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Čekoslovakija vėl 
neteko laisvės

KOMUNISTAI SMURTU PA£M£ VALDŽIĄ Į SAVO RANKAS — VISAME KRAŠTE VYKSTA TERORAS

Estijos nepriklausomybės 
sukaktį minint

Praga, II. 26. (Dena). — Trečia
dienį, prez. Benešui patvirtinus Bal
kanų valstybių pavyzdžiu sudary
tąjį „liaudies bloko“ kabinetą, susi
dedantį „iš visų partijų“, komunistai 
savo kovoje dėl politinio Čekoslova
kijos užviešpatavimo pasiekė lemia
mą pergalę. Bet min. pirm. Gott- 
walde, svariausius kabineto postus 
užima dar 12 komunistų. Keturi 
svarbūs postai pavesti socialistams, 
kurie trečiadienio rytą nutarė pa
krypti kairėn ir dirbti drauge su 
komunistais. Kiti, mažesnės reikš
mės ministerių postai išdalinti ma
žesniųjų partijų atstovams. Tuo bū
du komunistai savo tikslą pasiekė 
be kraujo praliejimo.

Pakeliui į liaudies respubliką
Trečiadienį po pietų įvykusiame 

milžiniškame mitinge, Wenzelio 
aikštėje, min. pirm. Gottwald iškil- 
iiingai deklaravo naujojo kabineto 
sudėtį. Tuoj po to sekusioje kalboje 
jis užakcentavo, kad jam pasisekė 
nugalėti dešiniųjų partijų vadus. 
„Mes dėkojame prezidentui Benešui 
kad jis atsižvelgė į liaudies valią ir 
troškimus net ir tuose dalykuose, 
kurie jam nėra malonūs. Reakcija, 
planavusi lemiamą smūgį liaudies 
demokratijos frontui, guli sumušta 
ir išdraskyta. O dabar, draugai, kai 
liaudies valia laimėjo, mes turime 
visa energija stengtis pašalinti visas 
kliūtis, kliudančias įsteigti liaudies 
respubliką, kuri mūsų tautai už
tikrins laimingą gyvenimą“, pa
reiškė Gottwald.

Jis dar pabrėžė, kad ųžs. reik, mi
nisteris Masarykas esąs tik nomina
linis užs. reik, ministeris, nes anks- 
tyvenėssąvo galios jau nebeturį?. 

. Trečiadienio vakare įvykusiame 
iškilmingame posėdyje buvo sudary
tas centrinis akcijos komititetas, pa
vadintas „visų pažangiųjų čekų cen
triniu politiniu koordinavino orga
nu“. Jo pirmininku išrinktas min. 
pirm, pavad. komunistas Zapotocky. 
Šiai naujajai institucijai priklauso 
daugumas kabineto narių

Akcijos komiteto generalinis sekre
torius,' teisingumo ministeris komu
nistas Dr. Cepięka, pabrėžė, kad 
būtų klaidinga manyti, jog su vy
riausybės krizės išsprendimu kova 
jau būtų baigta. Tiesa, reakcija ši 
kartą esanti sumušta kaip niekad, 
tačiau centrinis akcijos komitetas 
turįs dėti visas pastangas, kad bet 
kokią atgyjančią akciją sužlugdytų.

Benešąs pasitiksiąs?
Vienas amerikiečių pasiuntinybės 

Pragoję kalbėtojes pareiškė, kad de
mokratija Čekoslovakijoje trečiadie

nį gavo sunkų smūgį. Kalbėtojas su
abejojo, ar Benešąs išvyksiąs į už
sienį. Griečiausiai, tautai duodamas 
pavyzdį, jis liksiąs. Kalbėtojo nuo
mone, palyginti, mažas čekų skaičius 
išvyksiąs į užsienį. Daugumas čekų 
visada yra linkę tikėti, kad galima 
bus'rasti kompromisų. Todėl gal čia 
r būsią išvengta ekscesų, įvykusiu 
kituose Rytų Europos kraštuose.

Pragos spaudą trečiadienį akcijos 
komitetas perdavė komunistinei 
kontrolei. Daug katalikų laikraščių 
uždaryta. Tautinių socialistų orga
nas taip pat nebepasirodė. Nekomu- 
nistai redaktoriai atleisti.

Rūpestingą! suplanuota ofenzyva
Šioji kominformo ofenzyva prasidėjo 
prieš eilę mėnesių. Maskvai užveta- 
vus Marshallio planą, Čekoslovaki
jos min. pirm. Gotvaldas pareiškė, 
kad Čekoslovakijai reikia galutinai 
persiorientuoti į didįjį Rytų kaimy
ną. Tuoj po šio pareiškimo komu
nistų partija pasiūlė socialistams 
susijungti. Tuometinis socialdemo
kratų pirm. Firlingeris ir min. pirm, 
pavaduotojąs šiam siūlymui buvo 
pritaręs, bet sušauktas partijos su
važiavimas susijungimą su komunis
tais atmetė, ir Firlingeris buvo at
šauktas iš min. pirm, pavaduotojo 
pareigų. Nepavykus šioms kombina
cijoms, ir artėjant naujiems parla
mento rinkimams, kominformas įr 
Maskva įsitikino, kad Cekoslovaki- 
ioje komunistai rinkimus gali vasiš- 
kai pralaimėti, todėl griebėsi seno, 
sėkmingai išbandyto metodo Pabal- 
tyj, Lenkijoje ir Balkanuose. Komu
nistas min. pirm. Gotvaldas išleido 
atsišaukimą į darbininkus, nurody
damas, kad Čekoslovakijos respubli
kai iš reakcinio gaivalo gresia pavo
jus ir liepė pasiruošti ją ginti.

Išprovokuota krizė
Vasario 20. d. atsistatydino 12 

ministerių. Pirmieji atsistatydino 
Benešo partijos ministerial. Po to iš 
kabineto pasitraukė slovėnų ir kata
likų partijų atstovai.

Atrodo, kad šios kabineto krizės 
komunistai, kaip tik ir laukė. Čeko
slovakijos min. pirm. Gotvaldas sek
madienį įvykusiame darbininkų mi
tinge pareikalavo sudaryti kabinetą 
„be reakcionierių“. Sis naujasis ka
binetas turįs atstovauti „tautos no
rams. Benešui pasiųsta telegrama, 
reikalaujanti 12 ministerių atsistaty
dinimą priimti- Po to buvo sudaryta 
delegacija ir nusiųsta su visomis 
priimtomis rezolucijomis pas prez. 
Benešą. Prez. Benešąs delegacijai

pareiškė: „Aš jau min. pirm. Got- 
valdui pranešiau, kad 12 ministerių 
atsistatydinimo nepriimsiu ir suda
rytos ne pagal demokratinius prin
cipus vyriausybės nepripažinsiu“.

