įrengę 
jį Lagarde kareivinių rajone, kiek
vieną vakarą skaito gana vykusiai j 
paruošiamus radio žinių politinius i 
pranešimus. Tie patys iniciatoriai ’ 
radio žinių biuletinius kasdieną ka- 1 
blna ir ant lentos. Sis jų biuletenis, 1 
skaitant jo numerac.ją nuo pat pra- < 

gana gražią i

8S. Graužlnlenė, Liuda, gim. 1882. VIIL
10 Kraštuose, mirė 1847. VIIL 25 Ir palai
dota WQrzburg R. Kat kapuose.

M. Ziflrienė - BlparelilOtė, Marijona, 
gim. 1868 VU. 14, mirė 1944, IX 17 ir 
palaidota Ansbach R. Kat kapuose.

87. Rusteikaitė, Monika, gim. 1879. IX. 2 
Raukuose, mirė 1947. Vm. 27 ir palaidota 
ELchstgtt R. K. kapuose.

88. Zidžlūnas, Pranas, gim. 1898. 1. « 
Noragėlluose, mirė 1945. IV. 4 ir alaldotas 
Kolberg kapuose. Žuvo prie apkasų.

88. Btanaltytė, Audronė, gim. 1946. XH.
8 Lūbeck, mirė 1947. n. 22 ir palaidota 
LQbeck R. K. kapuose.

90. Klova, Vytautas, gim. 1948. X. 8 Lū- 
becfc. mirė 1947. n. 23 Ir palaitodas Lū- 
beck R. K. kapuose.

91. Ruževičlus, Vincas, gim. 1818. VU. 
26 Svaigintų km., mirė 1947. I. 29 ir palai
dotas Lūbedc R. K. kapuose.

92. Lcnderskytė, Ona, gim. 1828. XII.
23 Lapurvių km., mirė 1947. VII. 29 ir a- 
laldota Rothenburg R. K. kapuose.

93. Seraplnienė-Stulgaitytė Zita, mirė
1945. VL 6 ir palaidota Etsenach/ThUr. 
kapuose.

94. Zokas, Jurgis, gim. 1873 m., mirė
1946. vm. 22 ir palaidotas Regensburg 
R. K. kapuose.

95. Zokaitė, Marcelė, gim. 1928. 1. 14 
Sintautų vi., mirė 1946. V. 1 ir palaidota 
LoraBay. R K. kapuose.

96. Zabloddenė - Lismanaitė, Katrė, 
gim. 1911. V. 19 Melneragėje, mirė 1945. 
vm. 1. ir palaidota NUmberg R- K. 
kapuose.

97. Volskienė, Marija, gim. 1891. IL 2 
Kaune, mirė 1946. VU. 22 Ir paleidote 
Hanau R. K. kapuose.

98. Vigračlenė-Krutulytė, Karolina, gim. 
1868. IV. 18 Rlmšalčlų km., mirė 1945. XII. 
30 ir palaidota Fulda/Neustadtlsche R. K. 
kapuose.

Skelbimai
VISIEMS DANTŲ GYDYTOJAMS!

Dantų gydytojų suvažiavimo, įvykusio 
1948. I. 18 Hanau, nutarimu įsteigta prie 
Gydytojų Sąjungos Augsburge Dantų Gy
dytojų Sekcija, kurios Valdybą sudaro: 
Pirm. — O. Vitėnlenė, gyv. Augsburg- 
Hochfeld. DP Lager: viceplrm. — V. Lu- 
blnlenė, gyv. Mtlnchen, Kolbergerstr. 15; 
sekr. — T. Jurkūnaitė, gyv. Augsburg- 
Hochfeld. DP Lager; ižd. — M. Rudaitytė, 
gyv. Augsburg-Haunstetten, DP Lager; 
narys — K. Rudaitytė, gyv. MUnchen- 
Freimann SS Kaseme.

Visos dantų gydytojos turi pranešti 
Valdybai savo adresus ir sumokėti nario 
mokestį pro 50 RM.

Pinigus siųsti iždininkės adresu. (230)
Daniu gyd. Sekcija

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Schweinfurts — sekmadienį. 23 vasario.
14 vai., Gartenatedto bažnytėlėje.

Weldens — sekmadienį, 29 vasario, 
vai., Hammerwego stovykloje.

Bamberge — sekmadienį, 7 kovo, 
vai., St. Henricho bažnyčioje.
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Ieškomi audėjai, galį dirbti savystoviai. 
Pageidaujama iš prancūzų zoaos. įmonės 
šefas anksčiau gyvenąs Klaipėdoje. 
Kreiptis: Frau Vera Alter, Blumberg/ 
Baden, Am Waldrand 25.

džios, pasiekęs jau _ 
skaitlinę. Prieš Kalėdas stebėjome 
lentoje jau 700-tąji numerį. Tai vis 
dėlto kruopštaus ir pasišventuslo 
Wunsiedeliečių darbo vaisius . .

Susirinkimuose šiuo melu abi su
sinėjusios tremtinių 
grupės randa bendrą 
gražiai sugyveną.

Šiaip iš šio meto 
lietuvių veiklos pažymėtini tebe
sitęsia elektrotechnikos kursai, ku
rie prasidėjo pernai metais, spalio 
pradžioje. Juos, plačios apimties 
programoje, dėsto inž. Mikalauskas. 
Dabartiniu metu numatyta šios sri
ties mokslą kursuose suintensyvinti 
ir, pritraukus dar viena lektorių 
instaliaciniams darbams, kursai vyks

bendruomenių 
kalbą ir gana

bambergiečlų

kasdien. Be to. stovykloje labai in
tensyviai dirba moterų siuvimo ir

kirpimo kursai, kurių programa iš
einama per du mėnesius. Viena 
kursų laida, kurioje buvo apie 70 
kursančių, darbą jau baigė ir sausio 
12 — susirinko antroji laida, kurios 
klausytojų skaičius bus apie 40 
kursančių.

Neužmirštami stovykloje ir kiti 
kultūriniai reikalai Kalėdų šventės 
ir Naujieji Metai praleisti gražaus 
kultūrinio pasirengimo ženkle. Ka
lėdų dienos daugiau buvo skirtos 
vaikučių pramogoms. Buvo suvai
dintas jiems pritaikintas vaidinimė
lis -Kalėdų belaukiant“, suruošta 
eglutė bei Kalėdų senelio apsilan
kymai. Jų programa teko pasi
gėrėti ir suaugusiems. Išpildytojais 
buvo pradžios mokyklos ir progim
nazijos moksleiviai. P. Alšėnas

Dabar stovykla jau perkelta į Gar- 
misch-Partenkirchen. Red.