Dramatiškos valandos
Po šių Benešo pareiškimų Čeko

slovakijos įvykiai pradėjo plėstis ne
paprastu greičiu. Komunisto, vidaus 
reikalų ministerio įsakymu slovėnų 
katalikų laikraštis uždarytas. Jo 
įsakymu areštuoti Benešo partijos 
6 atsakingi pareigūnai. Pati partija 
apkaltinta ruošusi perversmą prieš 
Čekoslovakijos respubliką. Policija, 
ginkluota automatais, laiko apsupusi 
Benešo partijos būstinę. Areštuota 
eilė karininkų, apkaltinant juos ruo
šiantis užimti radiofoną. Kartu duo
tas įsakymas neišleisti nė vieno čeko 
į užsienius 'be ypatingo vidaus rei
kalų ministerio leidimo.

Antradienį padėtis Pragoję dar la
biau įsitempė. Prasidėjo nervingi 
partijų vadų pasitarimai, pasklido 
gandai apie pasiruošimus sudaryti 
„tautinį frontą“. Akcijos komitetai 
visą spaudą perėmė komunistinėn 
kontrolėn. Mieste pairo telefoninis 
susisiekimas. Areštai tebesitęsė. Bu
vo susekami vis nauji „sąmokslai“* 
Gatvėse demonstravo minios, lydi- 
■nos raudonus raiščius dėvinčių 
jaunų vyrų. Pragcs arki vy kūpąs 
kreipėsi į gyventojus, prašydamas 
išvengti kraujo praliejimo.

Benešąs beveik be -prr^ikos ve
dė pasitarimus su partijomis^ Tačiau 
socialistams susiblokavus su komu
nistais, pradėtis pasidarė veik ne- 
išgelbstima. Benešui vis nesutinkant 
pripažinti Gottwaldo sudarinėjamą 
„liaudies* fronto“ vyriausybę, trečia
dienio rytą komunistai krizę dar la
biau paaštrino, paskelbdami ultima
tumą: jei naujoji Gottwaldo vyriau
sybė neperims pareigų, jie įvykdysiu 
generalinį streiką. Pagal;au prieš pat 
pietus vidaus reikalų ministeris pas
kelbė susekęs dar vieną naują są
mokslą Slovakijoje.

Vidudienį žinių agentūros paskel
bė, kad Benešąs priėmė 12 meiste
rių atsistadydinimą. Čekoslovakija 
atsidūrė komunistų rankose.

Deportacijos Pabaltijo kraštuose
Po 30 mėnesių karo belaisvės vie

nas bavaras grįžo iš Stalmgrado. Jau
nasis vyras — dabar žmogaus šešė
lis. Jis taip nusilpęs kad jam net 
kalbėti sunku: tuo metu laša nuo jo 
veido stambūs prakaito lašai Štai ką 
jis papasakojo:

15.000 pabaltlečlą už spygliuotų 
vielų

Pats stebiuosi, kaip aš išlaikiau. 
Badas yra tik niekis prieš troškulį, 
kurį mes ten turėjome pakelti karš
toje saulėje prie 50 laipsnių karščio. 
Ne vienas dėl to net iš proto išėjo. 
Tačiau mes, vokiečiai, ne vieni ken- 
tėme; netoli mūsų stovyklos į spyg
liuotomis vielomis aptvertą plotą 
1947 metų liepos mėnesį suvarė apie 
15.000 pabaltiečių, daugiausia latvių 
ir estų. Ten buvo tiktai vyrai 15-45 
m. amžiaus.
Priverčiamieji darbai prie Volgos. 

Lavonų krūvos
Suimtuosius pabaltiečius varė dirb

ti sunkių darbų. Prie Volgos jie tu
rėjo iškrauti ir pakrauti laivus, 
tempti prieš vandenį baidokus ir 
pan. Naktį jie gulėdavo po atviru 
dangumi lietuje ir šaltyje. Aš pats 
negalėjau suprasti, pasakoja vokietis, 
kaip jie ten dar iš viso galėjo gy
venti ir kuo jie maitinosi Lietingo
mis dienomis jų aikštė atrodė lyg 
purvo jūra.

Daugelis susirgo ir čia pat mirė. 
Kiekvieną rytą aikštės pakraščiuose 
regėjome sukrautas lavonų krūvas. 
Keps susirgusius paguldė ligoninėn 
bet tai atsitikdavo labai retai. 1947 
m. rudenį aš patekau į ligoninę. Mū
sų kambaryje gulėjo pusamžis vyras 
(jo pavardę pragaišus atminčiai, pa
miršau). Tai buvo vienas Rygos uni

Kietas ir balsus likimas amžių bū
vyje terioja tris Pabaltijo tautas, įsi
kūrusias Baltijos pajūryje — toje 
permainingai neramioje, didžiojoje 
Rytų ir Vakarų galybių kryžkelėje. 
Štai, vos tiktai paminėję Vasario 
16-sios trisdešimtmetį — vėl skaudžiu 
susikaupimu žvelgiame į nelaimingo
sios Pabaltijo šalies — Estijos pia- 
eitį, bent trumpai prisimindami jos 
nepriklausomybės paskelbimo 30-ties 
metų sukaktį, kada 1918 m. vasario 
24-ją d. estų tautos atstovai savo ma
nifeste visiems Estijos gyventojams 
ryžtingai užakcentavo šį sprendimą: 
„nuo šios dienos Estija savo istori
nėse ir etnografinėse ribose skelbia
ma nepriklausoma demokratine 
valstybe.“

Sunkų vokiškosios priespaudos 
jungą estai nešė jau nuo XIII-jo a. 
pradžios Ugi 1561 m., kol žlugo kry
žiuočių ordino galybė Vėliau, kol 
Rusijos caras Petras Didysis 1721 m. 
estus pavergė, „kirsdamas sau lanį& 
į Europą“, Estiją valdė Švedija.

Žiauri baudžiava ir vokiškųjų ba
ronų sauvalė slėgė pavergtą šalį. Pa
dėtis ne kiek tepasiteikė ir po bau
džiavos panaikinimo (1816-1819). Ta
čiau estų valstiečiai atkuto tik po 
naujosios žemės reformos XIX a. vi
duryje, kada jie gavo žemės. Bet 
vėliau estų tauta turėjo kietai spir
tis prieš tas pačias didžiąsias jėgas 
— prieš rusifikaciją ir vokiškųjų ba
ronų germanizaciją. Ilgainiui tas 
tautiniai kultūrinis sąjūdis virto po
litiniu, o Pirmojo Pasaulinio karo 
audra Estijai, kaip ir Lietuvai su Lat
vija, atnešė laisvą ir nepriklauso
mybę.