98. Ūžteliu, sūnus Gretos ir Stasio Mo
tuzo, mirė 1944. VIU. 13 ir pataSdotac 
Schleswig R. K. kapuose.

100. Sveikinas, Julius, gim. 1920. I. M. 
■ Kauno apskr., mirė 1944. VU. 29 ir palai

dotas NeumUnster R. K. kapuose.
101. Svelcerienė-Mičlulytė, Elzė, gim.

I 1891. IX. 8 Klevynės km., mirė 1945. XIL 
I ir palaidota Schwarxenbach R. K. ka
puose.

102. Surblys, s. Juozo, mirė 1944. XII. 16 
ir palaidotas Čekoslovakijoje.

103. Strolys, Mikas, gim. 1912. IX. 89 
KermuSlnės km., mirė 1943. XL 14 ir pa
laidotas Rendsburg kapuose.

104. Btarkevičienė - Auirutytė, Agota, 
gim. 1902. U. 1 Vlityčlo vL, mirė 1944. XL 
13 ir palaidota Marienburg kapuose.

105. Stanaitis, Algimantas, mirė 1*45. 
IV. 21 ir alaldotas Schleswig kapuose.

108. Stanaitis, Vincas mirė 1945. n. 14 
ir palaidotas Schlezwig.

107. Stanaitienė, mirė 1948. n. 14 ir 
palaidota Schleswig.

108. Stradomskienė, Msgdė-Gailutė, gira. 
1909. XII. 4, mirė 1943. vm. 24 ir palaidota 
Hanąu R. K. kapuose.

109. Snabaitls, Sergiejus, gim 1823. XI.
27 Beržlnų km., mirė 1944. X 6 Ir palai
dotas Osnabrūck-Haste R. K. kapuose.

110. Smitienė-Kartavlčlutė, Ona, gim. 
1873 m. Kyllnlnkų km., mirė 1847. 1. 9 ir 
palaidota Flensburgo R. K. kapuose.

111. Skrobienė-Pnodžidnaitė, Felicija, 
1907. IX. 26 Kaune, mirė 1948. XIL 30 ir 
palaidota Nienburg R.K. kapuose.

112. Skarulytė, Izolda, gim. 1942. XII.
11 BučlGnų km , mirė 1943. XI. 18 ir pa
laidota Celle b'Hannover R. K. kapuose.

113. Silins, Augustas, gim. 1882. VU. 16. 
Medvėnų km., mirė 1948. IX. 12 ir pa
laidotas Wattenstedt R. K. kapuose.

114. Severienė-Sklparaitė, Julija, gim. 
1864. V. 1 Akmenėje, mirė 1947. L 18 Ir 
palaidota Spakenberg I R. K. kapuose.

115. Senogylytė, Elena, gim. 1948. TL
2 Spakenberg I, mirė 1947. IL 14 tr palal-

116. SamSonienė-Pečerinskytė, Adelė, 
mirė 1943. X. 27 ir palaidota Bielefeld 
R. K. kapuose.

117. Saltienienė-Maciuievlčifitė, Marija, 
gim. 1923. VH. 29, mirė 1946. L 1 ir pa
laidota Oldenburg. .

118. Sakalauskas, Juozas, gim. 1929. VU
8 Žvangučių km., mirė ir palaidotas 
Tolk.

119. Sabaitls, Juozas, mirė 1945. HL 3 fr 
palaidotas Langenzen b. Fdrth.

120. Rutkauskaitė, mirė 1944. IX1I ir 
palaidota Gumbinėje.

124. Pukteris, Jonas, mirė 1945. H. 13 
ir palaidotas Brandenburg.

122. Precūta, Antanas, gim. 1901. X. 2 
Švenčionyse, mirė 1945. vm. 13 ir pa
laidotas Deggendorf.

123. Pllenaitis, Ignas, mirė 1945. HL 38 
ir palaidotas Neringoje.

124. Pllenaitis, Jonas mirė 1948. UI. M
Įr palaidotas Schleswig

125. Piplrytė, Antanina, Antano d., mirė 
1945 m. 8 ir palaidotas Schleswig.

Padėkime susirasti artimiesiems
IB JAV ir kitur per C/Kartoteką yra 

paieškomi žemiau išvardinti asmens:
458. MlneikJai: Viktoras (1819) tr Myko

las (1829); 480. Paulauskas Uūdas (1885), 
jo žmona Bronė su dukromis Liudvika 
bei Aldona ir Danys Vaclovas (1919) — 
visi iš 21dUčių; 441. Sventkauskas Vladas 
ir Prančkauskas Juozas buv. KA moki
niai; 452 Slkerienė-Skausglrdaite Anato
lija (1873) ir Norkevičlenė-Skausgirdaitė 
Jadvyga (1881) — abi iš Vileikos; 463.

DP nuotaikos prancūzų zonoje

prie- 
svar- 
įsiti- 
žmo-

Pas mus sakoma, kad Jeigu nori 
užsikrėst! pesimizmu, važiuok į 
anglų zoną. Šitą teigimą šiomis die
nomis plačiai palietė vienas mano 
prietelis, gyvenąs anglų zonoje. 
Atsiprašydamas už jo laiške klos
tomų minčių paskelbimą, ryžtuosi 
kai kurias jo laiško vielas pacituoti. 
Jis rašo: „Galvotrūkčiais krentame 
į nepagydomą nusiminimą. Mūsų 
nuotaikos yra taip smarkiai kritu
sios, kad jos, atrodo, jau pasiekė 
savo kraštutinumo ribą. Nusimini
mo prislėgti, žmonės ryžtasi to
kiems veiksmams, kokių jie sveiku 
protu niekąda nedarytų.“