Jau 1918 m. pradžioje estai turėjo 
vieną savosios kariuomenės diviziją. 
Mat, krinkant carinei armijai estai 
nieko nelaukdami pradėjo organi
zuoti savo tautinius dalinius. Estijos 
nepriklausomybės kovos taip pat pa
reikalavo daug brangių aukų, nes 
estams teko ne tiktai nusikratyti 
krašto baronų remiamais okupantais, 
bet taip pat sunkiai gintis nuo rau
donųjų ir baltųjų rusų, kurie buvo 
didžiausi laisvos, nepriklausomos 
Estijos priešai. Tuo būdu visų anuo
metinių susidėjusių aplinkybių dėka 
ir nepalaužiama estų tautos valia 
nepriklausomoji Estija savanoriškai 
išsikovojo sau laisvę, kaip ir kitos 
dvi Pabaltijo valstybės — Lietuva ir 
Latvija.

versiteto profesorius. Vokiškai jis 
kalbėjo ne visiškai laisvai.

Didžiulės deportacijos Pakaityje 
1947 m.

Mano kambario draugas pasakojo, 
kad 1947 m. vasarą per Pabaltijo že
mes siautė plati deportacijos banga. 
Si akcija buvo pavadinta: „Savano
rių prisistatymas tėvynės atstatymo 
darbams". Tiesa pasakius, visus „sa
vanorius“ prievarta surinko milicija 
ir NKVD (MGV). Ginkluoti vyrai 
Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje gaudė 
nuo 15 iki 45 metų vyrus. Dar prieš 
šią vyrų gaudymo akciją vykusios 
panašios moterų gaudymo egzekuci
jos, deportacijos.
Tūkstančiai pabaltiečių eina | mirtį. 

Kas atsitinka su grįžusiais DP.
Latvis profesorius toliau pasakojo: 
Jau kelyje „savanoriams“ atimti

Skandinavija dalyvaus Marshallio plane
Oslo, II. 24. (Dena). — Danijos, 

Švedijos, Norvegijos ir Islandijos 
tžsienių reikalų ministerial, tuoj po 
slaptos savo konferencijos paskalbė, 
kad visos ketūrios skaikinavų vals- 
.ybės sutinkančios prisidėti prie 16 
Marshallio plano valstybių darbo.

Madrid, II. 24. — Pasitarimai tarp 
Ispanijos Ir JAV atstovų, liečią Ispa- 
nijos dalyvavimą Marshallio plane, 
žiniomis iš patikimų Madrido sluoks
nių, palengva eina priekin. Tikimasi, 
kad per 30 dienų busiąs pasiektas 
JAV privačią paskolą, o tuo pačiu 
paaiškėslas kelias į didesnę paskolą 
paalškėsiąs kebas į didesnę paskolą 
Marshallio plano ribos*. Kiti Mad
rido sluoksniai teigia, kad, gen.

Abu Estijos nepriklausomo gyve
nimo dešimtmečiai šią nedidelę šalį 
iš tikrųjų pastatė į kultūringiausių, 
geriausiai organizuotų valstybių tar
pą. Laisvoji Estija buvo padariusi 
didžiulę pažangą visose savo valsty
binio gyvenimo srityse, o ypač socia
linėje srityje. Suklestėjo mokslas ir 
menas. Buvo sutelkti stambūs kapi
talai kultūros fondui. Salia kultūri
nių vertybių kūrimo, daug pastangų 
buvo dedama ir į žemės ūkį, į susi
siekimo tobulinimą bei naujas staty
bas miestuose ir krašto centruose. 
Šalies suklestėjimas buvo justi su 
kiekvienais tolimesniais nepriklauso
mo gyvenimo metais. f

Pagaliau ... Antrasis Pasaulinis 
karas sugriovė visas estų tautos pas
tangas ir savarankiškojo valstybės 
darbo vaisius. Fatališkoji raudonųjų 
okupacija Estijai atnešė tą patį tra
giškąjį Ūkimą, kaip ir mums ar lat
viams. Karo pradžios ir jo baigmės 
veiksmai skaudžiausiai Iš viso Pa
baltijo palietė nelaimingąją Estiją. 
Kaip 1941 m. pas'baisėtinos deporta
cijos. taip ir vokiškųjų okupantų to
talinė prievarta, stumianti estus į 
fronto ugni, be galo išžudė, išblaškė 
Estijos žmones ir nuniokojo visą 
šalt

Ir štai jau tebesitęsia ketvirtieji 
žiaurios bolševikinės okupacijos me
tai, kaip kad ir mūsų tėvynėje. Ko
kiais žodžiais ar vaizdais besisteng
tume pavaizduoti bendrąjį Pabaltijo 
kraštų likimą anapus — visv'en 
nelšsemtum ir nepasvertum tų neįsi
vaizduojamų kančių ir aukų, kurios 
sudedamos būsimajai laisvei iško
voti. Tai geriausiai galės įvertinti 
istorija, kada nors numaskavusi XX- 
jo amžiaus gėdą — komunistini rytų 
totalizmą. Dabar gi tikėkime, kad 
vėl, gal būt. nepoilgo. išauš diena, 
kuri atneš visiems pavergtiesiems ir 
žudomiems tikrąia laisvę; diena — 
nuo kurios vėl skaičiuosime laisvos 
demokratinės Estijos prisikėlimo ir 
atsikūrimo d'dineąii laikotarpį. O 
visas bendrasis Pabaltijo tautų liki
mas, visa toji epopeia ir tragedija 
šiandien mums vis'ems tremtiniams 
pabaltlečiams turėtu sukelti ir bend
rų kūrybiniu minčių ateičiai, kuria 
mes šven’al tikime, o ypač praeities 
kovu, atliktų darbų ir kančių stip
rinimui.

J. M. K.

Jų daiktai: laikrodžiai, pinigai, mais
tas, drabužiai, baltiniai. Stalingrade 
jiems nuvilko ir tuos drabužius, ku
riais jie dar buvo apsirengę. Jų 
vietoje išduoti suplyšę baisūs sku
durai, kuriuos vo<i.etis belaisvis pats 
savo akinus ir matęs. Sunkus dar
bas, menkas maistas ir nepakelia
mos gyvenimo sąlygos per 3 mėne
sius laiko paguldžiusios į kapus jau 
daug tūkstančių pabaltiečių. Tiktai 
vėlu 1947 metų rudenį, kada Į Vokie
tiją buvę grąžmta keli esalonai vi
siškai paliegusių, pavargusių karo 
belaisvių, atliko laisvi ir kai kurie 
jų barakai. Pabaltiečiai buvę tada 
perkelti į šias patalpas. Deportuo
tųjų tarpe buvę ir DP, kurie sava
noriškai sugrįžę iš stovyklų vak. Vo
kietijoje. Vienas jų, pastebėjęs tikrą 
teisybę, vežant suimtuosius per Len
kiją, mėginęs iššokti iš vagono, bet 
buvęs sugautas ir drauge su kitais 
pakliuvęs į Stalingradą. K. Pelėkis

Franco atalsakius keisti režimą, de
rybos pairusios. Tuo pat metu, Ispa
nijos sostinėje kursuoja gandai, ka^ 
svarstomi monarchijos . atstatymo 
pianai.

Paris, II. 24. (Dena-INS). — Pran- 
nizijos vyriausybė paskelbė, kad ji 
mtarusi karinę prievolę prailginti 
ki 18 mėn. Iki šiol karinė prievolė 
rūkdavo vienerius metus.

London, II. 25. (Dena-Reuter). — 
Times korespondentas praneša, kad, 
skandinaviečių pasakojimais, Švedi
joje, Norvegijoje, Danijoje ir jūroje 
pastebėtos dideliu greičiu skrendan
čios raketos. Jos skrido nuo Peene- 
mūnde pusės, kur anksčiau buvo 
vokiečių raketų gamybos įmonės.

1



3 psL TĖVIŠKĖSOARSA8 1948. n. 28

Prof. K Pakštą daugumas trem
tinių gerai oažista. Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime jo vardas buvo 
labai populiarus. Ne visada prot. K. 
Pakštas buvo suprastas. Daug jo 
samprotavimų tada atrodė perdaug 
revoliuciniai, fantastiški, negyveni
miški. Bet šiandien, kai blaškomės 
po svetimus kraštus ir nežinom, kur 
ilgesniam ar trumpesniam laikui tu
rėsime prisiglausti, prisiminę nepri
klausomoj Lietuvoj prot. K. Pakšto 
kalbas, išvedžiojimus, matome jo 
žodžiuose daug tiesos. Jau tada prot. 
K. Pakštas ragino kuriame nors pa
saulio kampelyje susirasti ramų 
kampeli, kur .galėtumėm kurtis mū
sų tėvynės nelaimės dienose. Maža 
tada apie tai pagalvojom. Bet šian
dien — kaip būtų malonu tokį kam- 
oelį turėti!

Kai karas baigės ir mes svajojom 
apie taiką, teisingumą, skriaudų ir 
neteisybės atitaisymą be! greitą grį
žimą l namus, prot. K. Pakštas iš 
anapus Atlanto nedžiugiais žodžiais 
mus perspėjo, kad mūsų laukia ne
lengvas ir netrumpas tremtinio ke
lias. Nemalonūs mums buvo tokie 
prof. K. Pakšto žodžiai, mes ji pava
dinom pesimistu ir nenorėjom tikėti. 
Dabar matom, kad daug anais žo
džiais pasakytos teisybės jau išsi
pildė, nes mes patys ją išgyvenom

Dabar, jau šiais metais, prof. K. 
Pakštas paskelbė savo samprotavi- 
mtft apie dabartinę pasaulinę padėti 
ir naujo karo galimybes. Prof. K. 
Pakštas busimąjį karą vadina ideo
loginiu karu. Su įdomiomis prof. K. 
Pakšto mintimis verta susipažinti.

Prof. K. Pakštas sako, jog dabar 
pasaulis yra pasidalinęs 1 dvi sto
vyklas — | demokratiją ir totaliz- 
rną. Kas yra vakarietiška prasme 
demokratija, pasaulis žino, bet, kas 
yra komunizmas, daug kam dar nėra 
visiškai aišku, nes komunizmas eina 
melo ir apgaulės keliu, visiškai ne
siskaitydamas su sąžine, teisingumu 
ir žmogaus laisve. Komunistai save 
laiko vieninteliais ir žymiai pagerin
tais socialistais ir marksistais. So
vietų Sąjunga save laiko: politiškat- 
respubllka, ekonomlškai-komunizmu, 
religiškat-ateizmu. Tačiau tai yra 
melas. Pagal seniai nusistovėjus; 
dėsni respublika yra valstybė, ku
rtos suverenumo gaila yra pavesta 
įmonių išrinktiems atstovams ir 
ilems atsakinga.

Pustrečio tūkstančio metu isto
rija rodo, kad teisingoje respu
blikoje nė viena partija niekuo
met rinkimuose negauna dau
giau 90% balsų. Demokratiniuose 
Europos parlamentuose reta par
tija surenka 50%. Viena partija 

_ demokratinėje santvarkoje tik 
labai retai valdžioje išsilaiko

39 metų.
Sovietų Sąjungoje viskas yra kitaip 
Ten kandidatus stato partijos (ko
munistų) vadovybė. Žmonių rinkto 
ir tautą atstovaujančio parlamento 
nėra.

Sovietinių valdovų rinkimais ne
galima pakeisti. Sovietų Sąjunga 
yra naujo despotiško lipo vals
tybė. Tai yra metodas tai pačiai 
mažai grupei kuoilgiausiai išsi
laikyti valdžioje žiauraus teroro 

pagalbą.
Sovietiniai „rinkimai“ yra tik for
malumas. Svarbiausias rinkimų tik- 

’slas-nieko nepakeist! valdžioje, jos 
ideologijoj ir jos metoduose. Antraei
lis „rinkinmų1' tikslas-dumti akis sa
vo piliečiams ir užsieni klaidinti.

Prot. K. Pakštas sako, jog ir so
cialiniu požiūriu komunizmas darbi
ninko padėti žymiai pasunkimo ir ji 
padarė vergu. Didž:austas socialinis 
nelygumas tarp krašto viešpačių ir 
eilin.ų darbininkų yra ne kur kitur, 
bet Sovietų Sąjaungoje, kuri propa
gandos sumetimais pisivad no dar
bininkų valstybe. Dabartinės vieno 
Sovietų Sąjungos raudonojo galiūno 
pajamos 60 kartų didesnės, negu 
paprasto darbininko. Kituose Euro
pos kraštuose taip nėra. Didesni lai
mėjimą sovietai pasiekė religijos 
srityje. Religijas Jie iš viešojo ir 
privataus gyvenimo išstūmė ir jų 
vieton (vedė vieną religiją-dialektinį 
aaaterealizmą.

Toliau prof. K. Pakštas, rašyda
mas apie naujo karo galimybes, lais
vojo pasaulio nev.eningumą ir Jung
tinių Amerikos Valstybių vaidmenį 
būsimajame ideologiniame kare, 
rašo:

Sovietizmas, tai savotiška ideo-. 
krktija, nepaliekanti v.etos jo- 

4kiam kultūriniam žmonių kūry
bos (vertinimui.

"Visi Sovietų imperijos rašytojai, me
nininkai ir mokslininkai gali pasi
rinkti atsivertimą 1 naują religiją 
arba badą su persekiojimais ir trė
mimais i vergų stovyklas. Griežtos 
žiaurios ir visuotinai pritaikintos 
persekiojimo priemenės sovietų ideo- 
cratijal duoda greitų ir tikrų rezul
tatų. Jų valdomose srityse išnyksta 
visa laisva spauda, visa laisva kū
ryba.

Pagal naujos ideokratljos geležinę 
liscipliną rikiuojami visame pasau
lyje sovietų šalininkai Ir ruošiamas 
naujas karas. Tad būkime visai tikri,

PROF. DR. K. PAKŠTO

kad dabartinis šaltasis sovietų ka
ras ir busimasis karštasis karas eis 
pagal sovietinės ideologijos dėsnius 
ir jau žinomą žiaurią praktiką.