Paliesdamas to nusiminimo 
žastis, jis rašo: „Atrodo, kad 
blausia priežastis yra mūsų 
kinimas, jog nesame laikomi
nėmis (Mano pabraukta V. M.) Vo
kiečiai, nuo kurių tiek daug kentė
jome ir kurių malonei ar nemalo
nei vėl esame perleidžiami, dabar 
bando ant mūsų išlieti - visą savo 
pagiežą ir nepasitenkinimą. Žmonės, 
curie pragyvena ir turtėja vien dėl 
to, kad yra paskirti mus globoti ir 
mūsų reikalai/ rūpintis, rodo mums 
viską, bet tik ne mūsų reikalų su
pratimą, ne mūsų tragiškos padė
ties atjautimą. Jiems puikūs yra 
vokiečiai, puikūs bolševikai, tik mes 
niekam netikę, ir niekam nereika
lingi." Toliau, prie nusiminimo prie
žasčių mano prietelis priskiria 
maisto nedateklių ir patalpų ankš
tumą. Čia jis rašo: „nors mes ba
daujame ir nykstame langdynėse, 
kur nei gyvulys negalėtų gerai jaus
tis, bet visi, su kuriais mes susi
duriame, drebia mums į akis, kad 
mes nieko pozityvaus nedirbame ir 
išeities neieškome. O mes, kaip 
minėjau, griebiamės net kraštuti
numų. Mes perpildėme kontingen
tus kiekvieno pasiūlymo išvažiuoti, 
nors mus vežė ir į pačią peklą. Va-

žiuojame ir dabar, nors žinome, kad 
daugelyje vietų, į kurias mūsų bro
liai pateko, DP vardas nuo jų ne
nuplautas. Mes pradedame galvoti, 
kad kažkieno mestas prakeikimas 
lydės mus visą mūsų amželį“.

Desperatiškesnio laiško, atleisk 
man mano prieteliau, aš nesu skai
tęs. Iš savo pusės galiu pasakyti, 
kad prancūzų zonoje mes dar vaikš
čiojame aukštai pakeltomis galvo
mis. Mes jokiu būdu nesijaučiame 
nužmoginti Su savo globėjais mes 
surandame bendrą kalbą Ir pilnai 
jaučiame, kad jie supranta mus ir 
mūsų vargą. Nieko, kas galėtų mus 
įžeisti ar pažeminti, jie nėra mums 
padarę ar bandę padaryti. Mes ne
pajutome, kad jie mus varžytų ar 
mūsų padėtį kaip nors sunkintų. 
Jie nesugrūdo mūsų į stovyklas, bet 
leido mums laisvai gyventi mūsų 
pačių pasirinktuose butuose.

Tiesa, mums teikiama medžia
ginė parama visą laiką buvo žy
miai mažesnė, lyginant su kitų zo
nų normomis. Bendrai paėmus, 
mažiau mes gauname ir šiandien. 
Tačiau juk ne medžiaginiai neda- 
tekllai čia turi sprendžiamos reikš
mės. Laisvė ir žmoniškas trakta
vimas neverčia mūsų grimsti nusi
minimam , Mes nepatyrėme jokių 
skryninginių paniekinimų. Į mūsų 
gyvenamas patalpas niekada nebuvo 
įsibrovę ginkluoti karia.. - Mūsų 
naktys ir mūsų dienos priklauso 
mums.

Mes nesame subordinuoti vokiečių 
ūkiui, tačiau niekas mums nedrau
džia dirbti kartu su jais, jei mes 
randame, kad tai yra mums nau
dinga. Mūsų globėjai prancūzai, pa
tys an( savo kailio patyrę vokiečių 
okupacijos sunkumus ir atskirų vo
kiečių žiaurumus, vokiečius gerai 
pažįsta. Jų pretenzijas į mus jie

laiku ir efektyviai sutramdė ir su
tramdė taip, kad dabar vokiečiai 
nė nebando ko nors mums primesti. 
Tiesa, ir mes gyvendami pavienėm 
šeimom tarp vokiečių masės, ne- 
krintame jiems taip į akis, kaip 
krenta stovyklos, priskaitančios po 
kelis tūkstančius gyventojų. Kiek
vienas iš mūsų, garbingai elgdama
sis, turi draugų vokiečių tarpe, o 
tai teikia mums visiems naudos. 
Dėl to gal ir vokiečiai čia nėra pa
dare didesnių išsišokimų prieš mus.

Kiekvienas iš mūsų yra daug dau
giau savyitovesnis. negu mūsų bro
liai, gyveną stovyklose. Laisvė, ku
ria mes naudojamės, nėra duodama 
veltui Mums kiekvienam tenka 
sukti galvą, kaip apsimokėti nuomą 
už' butą, kaip apmokėti išdegintos 
elektros ir gazo sąskaitas, kaip pa
dengti kitas išlaidas, 
nomos stovyklose 
Mums reikia suktis, 
dėl markės, kad ji 
nevertinga būtų, nes be tos markės 
mes negalime gyventi. Ir kiekvienas 
ligšiol vertėsi be priekaištų. Nei 
prancūzai nei vokiečiai negali pri
kišti mums, kad mes padarėme ką 
nors smerktino.

Būdami daug daugiau savystovūs. 
negu stovyklose gyveną mūsų bro
liai, mes nejaučiame tos dvasinio 
ir fizinio ankštunfo depresijos ir be 
didelių pastangų dėl to sugebėjome 
bent ligšiol Išlikti sau žmonėmis. 
Tiesa, ir pas mus jaučiamas tas pats 
padėties netikrumas, ir mus gaubia 
tie patys tamsūs debesys, užtemdą 
bendrą ateitį, tačiau dvasinė laisvė, 
kurią mums suteikė prancūzai, la
bai daug reiškia mūsų nuotaikoms. 
Kad ir svetimi yra namai, kuriuose 
šiuo metu gy vename, bet į juos nie
kas nesilaužla nei dienos nei nak
ties metu, kad patikrintų kaip mes 
gyvename Ir iš viso ar gyvename.

VL Minvydas

kurios neži- 
gyvenantiems.
reikia dirbti 

ir kažin kaip

BlumentallenA Pranciška U Kauno; Wt 
IndriuliCDė-PaškevlčiatO Gabrielė (ĮSOS); 
«S. Kaptelnytė Ema. Vekerlotlenė-Kap- 
telnytė Morta Ir Klndoriene-Ivanauskalte 
Opa; šGS. Pompučtal: Kazys ir Antanas, 
gimę JAV; WT. Stanaiti! Vincas U Id- 
trakio.