Sovietai turi naujo karo progra
mą, puikiai žino savo tikslus, 
turi gerai išbandytą metodą val

dyti nepaklusnias mases.
Tikrai organizuotų komun'stų-ateis- 
tų pasaulyje gal yra tik 20 milijo
nų. sovietų imperijoj prieš karą bu
vo 170 milijonų gerai pajungtų ir 
klausyti Įpratintų žmogysčių. Naujos 
Sovietų Sąjungos kolonijos Europoje 
r Azijoj sovietų imperiją padidino 
kl 400 milijonų, kurios žymi dalis 
dar nėra tnkamai išvalyta ir disci
plinuota. Bet kiekvieni taikos metai 
Juoda sovietams puikios progos nai
kinti senuosius kultūros sluoksnius 
Pabaltyje, Lenkijoj, Balkanuose.

Pagal nusistovėjusias tradicijas 
galvojant, laisvas demokratinis pa
saulis naujo karo pradėti nenori ir 
net negali. Karo iniciatyva priklauso 
diktatoriams. Jie pradeda kariauti 
dažniausiai tuomet, kai karui tin
kamai pasiruošia. Daugelis žinovų 
mano, kad sovietai suspės naujam 
karui pasiruošti per kokius 10 ar 15 
metų, kuomet Vid. Europos laisvųjų 
žmonių vadovybė bus galutinai lik
viduota Ir organizuotas sukilimas 
prieš Sovietų Sąjungą bus jau nebe
galimas.

Kuriomis gi jėgomis galės pasiti
kėti laisvasis pasaulis?

Azijos kontinentas dar labai ilgai 
bus silpnas. Aktyvus ir gudrus so
vietizmas neleis Kinijai bent kiek 
padoriau susitvarkyti. Gal tik viena 
Japonija išliks sovietinio chaoso ne
paliesta. o ji turi apie 70 milijonų 
pilnai nuginkluotų žmonių, vis la
siau krypstančių demokratybėn dėka 
išmintingos Amerikos politikos toje 
šalyje. Lotyniškoji Amerika, kaip ir 
seniau. Senojo Pasaulio konfliktuose 
aktyviai dalyvauti nenorės, tačiau 
.iž tinkamą kainą daugelis respubli
kų sutiks pardavinėti demo'.cratl- 
,'oms maistą ir mineralus bei kitas 
žaliavas. Demokratijų apsigynimo 
svarbiausią branduolį sudarys 150 
milijonų Jungtinių Amerikos Valsty
bių gyventojų ir baltoji Britanijos 
imperijos dalis.

Kokioj padėtyj tuomet bus Va
karų Europa su savo 200 milijonų 
gyventojų —< šiandien galima tik

Politinė apžvalga

Apie busimąjį ideologinį karą
SAMPROTAVIMAI
spėlioti. Kai kurios mažosios vals
tybės, gal būt, bandys bent pradžioje 
išlaikyti savo neutralumą, bijoda
mos labai stalgaus sovietų smūgio. 
Italijoj ir Prancūzijoj sovietai tęs 
jau pradėtą savo politiką, stiprins 
penktąją koloną, organizuos streikus 
ir sabotažu Kiek tas darbas sovie
tams seksis — nėra galimybės visai 
dešimčiai metų pramatyti. Bet visai 
oe vaisių jis vis dėl to neliks. Lais
vojo pasaulio žmonių rezervas galės 
siekti arti 500 milijonų gyvfentojų. 
Jo resursai ir gamyba dar ilgą laiką 
bus žymiai didesni, negu Sovietu, 
Sąjungos imperijos. Tačiau visoje 
Vakarų Europoje reikšis labai dide- 
is ideologinis susiskaldymas.

Visama demokratiniame bloke 
be jokios abejonės pati stipriau
sioji žmonėmis ir technika yra 
Amerika. Net be ypatingo pasi
ruošimo Šiuo metu ji dar galėtų 
karą laimėti, nois sovietams ir 
tektų pirmosios stambios per
galės.
Bet karo laimėjimas juk neatneša 

ilgos taikos. Amerika moka nuo
stabiai greitai taiką prakišti dėl ne
sugebėjimo paruošti konstruktyvią 
;t viską apimančią taikos programą. 
Karo metu karlaujanč ame lageryje 
vienybė, gimsta gausiui krauju ir 
ašaromis palaisyta. Šio karo metu 
net krim.nalistiškiausioji valstyoė 
buvo demokratija apskelbta vien dėl 
tos pačios vienybės. Jei Mussolinis 
būtų kiek daugiau turėjęs proto ir 
būtų perėjęs Amerikos pusėn nors 
paskutinį mėnesį, jis būtų buvęs 
paskelbtas tikrai dideliu demokrati
jos gelbėtoju ir šulu ir būtų konku
ravęs su Stalinu. Karo įkaršty da
romi kartais patys kvailiausi spren
dimai, neatsižvelgiant į ateitį, į tai- 
<ą. Didžoji strateginė išmintis pa
s’reikštų, jei vadovaujančios valsty
bės prie karo strategijos prijungtų 
ir taikos strategiją. Gražių strate
ginės reikšmės pareiškimų prez. 
Roosevfeltas, tiesa, padarė: Atlanto 
Charta, Keturios Laisvės ir 11. Bet 
nebūta nei užsidegimo, nei plano 
pareiškimų laikytis. Taikos laivas 
plaukė be kapitono. O taikos plane 
reikia turėti karo pradžioje. Tok; 
planą turėjo sovietai ... Ir jiems 
kol kas nuostabiai sekėsi . . . chaosą 
sėti.

Kas gi turi globoti ir jungti lals- 

vąjį pasaulį kovon su demokratijos 
pnešais? Laisvųjų žmonių vienyoė! 
Ji turėtų būti tikslas kiekvieno de
mokrato visame pasaulyje. Bet 
niekas kitas negalėtų tos vienybės 
tikrai ir sėkmingai įgyvendinti be 
Amerikos stiprios globos ir net va
dovybės. Bet Amerikos pilietis ir 
net politikai vis dar pilnai nesu
pranta, kad Amerikai tenka kilni, 
iunki ir lemtinga rolė išgelbėti Va- 
carų kultūrą ir laisvę jos sunkiau- 
5103 krizės metu. Mes visa esybe 
jaučiam nuo 1939 metų, kad didžiau
sias pavojus laisvajam pasauliui 
gręsia iš komunistinio pasaulio. Bet 
uoli ir rami Amerika dar ir dabar 
tebesvarsto, ar verta nutraukti pa
ramą Didž ajam Inkvizitoriui.