Be to. C/Kartotekoje randasi adresai 
iš JAV šiems asmenims: Juozui Dulkini. 
Juzei Taraškevlčitltel, Stasiui Radžiūnui 
ir Ant. BenlušineL

v^als šiais reikalais prašoma kreiptis 
1 C/Kartotekę per savo LTB Komitetus 
Asmenims, kurie C/Kartotekon netatraše 
— jokiuose reikaluose netarplnlnkauja- 
ma. Pareiškimus Įrašyti Lietuvių Trem
tinių Bendruomenei Centro Kartotekon 
sprendžia vietos LTB Komitetai savo 
nuožiūra ir, teigiamais atvejais, indivi
dualiai jie nuauto ir paima įrašymo mo
kesti Tautos rondo naudai, kaipo primi
nimų, kad C/Kartotekon reikėjo įsira
šyti IMT metų bėgyje.

LTB C/Kartoteka

Paieškojimai
Andriu* Titllus, gyv. (20a) Dedelstorf 

ūber Wittingen, Kr. Gifhorn, Lit. Lager. 
Ieško brolio Emilio gim. 1925 m. Kirkilų 
km- (233)

Paieškoma Radzvlcko Petro, Radzvie- 
kaltės Liudo*, Radzvlckaltės Aleksandros 
— visi prieš vokiečių kapituliaciją gyve
nę prie Neumūhle: B lažai č io Vincento — 
gyvenusio prieš vokiečių kapituliaciją 
prie Erfurto.

Ieško giminės ir pažįstami. Žinantieji 
prašomi pranešti lietuvių atstovybei, 
Freiburg i/Br. Hlldastr. 66. n a, 3 karnb. 
(17b). (252)

Amerikos lietuvis Mr. Juozas Mitrike- 
▼iClus-Mętrika* ieško brolių: Vinco Jono, 
seserų: Onos, Petrusės, Veronikos tr Ju
lės iš Kalvarijos, Marijampolės apskr.

Mrs. Petronėlė Skibanskienė prašo a tei
st. Motuzas, (20b) Oker/Karz. Litaui- 

Rothenburg o. T., Wild bad Camp, P. Žu
lys. (234)

St. Motuzas, '30b) Oker/Karz, Litau- 
sches Lager „Kaunas“, prašo žinančiu* 
pranešti apie Likimą: Tado Vasiliausko 
Ir Kazio Bemotonio. abu Iš Gruzdžių 
miesto. Be to, prašo atsiliepti ELLenau 
bei Grofl-EngeUau dalyvius. (254)

Dambrauskas Teodoras, gyv. JAV,« 
ieško: Antaninos Dambrauskaitės, And
riuką! tytės Joanos, Dambraueftitės-Zo- 
kaitienės ir brolių Dambrauskų, kilusių 
iš SlpUIų km.. Gruzdžių valšč. Žinantieji 
apie juos, prašomi pranešti K. Marcin
kevičiui, (13a) Schweinfurt, Litaulsches

Bronių Capą ir Oną Caplene-Veinoraitg 
prašo atsiliepti Frau Vera Alter. Blum
berg, Kr. Donaueschingen, Am Waldrand 

13 (Fr. Zone). (244)
Dr. med. Girtautą, karo metų gyvenusį

helm, prašo atsiliepti Pčtscher Frie
del, B ra z Nr. 43 f Bludenz. Vorarlberg. 
Osterrelch- (Xi)
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Vasario 16-oji Miinchene
Draugingų tentų atstovai karite!

Didžiąsias Vasario 16-sios iškilmes 
ntūnchenlečiai pradėjo pamaldomis 
Freimano kareivinių koplyčioj ir 
mažojoj šv. Jono bažnyčioj, kurioj 
vietinis choros, pamaldoms praside
dant, sugiedojo: .Kovoj jūs jau žū- 
vot . . Pamaldų metu buvo gau
siai aukojama Tautos Fondui. Pa
maldas laikė ir rūpestingai parengtą 
pamokslą pasakė kun. Gižinskas.

15 vai. į didžiąją Mūndieno Uni
versiteto Aulą daugybė žmonių rin
kosi Iškilmingo akto. Apie 1.500 lie
tuvių, amerikiečių, vokiečių ir kitų 
draugingų tautų žmonių užpildė 
visas erdvios salės - vietas. Svečių 
tarpe matėsi aukštų amerikiečių ka
rinės valdžios ir Bavarijos vyriausy
bės pareigūnų.

Iškilmes trumpu įvado žodžiu 
atidarė Mūndieno LTB Apygardos 
pirm. A. Kalvaitis, siųsdamas su vi
sais pasaulio lietuviais sveikinimus 
motinai Lietuvai. Suminėjęs tautos 
kovas už laisvę, pradedant kryžiuo
čiais ir baigiant paskutinių laikų 
grobikais, jis pakvietė visus susikau
pimo minute pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Garbės prezidiuman 
pakviesti: VLIKO atstovas prof. Bra
zaitis, Laisvės Kovotojų’— Pranc- 
kūnas, prokur. Zaikauskas. LARBPK 
S-gos — Alksninis, miesto komen
dantas CoL Decker ir komendantūros 
— coL Burker, Mūndieno Universi
teto rektorius prof. Albert, ukrainie
čių, slovakų, kazokų, turkestanlečių. 
latvių, estu ir lenkų komitetų at
stovai

Tolimesnėj kalboj lietuviškai, ang
liškai ir vokiškai pirm. A. Kalvaitis 
pasveikino amerikiečių, vokiečių ir 
kitų tautybių svečius ir trumpai nu
brėžė istorinį lietuvių tautos kelią ir 
dalies tautos žmonių apgailėtinas at
siradimo Bavarijoj priežastis, dėl 
kurių šie žmonės sudaro kai kurią 
naštą ir Vokietijos gyventojams.

Tautybių sveikinimus nuoširdžiais 
žodžiais lietuvių kalba pradėjo latvių 
atstovas Amtman. Estų atstovas, dr. 
Kuss, vokiečių kalba priminė gar
bingą Lietuvos istoriją ir tautos ne
palaužiamą norą gyventi laisvėje ir 
palinkėjo greito abiejų draugingų 
tautų išsilaisvinimo. Lenkų atst., 
konsulas Grabinski, pabrėžė, kad lie
tuvių tautos istorinės datos yra ir 
Lenkijos istorijai vienodai reikšmin
gos. Jis pacitavo bendro lietuvių ir 
lenkų poeto Ad. Mickevičiaus žo
džius: .Lietuva, tu brangi man kaip 
sveikata!“ Ukrainietiškai sveikino 
Ivaška, primindamas bendras ir pui-

Vienam, antram pasiskaičiusiam 
spaudoje apie Danijos susirupm.mą 
eksportu, prekyomiais pasitarimais 
ir pan., gali susidaryti įspūdis, kad 
lietuvių tremtinių (ir bendrai trem
tinių) gyvenimas Danijoje turėtų 
būti pavydėtinai geras, nes Danija 
karo viesulo visai nepaliesta (išsky
nus švelnutę okupaciją) ir kaip ma
žas, turįs vos 4 mii. gyventojų, 
kraštas gerai supranta ir užjaučia 
mažųjų tautų likimą ir ištremime 
atsidurusius žmonės. Taip atrodo 
turėtų būti. Bet iš tikrųjų taip nėra. 
Ir čia tremtiniams tenka išgyventi 
tas pačias nuotaikas, vargus ir visai 
S lašų DP gyvenimąs, kaip ir DP 

onėms kituose kraštuose.
Vertinant gyvenimą v,en iš .kas

dieninės duonos“ taško, atrodo, kad 
gyvenimas čia yra žymiai geresnis, 
kaip sugriautoje Vokietijoje. Bet, 
lipant bendrai, mūsų padėtis nėra 
netik geresnė, bet kaip kuriais at
žvilgiais ir blogesnė. Apie mūsų 
gyvenimo teigiamas ir neigiamas 
sąlygas nerašysiu, nes tuo klausimu 
išsamių straipsnių teko matyti lie
tuvių spaudoje Vokietijoje. Aš no
riu paminėti tik tai, kad mes nera
dome to, ko tikėjomės rasti. Mes 
neradome pakankamai netik duonos, 
bet ir širdies. Nuo pat pirmosios 
dieno* jaučiame, kad esame nepa
geidaujamas elementas ir tas mums 
nuolatos pabrėžiama tiek asmeniš
kuose pokalbiuose, tiek ir vietos 
spaudoje. Čia vyrauja nuomonė, kad 
visi šiam kraštui tenkantieji pakelti 
sunkumai yra grynai tremtinių at
siradimo išdava. Ir vienintelis no
ras tuos nepageidaujamus žmones 
išgrūsti lauk, nežiūrint kur ir kokio
mis priemonėmis. Savo laiku buvo 
stropiai ieškoma karo nusikaltėlių, 
ir vokiečių sąjungininkų, o šiandien

Sukūrusius lietuviškas šeimas, Liet. Taut. Ansamblio narius:
SODEIKĄ VALERIJONĄ ir JELMOKAITĘ NATALIJĄ, 
ASEVICIŲ VYTAUTĄ ir RADZEVIČIŪTĘ ONĄ, 
SADAUSKĄ JONĄ ir GUMBYTĘ JANINĄ,
BITINĄ VALERIJONĄ ir BALTRUŠAITYTĘ KAZIMIERĄ

Sveikina, linkėdamas jų šeimyniniame gyvenime darnumo ir viso
keriopos laimės,

. Lietuvių Tautinio Ansamblio vadovybė ir kolektyvas

sveikina lietuvių tautą ir linki greito 
tautų išsilaisvinimo

kias Lietuvos ir Ukrainos istorijos 
tradicijas, kurios rodančios kelią į 
abiejų išsilaisvinsiančių tautų lai
mingą santykių išsiplėtojlmą. Gudų 
atsvovas, inž. Tomašek, gudiškai 
pabrėžė, kad istorijos būvyje abi 
tautos neturėjusios jokių nesusipra
timų ir broliškai gyvenusios, ir tatai 
•sąs išsilaisvinsiančių Lietuvos ir 
Gudijos puikiems ateities santykiams 
laidas. Slovakų atst, dr. Fantschik. 
pareiškė, kad abi tautos turėjusios 
bendrus priešus ir dabar vedančios 
bendrą kovą. Kazokų atsb, inž Glaz- 
gov, iškėlė bendras lietuvių ir ka
zokų kovas su Maskvos imperializmu, 
kuris dabar susibolševikinęs pavergė 
abi tautas ir reikalą vienyti pastan
gas iki bus iškovota abiem tautom 
laisvė Turkmenietis, dr. Hair, pa
brėžė, kad Ir turkmėnai yra gyvenę 
laisvi ir niekada laisvės nėra išsiža
dėję. 30 miL turkmėnų tėvynėje ir 
6 mil. turkmėnų tremtyje vardu, jis 
sveikino lietuvių kovą už laisvę ir 
linkėjo greito abiejų tautų išsilaisvi
nimo. Pagaliau, vėliau atvykęs UPA 
(Ukrainiečių Pogrindžio Armijos) at
stovas, vienas šios Armijos prasllau- 
žusio į Vakarus dalinio vadų, pa
reiškė, kad lietuviai ir ukrainiečiai 
pavergtose tėvynėse kruvinai kovoja 
su bendru pavergėju.

Visi kalbėjusieji įspūdingu būdu 
išreiškė savo karštus jausmus lietu
vių tautai ir pagarbą garbingai Lie
tuvos istorinei tradicijai. Sis Vasario 
16-slos aktas virto tautų solidarumo 
ir bendros kovos manifestacija, ir 
parodė kad lietuvių tauta amžių bū
vyje yra įgijusi sau daugmilijonių 
tautų gilių simpatijų ir draugiškumo, 
kuris yra tikriausias laidas Lietuvos 
atgimimui ir laimingam jos ateities 
istorijos plėtojimuisi.

Frankfurt/M. — 30 Lietuvos Nepri
klausomybes paskelbimo šventė iš
puolė darbo diena, tad 4060 Darbo 
Kuopa Frankfurt/M šią reikšmingą 
sukakti minėjo sekmadieni, vasario 
15 d.

Be savų kuopos vyru, mažytėn 
barako salėn susirinko amerikiečių 
karininkų ir karių, su kuriais sto
vykloje ar darbovietėje tenka ben
dradarbiauti.. kaimyninių lenkų kuo
pų vadai su būriu savo vyrų ir kit 
svečių.