Ameriką labiausiai gerbia Ir daug 
iš jos tikisi mažos.os tautas. Jose 
Amerika gali prisirankioti legionus 
draugų, kurie už bendrą laisvės 
ideaią drąsiai žengs ugnin ar van
denin.

Netiesa, kad mažosios nuterio- 
tos tautos nebeturi galybės lais
vę ginti! Melagis būtų, kas sa
kytų, jog vid. Europos mažutės 
tautos nebeturi reikšmės paba
lio laisvei ginti! Mes atmetam šį 
melą!
Jei jos būtų nereikšmingos, tai 

juk D.dysis Inkvizitorius neleistų 
.okių didelių pinigų ir nedėtų tok.ų 
uolių pastangų tų tautų žmonėms 
papirkinėti, juos agituoti, jų. geres
nius vaikus gaudyti net Vakarų 
Europoje, kartais net su UNKRAos 
ir IRO sovietiškų pareigūnų pagalba.

Kaip baisiai kenčia laisvasis žmo
gus, idealistas ir kovotojas, kai pa
tiria, kad Amerikos pinigais sukur
tos tarptautinės įstaigos Europoje 
„morališkai“ skatina milijoną trem
tinių atsižadėti paskut'nių la’svės 
trupinėlių ir grįžti vergijos ir melo 
karalystėn. O tai dedasi dėlto, kad 
Amerika dar neturi taikos plano, ji 
Jar nemyli savo draugų, dar never
tina tragiškiausių laisvės didvyrių 
aukos. O mes pasiilgę laukiamą, 
kuomet Amerika, nešališka valstybė 
su ilgais demokratiniais patyrimais, 
tikrai vadovaus ideologiniam demo
kratijų pasipriešinimui, rikiuos mū- 
ų veteranų eiles ir globos žudomu 
autų laisvąsias institucijas, laisvąją 

kultūrą“ — baigia savo išvedžioji
mus prof. K. lakštas, š'and’en d’r- 
bąp svarbų darbą Jungtinių Ameri
kos Valstybių tarnyboje.

Konferencijos, planai, realybe...
Praėjusi savaitė pasaulinėje poli

tikoje, išskyrus Čekoslovakijos įvy
kius, buvo gan blanki. Londone pra
sidėjusi 3-’u Vakaru valstybių kon
ferencija žada virsti 6 valstybių 
konferencija, nes nutarta pakviesti ir 
Benelux valstybes. Posėdžiai būsią 
slapti, ir tik konferencijai pasibaigus 
būsiąs išleistas komunikatas. Iš pri
imtos darbu tvarkos matyti, kad bus 
svarstomi Vakarų Vokietijos, Rūro 
kontrolės ir Vokietijos sienų klausi
mai.

Prancūzijos nusistatymas Vokieti
jos klausimu ne kartą buvo dekla
ruotas: federatyvinė Vokietija. 
Ruhro krašto kontrolė ir ilgalaikė 
Vokietijos okupacija. Dar konferen
cijai neprasidėjus 3 Vakarų valsybės 
susitarė dėl Saaro krašto. Anglai ir 
prancūzai sutiko pripažinti Saaro 
įjungimą Prancūzijos ūkio sistemon.

Vykstanti 4-rių konferencija dėl 
Austrijos, kaip pranešimai rodo, pa
žangos nedaro. Kol kas diskutuoja
ma darbų tvarka. Tiek viena tiek 
antra konferencija vyksta neramumų 
ženkle. Čekoslovakijos įvykiai gal 
bus tbji skaudi auka, rašo „D. Mail“, 
kuri pagreitins Vakarų Europos Uni
jos įsteigimą.

Tuo tarpu antroje Atlanto pusėje 
vyksta Marshallio plano svarsfymas 
ir pasiruošimai prezidento rinki
mams. kurie įvyks š. m. lapkričio 
mėnesyje. Nors abi partijos užsienių 
politikos klausimais yra vieningos 
nuomenės, tačiau būtų klaidinga ma
nyti, kad busimieji prezidento rinki
mai neturi Įtakoj Marshallio plano 
svarstymui.

Tai matyti !r iŠ senatoriaus Tafto 
pareiškimų. Pradžioje Taftas buvo 
.Salininkas Marshallio plano apribo
jimo. Po kiek laiko jis savo nuomonę 
pakeitė ir pareiškė, jog remsiąs 
Marshallio planą pilnumoje. Sis 
Tatfo nuomonės pakeitimas įgalino 
senato užsienių komisijos planą pri
imti. Po to Taftas davė naujus pa
reiškimus Europos reikalu. Jis pra
dėjo įrodinėti, kad komunizmas 
nėra taip labai pavojingas, kaip kad 
Tol. Rytuose, konkrečiai sakant — 
Kinijai. Už tai jis siūlo pirmon eilėn 
pagelbėti atsistoti ant kojų Kinijai, 
o po to tik Europai. Toliau Taftas 
pareikalavo jėga išspręsti Palestinos 
padalinimą, aktyviai paremiant JAV.

Paskutinysis Tafto pareiškimas 
iššaukė tam tikrą reakciją arabų pa
saulyje.’ Arabų lygos pirmininkas 
spaudos atstovams pareiškė, kad

arabų valstybės yra nutarusios ne- 
betiekti naftos toms valstybėms, ku
rios rems Palestinos padalinimą. To
liau’arabų lygos pirmininkas nurodė, 
kad, nežiūrint pasirašytų sutarčių, 
jos bus iš arabų pusės nutrauktos ir 
nebevykdomos. Sis pareiškimas, pa
gal Londono „Times“ koresponden
tą Washingtone, JAV politiniuose 
sluoksniuose sukėlė didelį susirūpi
nimą.

Prieš klek laiko užs. reik. mln. 
Marshallis 30 kongreso atstovų raštu 
buvo užklaustas, ar JAV yra pasi
ruošusios jėga paremti Palestinos 
padalinimą. Marshallis atsakė labai 
diplomatiškai, nurodydamas, esą pa
dėtis Palestinoje nėra tiek kritiška, 
kad reikėtų pavartoti jėgą. O prez. 
Trumanas išsiųstame rašte arabų 
valstybėms prašė santūrumo Pales
tinos klausimo sprendime. Kaip at
rodo, galutiną žodį šiame klaus:me 
tars JT Saugumo Taryba, kuri šio
mis dienomis susirinkusi posėdžio 
svarstys ginkluotų pajėgų įsteigimo 
reikalą Palestinos planui įgyvendin
ti. Sov. S-ga visomis jėgomis remia 
šių ginkluotų pajėgų įsteigimą, tikė- 
damąsi tuo būdu vėl grįžti į Arti
mųjų Rytų pasaulį, po taip negar
bingo „pasitraukimo“ iš Persijos 
JAV vyriausybė, atrodo, nerodo to- 
kio didelio entuziazmo kaip sovietai 
Pamokos Austrijoje, Vokietijoje, o 
ypač Korėjoje parodė, kad kur tik 
stovi raudonosios armijos daliniai, 
ten tuojau gimsta nauja „liaudies 
demokratų respublika“. Iš kitos pu
sės. turint galvoje artėjančius rinki
mus ir nemažą svorį žydų sionistų, 
kurie kaip vienas stovi už Palestinos 
padalinimą, atrodo, kad sprendimas 
ir pasirinkimas bus nelengvas.