Minėjimą atidaręs ir padėkojęs 
susirinkusiems, kuopos vadas pa
kvietė pagerbti žuvusius ir žūstan
čius už Lietuvos Nepriklausomybę. Po 
ameriekiečių ir lenku karininkų svei
kinimų, dr. Jasaitis skaitė įdomią 
išsamią paskaitą. Koncertinę minė
jimo dalį atliko nepabūgęs atvykti 
Hanau lietuvių stovyklos Taut an
samblis „Dainava“ Tiek koncertine 
dalimi, tiek ištrauka iš pynės „Kryž
kelėje“ dainaviečiai pavergė žiūro
vus. Kuopos vyrus nukėlė i tėvyškę,

Nepriklausomybės sukaktis sanatorijoje
Amberg. — Nebodami sunkių 

tremties ligoninių sąlygų Ambergo 
IRO Tbc Sanatorijos lietuviai ligo
niai vasario 14 d. iškilmingai pa
minėjo Lietuvos Nepriklausomybės 
30 metų sukaktį. Gražiai pačių li
gonių papuoštoj Sanatorijos kino 
salėje įvyko Iškilmingas aktas, ku
riame dalyvavo pei 50 tų sesių ir 
brolių lietuvių, kurie šiandien sun
kias tremties dienas priversti leisti 
Ligoninės palatose. Minėjimo pra
džioje šios Sanatorijos Uėt. ligonių 
k-to pirm. St. Erlingis pasveikino 
visus mylinčius Lietuvą ir pastebėjo, 
kad liet ligoniai-ės. kur jie bebūtų, 
yra ištikimi savo tėvynei ir pilnai

Lietuviai tremtiniai Danijoje
— repatrijantų ir klaipėdiečių, ku
riuos išgrū^i ieškoma priemonių 
Vokietijon, arba vokiečių lagerluos- 
ną. Čia ir paminėsiu vieną tokį 
įvykį.

Pabėgėlių — tremtinių reikalus 
tvarkančios įstaigos, pasiskaičiu- 
sios Lietuvos Generalinio Konsu
lato Jungtinėse Valstybėse išleistą 
biuletenį (anglų kalba), kuriame ra
šoma apie lietuvių repratrijantų ir 
klaipėdiečių .išvalymą" iš DP sto
vyklų vakarinėse zonose, Vokie
tijoje, nutarė panaudoti tą patį „va
lymo“ būdą ir čia. Tuo reikalu 
1947 m. gruodžio mėn. buvo duotas 
parėdymas pabėgėlių policijai pa
daryti „išaiškinimą" lietuvių „Drags
back" stovykloje. Po 2 savaičių 
„aiškinamojo“ darbo šioje stovyk
loje „rado“ 152 lietuvius repatrijan- 
tus ir klaipėdiečius esant vokie
čiais, nes jie neturėjo dokumentų 
įrodymui, kad nebuvo priėmę Vo
kietijos pilietybę. Aiškinimas tę
siamas. Visi šie lietuviai, 'žiemos 
metu, su mažais kūdikiais ir se
neliais. ginkluotos policijos, prie
varta išvežti iš lietuvių stovyklos 
į vokiečių pabėgėlių stovyklą. Skau
du, kad mūsų tautiečiams tai tenka 
.šgyventl mažame, demokratiškam 
krašte.

Šiuo reikalu norisi trumpai pa
minėti keletą minčių iš Thisted lei
džiamo laikraščio „Sočiai Demokra- 
ten" 1947. XII. 17 d. Ilgame straips
ny „Flygtningetransport“ objekty
viai ir su užuojauta rašoma: „Trans
portas iš „Dragsback" stovyklos vėl 
mūs grąžina į sunkius karo metus. 
Žmonės, kurie dabar išvežami į vo
kiečių stovyklą, nėra vokiečiai. Tai 
yra lietuviai ir daugelis Jų sunkiai 
supranta vokiečių t kalbą. Sle žmo
nės yra kilę iš pasienio, sričių, ku

Lietuvos ir visų sovietų pavergtųjų

Po to pirm. Kalvaitis suminėjo 
tautybių komitetų atsiųstus sveikini
mus ir pasiūlė pasveikinti: JAV. 
prez. Harry S. Trumaną, visų eilę 
kitų valstybių galvų, o taip pat. ko
vojančią Lietuvą, Amerikos lietuvius 
ir jos organizacijos ir vadovaujan
čius veiksnius.

Koncertinę dalį įprastu pasieki
mu užpildė Ali. Mikulskio vedamas 
„Čiurlionio" ansamblis. Vakare 
Bayerisdter Hof viešbučio veidro
džių salėje įvyko amerikiečių ka
rinės valdžios, Bavarijo* vyrlausy- 
tautybių atstovams priėmimas. A. 2s

Arolsen. — Hesseno užkampy, ma
žam kurortiniam Arolseno miestelyje 
randasi IRO vadovaujama amatų 
mokykla. Tarp įvairių tautų mokinių 
čia mokosi ir keletas lietuvių, kurie 
kartu su kitais lietuviais tarnauto
jais sudaro vos 60 žmonių grupę. 
Šita saujelė, kiek leido sąlygos ir 
jėgos, Vasario 16 d. paminėjo 30-ties 
metų Lietuvos nepriklausomybės 
šventę.

Sukaktis atšvęsta vienoje mieste
lio kavinėje, nes mokyklos patalpose

16 Vasario darbo kuopoje

įsitikinę, kad nėra išjungti iš liet 
bendruomenės, priešingai, jie buvo, 
yra ir bus gyvi bei uolūs jos nariai. 
Atitinkamą tai dienai paskaitą skai
tė Bambergo LTB Apyl K-to pir
mininkas Petras Tamulionis. Savo 
paskaitoje jis plačiai nušvietė visą 
30-ties m. Lietuvos Nepriklausomy
bės ir okup. gyvavimo kelią. Baig
damas linkėjo visiems ligoniams 
greit pasveikti įr jau laisvoj tėvynėj 
įsijungti j bendrą darbą. Buvo pri
imtos rezoliucijos: BALFui, VLIKui 
ir LTB Vyr. K-tui. Buvo paskai
tytas ir VLIKo atsišaukimas į pa
saulio lietuvius. Iškilmingas minė
jimas baigtas Tautos Himnu. M. Kav.

rios per tūkstantį metų yra buvę 
karo veismų arena ir kur sienos ne
suskaitomą skaičių kartų kaitalio
josi.

Ir antroje pusėje alijantų išvestos 
Unijos gyvenę lietuviai tūri būt; 
traktuojami kaip Vokietijos piliečia. 
ir vokiečiai? Taip traktuojant jie 
pervežami į vokiečių lagerius, o iš 
ten toUau Vokietijon. 150 asmenų, 
jų tarpe vyrų, moterų ir vaikų iš
siuntimas iš „Dragsback“ stovyklos, 
vėl primena širdį skrodžiančias sce
nas, kaip karo metais išvežamųjų 
transportai. Šie nelaimingi žmonės 
išplėšti iš savo namų ir šeimų, atsi
dūrę svetimame krašte, jaučiasi ne
lauktais svečiais. Ir dabar, kada 
surado truputį ramybės vėl siun
čiami į vokiečių.stovyklą, kur yra 
visai kitoks išlaikymas ir gyveni
mas. Vieną dieną jie bus išsiųsti 
per Vokietijos sieną, ir koks likimas 
juos laukia? Negalima nepajusti 
žmoniškos užuojautos, jei matai se
nelius ir motinas su vaikais, kaip 
gyvulius medžiojamus, kurie neturi 
nei vietos, nei teisės apsistoti. Neap
sakomai skaudu matant policijos 
dalint ginkluotą mašlnpistolėmls, 
sudarant vežimų apsaugą, kuriais 
išvežami šitie nelaimingieji. Koks 
yra bloga* ir brutalus šių dienų pa
saulis, ir kaip dar toli vis dėlto iki 
to laiko, kada žmonės žmones žmo
nėmis laikys. Kad šie žmonės pri
valo išvykti iš mūsų krašto ir gali
mai greičiausiu laiku, tai mums 
aišku, bet kodėl jie turi Iškentėti 
tiek daug blogo? Lygiai tiek yta 
iškentėję ir mūsiškiai, kurie sėdėjo 
lageriuose Vokietijoje, Lenkijoj, Ru
sijoj ir kitose vietose. Bet tas ne
privalo mus daryti kietaširdžiais, 
kad mums likimas buvo gailestin
gas", baigiamas straipsnis.

Džiugu skaitant tokį straipsnį 
kada svetimšalis imasi viešai ginti 
nekalto žmogaus teises. Bet nepa
prastai skaudu sužinojus, kad prie 
šio „aiškinamojo“ darbo yra prisi
dėjusi ir grupelė mūsų siauros gal
vosenos tautiečių, kurie, vadovau
damiesi asmeniškumais, arba netu
rėdami jokios teisės. laiko, save 
„autoritetais" spręsti kitų tautječlų 
likimą savo nuožiūra, tuo prisideda 
prie mūsų tauto* duobkasių.

Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis IRO amatų mokykloje

pavedžiojo po brangiai istorines 
vietoves, o amerikiečiams ir len
kams parodė, kaip lietuvis, nors ir 
tremties varguose, moka dirbti, 
kurti ir linksmintis, bei trokšta lais
vai gyventu

Nors labai sunkiose sąlygose gy
venant, bet pridėjus gero noro ir 
truputį triūso, 4060 Darbo Kuopa 
gražiai ir įspūdingai paminėjo liūd
ną Nepriklausomybės sukaktį. Pp.

Lietuvos pasiuntinybė 
Urugvajuje informuoja

Urugvajus teisingai vadinamas 
Amerikos Šveicarija. Jos sostinė 
Montevideo visai netoli nuo Buenos 
Aireso, tačiau klimato atžvilgiu daug 
malonesnis ir sveikesnis miestas. 
Čia oras daug vėsesnis ir sausesnis.

Urugvajiečiai malonūs ir simpa
tingi žmonės. Demokratinės laisvės 
čia daugiau, nei kitose Pietų Ameri
kos valstybėse. Socialiniu atžvilgiu 
Urugvajus pažangus kraštas ir dar- 
binkų reikalai apsaugoti atitinka
mais įstatymais. Plačiai teikiama ne
mokama medicinos pagalba ir gerai 
sutvarkytas pensijų klausimas. Dar
bininkų trūksta ir darbo gauti ne
sunku, tačiau uždarbiai, palyginus 
su pragyvenimu, gan menki. Iš savo 
uždarbio darbininkas gali kukliai 
pragyventi, bet maža ką gali sutau
pytu Amatininkai geriau uždirba ir 
jų čia ypatingai trūksta. Uždėjus 
čia savo biznį, pragyventi įr uždirbti 
ir praturtėti galima. Inteligentam 
pritapti čia labai sunku, nes Urug
vajuje .pakanka savo intelektualinių 
pajėgų.

Kad Kremliaus valdovai yra ne- 
jatenkinti, jog pavergtųjų tautų 
dalis žmonių dar tebegyvena laisvi, 
laisvuose demokratiniuose kraštuo
se, o ne jų kalėjimuose, koncentra
cijos stovyklose ir vergijoje, tai 
mums visiems tas gerai žinoma. 
Mes jau pripratome prie bolševikų 
reikalavimų šluos žmones grąžinti 
ir prie sovietų propagandos melo, 
juos nekaltai smeižiant ir kaltinant. 
Bet kad reikalavimai būtų statomi 
šiuo reikalu atskiroms valstybėms, 
tai iki šiol dar nebuvo tai įprastu 
dalyku. Po įvykių Švedijoje, kurį 
laiką lyg ir buvo tie vargšai trem
tiniai primiršti ir palikti ramybėje. 
Bet paskutiniu laiku tai vėl pasi
reikš Suomijoje, o pagaliau ir Da
nijoje.