Senatorius Taftas, reikalaudamas 
pagalbos Kinijai, turėjo galvoje 
žingsniavimą Kinijos komunistu par
tijos Mandžūrijoje. Vienas Londono 
komentatonų dabartinės Kinijos 
įvykius atvaizduoja labai tamsiomis 
spalvomis. Jis nurodo, kad Kinijos 
komunistai paskutinėmis dienomis 
daug laimėjo.

Ekonominės sąlygos Kinijoje yra 
labai sunkios. Kraštas po eilės metų 
karo nualintas. Vienintėlė viltis, — 
tai JAV. Bet ir pačios JAV yra Kinija 
nusivylusios, nes anksčiau suteiktoji 
pagalba Kinijoje nebuvo tiksliai su
naudota ir didelė jos dalis pateko į 
spekuliantų rankas. Pačioje kinu 
liaudyje viešpatauja didžiausia apa
tija. Ji sutiktų su kiekviena partija,

kuri Įgyvendintų Kinijoje ramybę. 
Šią padėtį kaip tik išnaudoja komu
nistinė propaganda ir Cangkaišeko 
vyriausybei yra labai sunku su ja 
kovoti. Naujai pravesta Kinijoje 
konstitucinė reforma ir pagal ją rin
kimai — amerikiečių buvo priimti 
labai abejingai.

Turėdamas šią padėtį galvoje, 
prez. Trumanas, reikalaudamas kon
greso 570 mil. dol. Kinijai, siekia bet 
kuria kaina nors laikinai stabilizuoti 
padėtį, kol susitvarkys reikalai Euro
poje. Po to tik galutinai mesti visas 
jėgas, skirtas Tolimiesiems Rytams. 
Tuo tarpu sen. Taftas yra kitos nuo
monės.

Prez. Trumanas, atidarydamas 
kongresą, išėjo su labai radikalia 
programa, siūlydamas sumažinti 
mokesčius kiekvienam pajamų' mo
kesčių mokėtojui po 40 dolerių ir 
pakelti mokesčius korporacijoms. 
Kiek eiliniai mokesčių mokėtojai 
sumokės mokesčių mažiau, tiek mo
kesčių uždėti korporacijoms ir tres
tams. Tuo būdu korporacijos turėtų 
sumokėti 3 milijardus mokesčių dau
giau, negu kad dabar mokėjo. Taip 
pat pakelti darbo užmokesti nuo 40 
iki 75 centų valandai. Tuojau pri
imti jo siūlomą 10 punktų programą 
kovai prieš infliaciją ir kainų kėli
mą. Paskirti 6 milijardus 8 mil. dol. 
Marshallio planui. Prailginti batų 
kontrolės nuomą ir sustiprinti pačią 
kontrolę. Įvesti visuotinį karinį ap
mokymą jaunimui. Išplėsti darbi
ninkų globą nedarbo metu. Praplėsti 
socialinį draudimą senatvės ir kitais 
atvejais. Sugriežtinti kovą prieš pi
lietinių teisių siaurinlmą kai ku
riems gyventojams. Vyriausybės pa
galba mokykloms, sveikatos ir socia
liniams reikalams.

Tokia trumpai suglaudus atrodo 
prez. Trumano programa. Ar ji bus 
dabar kongreso priimta, ar pasiliks 
kaip bazė busimiesiems rinkimams- 
parodys ateitis. Politiniai stebėtojai 
nurodo, kad greičiausiai šioji pro
grama bus rinkiminė ir ji ypač pa
trauks daug darbininkų.

Nežiūrint visų atsargumų, reikia 
konstatuoti, kad Sov. S-gos beato- 
dairinis žengimas į priekį verčia Va
karų demokratijas savo žingsnius 
spartinti ir greičiau daryti išvadas, 
nes kominformo užsuktoji mašina 
sukasi vis greičiau ir greičiau, trauk
dama valstybes vieną po kitos i savo 
girnas. Baniais

Išprievartauta 
azylio teisė
Ryšium su Suomijos vyriausy

bės nutarimu išduoti Sov. 3-gal 
30 pabaltieč.ų, tarp kurių yra 15 
estų, 14 ingennanlandiečių ir vie
nas lietuvis, šveicarų dienraštis 
„Die Tat" 1948. 2. 4. įsidėjo veda
mąjį, parašytą populiaraus publi
cisto G. v. UxkulL

„Azylio teisė reiškia pirmoje eilėje 
politinio pabėgėlio teisę gauti prie
glaudą svetimoje valstybėje quo 
persekiojimų. Kiekvienos valstybės 
reikalas apsispręsti, kuria apimtim 
ji taiko azylio teisę, tarp kitko at- 
.isaxyraas negali būti raikomas ne
draugingu veiksmu atžvilgiu valsty
bės, kuri reikalauja išduoti, net tuo 
atveju, jeigu išduoti reikalaujama 
pagal tam tikrą veikianti susitarimą.“

Šie žodžiai yra išėję iš plunksnos 
buvusio švedų atstovo Tautų Są
jungoje, dabartinio švedų užsienių 
leisaių m-msterio, tarptautinės tei
sės profesoriaus Oesten Unden. Juos 
imame iš jo apibrėžtos „azylio tei
sės“ sąvokos švedų konversacinlo 
žodyno „Nordisk Familjebok“.

Kai prieš porą metų Švedija iš
davė Rusijai pustrečio tūkstančio 
vokiečių ir pusantro šimto pabaltie- 
čių pabėgėlių, daugelis švedų klausė: 
kas paskatino užsienių reikalų mi
nister) Unden taip akivaizdžiai kom
promituoti profesorių Undeną. Ži
noma, klausimas neliko be atsakyk 
mo. Mėgstamiausi atsakymai tegul 
bus čia pakartoti: Išduotieji nesą 
politiniai pabėgėliai, bet „kariuome
nės pabėgėliai“, t. y. karo dalyviai, 
kurie, pabėgdami į Švediją, norėjo 
išvengti ne bausmės už politinius 
nusikaltimus, bet išvengti karo ne
laisvės. Ir dėl to (taip keletą savai
čių pats ponas Undenas tikino su
jaudintą švendų viešąją 'nuomonę) 
nesą jokio pagrindo manyti, kad su 
išduotaisiais būtų pasielgta nehuma
niškai.