Kaip žinomas danų dienraštis 
„Polltiken“ 1948. I. 15 d. Nr. 106 
rašo, kad „Politiken“ patyrė, jog 
Danijos vyriausybės yra gautas rei
kalavimas, šiame krašte gyvenan
čius pabaltiečlus išsiųsti namo. So
vietų reikalavimas (nota) įteiktas 
sovietų minlsterio Plachin, jo vy
riausybės pavedimu. Motyvuojama 
kad pabaltiečiai turi būti traktuo
jami kaip sovietų piliečiai, po Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos įsijungimo 
į Sovietų respublikų sąjungą. To
liau straipsny rašoma, kad tie 3000 
pabaltiečių turi būti išduoti netik, 
kad jie yra sovietų potiečiai, bet ir 
dėl to, kad jų tarpe yra 1000 karo 
nusikaltėlių, buvusių vokiečių ka
riuomenės karių ir pap., kurie kaipo 
tokie turi būti išduodami. Kaip 
straipsny pažymima, iš danų pusės 
yra pageidaujama šiuo reikalu ar
timesnių paaiškinimų, nes yra ži
noma, kad pabaltiečiai pabėgėliai 
yra labai nepalankūs grįžimui į savo 
tėvynes. Todėl Danijos užsienių 
reikalų ministerija yra pasiūliusi 
ministeriui Plachin, kad ji ištirs šią 
padėtį, prieš padarydama bet kurį 
nutarimą. Straipsnyje žymima, kad 
Danija yra Jungtinių Tautų organi
zacijos narys ir kaipo tokia laikosi 
JT bendro nutarimo šiuo klausimu 
r šį reikalavimą netenkins. Be to. 
pabaltiečiai ieško būdų emigruoti 
i užjūrio valstybės ir greitu laiku 
išvyks į kitus kraštus.
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bet kokioms tautinėms aspiracijoms 
reikštis neleidžiama. Direktorius 
Larsen tuo atžvilgiu yra pergriežtas 
ir neįeinąs į tremtinių padėtį. Ta
čiau lietuviai, atsidėkodami ir už 
tai, kad leido šventę atšvęsti mies
tely, įteikė jam lietuvišką lėlę ir 
adresą.

Oficialiojoje minėjimo dalyje p 
Petraitis peržvelgė Lietuvos pra
eitį, atgimimą ir dabartį. Vienos 
minutės susikaupimu, buvo pa
gerbti žuvusieji ir dabar žūstantiejl 
kovoje už laisvę. Savanoris kūrėjas 
p. Kuzmickas trumpais savo prisi
minimais nukėlė visus į 1B18—23 
metų kovas. Toliau sveikino latvių 
atstovas, linkėdamas Lietuvai ne
lygioje kovoje išeiti laimėtoja ir gy
venti saulės amžių.

Kuklioje meninėje dalyje Kauno 
valst operos solistas p. A. Sprindy* 
padainavo keletą dainų; Vyt. Palai
kis paskambino lietuviškų melo'dijų 
pynę, o p. Abarius ir Vyt Tarvainis 
padeklamavo eilėraščių. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu. b. v.

Naujas dekretas imigracijos rei
kalu išleistas 1947. II. 28. Bylą rei
kia užvesti per Urugvajaus konsulą, 
bet kompetetingas Vidaus R. Min. 
valdininkas paaiškino, kad pas kon
sulą pradėti bylą galima per kores
pondenciją ir jau gavus principini 
leidimą imigruotų reikėtų pas jį as
meniškai atvykti, kad patikrintų ar 
visi patiektieji dokumentai atitinka 
tikrenybei ir tik tuomet išduotų vizą 
kelionei.

Konsulas išduoda tokius liūdiji- 
mus:

1. (Certlfieado da Conducta o An-
tecedentes.) Šį rūdijimą konsulai 
išduoda, remiantis atitinkamos vie
tinės įstaigos liūdijimu apie tai, kad 
nebuvo teismo baustas už bendrus 
nusikaltimus (ne politinius). Tokio 
liudijimo negali gauti valkatos, gir
tuokliai, toxikomanai ir kurie vėrėsi 
paleistuvyste. ■ „

2. (Certificado politico-social.) Čia 
konsulas turi paliudyti, kad emi
grantas nepriklauso nacių, komunis
tų, anarchistų organizacijoms.

3. (Darbo arba lėšų liūdymai-k
Konsului patiekiami pažymėjimai 
apie profesiją, iš kurių matytųsi, 
kad iš tos profesiojs emigrantą* ga
lės verstis-pats pragyventi ir savo 
šeimą išlaikyti. Svarbu turėti tokią 
profesiją, kuri įdomautų Urugvajų, 
būtent: įvairūs pramonės specialis
tai ar darbininkai, ūkininkai ir t t 
Užstatai reikalaujami tik iš tų, kurie 
negali įrodyti profesijoj, kaip pragy
venimo šaltinio.

4. (Certificado de Retomo.) Pa
prastai reikalaujama įrodytų kad 
emigrantas eventualiai galėtų grįžti 
į savo kraštą. V. R. Min. buvo paaiš
kinta, kad DP nuo tokio reikalavimo 
gali būti paliuosuott Urugvajus įstai
gų nutarimu.

5. (Certllfcado Sanitario.) Sveika
tos liudijimą turi pasirašyti konsulas 
ir konsulato gydytojas. Taip pat rei
kalaujamas pažymėjimas, kad emi
grantas yra skiepytas nuo raupų ir 
difterito.

Kai virš paminėti liūdymai sutvar
komi konsulate, jie persiunčiami 
Urugvajus VRM, kuri išklauso Emi
gracinės Komisijos nuomonės ir pa
daro nutarimą.

Daug kas rašo Lietuvos Pasiunti
nybei ar savo giminėms ar pažįsta
miems Ųrugvajun, prašydami atfi- 
davito arba darbo sutrčių. Šiuo rei
kalu VRM buvo paaiškinta, kad nei 
affidavitų nei darbo sutarčių Urug
vajuje nepraktikuojama. Darbo su
tartis gali tik palengvinti teigiamą 
bylos išsprendimą.

Todėl visi, kas nori atvykti, turi 
kreiptis pas konsulus ir ten užvesti 
bylas. Savo raštuose konsului turi 
nurodyti gimines, jei tokius turi 
Urugvajuje

Urugvajaus valdžia įsileis tik tuos 
imigrantus, kurie atrodys jai nau
dingi šiam kraštui.

Lietuvos Pasiuntinybe 
Urugvajuje

Legation de Lituania
21 de Septlembre 2511, 6° 
MONTEVIDEO, 
Uruguay- •

Ska idaus liūdesio prislėg
tiems dėl

SABINOS CElClENES 
mirties reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jos mamytei, vyrui 
ir sesutei

E. Nikšlenė ir šeima.
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