Sveikas švedų tautos instinktas, 
nesidavė šiuo atsakymu Įtikinamas. 
Jisai jautė, jog neteisė negali virsti 
teise tik <įėl to, kad. taip iš anksto 
nutarta, ir jog internuotieji karo 
dalyviai paprastai siunčiami namo 
— karui pasibaigus — bet ne i kraš
tą, prieš kurį jie buvo kovoję. Aiš- 
k.ausiai švedų viešoji nuomonė rea
gavo prieš išdavimą 160 pabaltiečių, 
kurių kaitė buvo tik ta, kad jie bu
vo kitokios nuomonės, nei Švedijos 
vyriausybė, apie jų kraštų inkorpo
ravimo Sov. Š-gon teisėtumą.

Labai gaila, .kad švedų tautos 
reakcija prieš jos vyriausybės ne
lemtą -išdavimo nutarimą nebuvo 
pakankamai stipri, kad priverstų pa
keisti vyriausybės (kuri ir dabar te
bėra valdžioje) nutarimą. Vis dėlto 
švedams daro garbę, kad jie iš viso 
reagavo. ■ .

Jei šiandien galėtume pasakyti: 
iki šiol ir ne toliau — tiek giliai, 
bet ne giliau, — nebūtų pagrindo 
gaišti prie šio niūraus skirsnio. Bet 
niekas mums negarantuoja, kad 
tarpvalstybiniuose santykiuose esarnę 
pasiekę giliausią moral'nio.-smukimo 
punktą. Kai dėl Švedijos, tai šito 
reikia tikėtis, nors pabėgėliai iš 
Lenkijos, Ingermanlando, Suomijos 
ir Karelijos dėl kažin kokių neaiš
kių priežasčių nesinaudoja tokia pat 
globa kaip, pav., pabaltiečiai. Jei 
Švedija nori atgauti prieš dvejus 
metus prarastą pasitikėjimą pabėgė
lių, jai reikia daugiau gerbti bend
ruosius azylio teisės pagrindus, nei 
tai buvo įprasta šiame krašte lig 
šiol.

Kaip, apskrita! imant, esame toli 
nuo to, kad bent tą politinio pado
rumo lygį, kuris kitados yra buvęs 
savaime civilizuotų valstybių pripa
žinta visuotine dorybe (nekalbant 
apie naują tarptautinę moralę, kuri 
buvo paskelbta Nurnberge) pasiek
iama, vargiai begali aiškiau ilius
truoti kas kitas, kaip drama, kuri 
šiom dienom . Įvyko Suomijoje. Šio 
krašto vyriausybė pasijuto priversta 
30 politinių pabėgėlių, 15 rusų ir 15 
estų (tarp jų ir vieną lietuvi — 
Red.), išduoti Rusijai. Daugumas tų 
sstų buvo kovoję suomių kariuome
nėje., Dabar jie sudeda savo nauja
jai tėvynei savo paskutinę ir di- 
dž'atlsią auką. Neteisybė, kuri buvo 
padaryta šitiems 30 žmonių, nesu
mažinama tuo, kad ji buvo išprie
vartauta. Ir vis dėlto pačiai Suomi
jai jaučiam ne pasipiktinimą, bet 
giliausią užuojautą: kitados tokia iš
didi Suomija savo garbės dali pa
laidojo. i

Kam gi priklauso mūsų pasipik
tinimas, jeigu ne suomiam? Rusams, 
kurie juos išprievartavo išduoti? Jie 
nepažįsta azyTo teisės. Ka'p galima 
iš jų reikalauti, kad jie aukotų sve
timiems dievams? Laikai, kada Le
ninas ir jo šalininkai naudojosi azy- 
1'0 teise buržuazinėse valstybėse — 
Šveicariioj, Švedijoj, Suomijoj — 
ja j seniai praėjo. Sentimentalios re
miniscencijos dabartiniem Rusijos 
viešpačiam yra svetimos...

Ar reikia piktintis Suomijos ko
munistiniu vidaus reikalų mlniste- 
riu Lecno, kuris pabėgėlius suimdino- 

(nukelta t 3 psL)
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Vasario 16-ioji, Vilnius ir mes, tremtiniai
Pilei 3C metų’) Lietuvos Tarybos 

Vilniuje pasirašytas Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo aktas šiaip 
skamba:

„Lietuvos Taryba savo posėdyje 
»asario t6 d. 1918 m.' vienu balsu 
nutarė kreiptis l Rusijos Vokietijos 
ir kitų valsybių vyriauybes šiuo pa
reiškimu:

„Lietuvos Taryba, kaipo vienin
telė lietuvių tautos atstovybė, rem
damos pripažintąja tautų apsispren
dimo teise ir lietuvių Vilniaus kon
ferencijos nutarimu rugsėjo mėn 
18-23' d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos vals
tybę su sostine Vilniuje ir tą valsybę 
atskirianti nuo visų valstybinių ry
šių, kurie yra buvę su kitomis tau
tomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, 
kad Lietuvos valstybės pamatus Ir 
jos santykius su kitomis valstybėmis 
privalo galutinai nustatyti kiek ga
lima greičiau sušauktas Steigiamasis 
Seimas, demokratiniu būdu visų jos 
gyventojų išrinktas“.

Sj aktą perskaitė vyriausias am
žiumi dr. J. Basanavičius, o stovė
dami jj išklausė, kaip tautinę evan
geliją, ir pasirašė virš 20 Lietuvos 
Tarybos narių, kurių tarpe abudu 
busimieji pirmieji Lietuvos Respu
blikos prezidentai: Antanas Smetona 
ir Aleksrandras Stulginskis, busima
sis Telšių vyskupas kunigas Justinas 
Staugaitis, būsimieji ministerial: Ka
zys Bizauskas, Pr. Dovydaitis, Stepo
nas Kairys, Petras Klimas, Donatas 
Malinauskas, Vladas Mironas, dr. 
Jurgis Šaulys, Jok. Šernas, Jonas 
Vleišis ir kiti, labiau ar mažiau, tuo
met ar vėliau pasireiškę, Lietuvos 
veikėjai. Pasirašė jausdami visą šios 
valandos istorinę reikšmę, visą savo 
parašų svorį. Juk jie tais savo pa
rašais ne tik kiekvienas užsitraukė 
sau asmeniškąją atsakomybę ir savo 
mažąjį gyvenimą įjungė į didįjį savo 
tautos istorijos kelią, bet ir dabarti
nei ir būsimosioms jos kartoms nu
statė aiškią to kelio kryptį, nutrauk
dami joms 125-metį maskoliškąjį 
jungą ir tolesnį jų likimą nauja 
grandimi vėliai surišdami su nu
trauktos daugiau kaip 500-metės eu
ropinės jų protėvių istorijos gran
dine: griežtai nutraukdami pasku
tinę unijinio palikimo giją ir atei-

•) Paskaita, skaityta vasario 15 
Hamburge ir Vasario 16 Pinneberge.

Dr. Owen J. C. Norem, „Timeless 
Lithuania'* (Amžinoji Lietuva). Chi
cago. 1943. 300 psŪ iliustruota, su 
dviem žemėlapiais.

„Si knyga pagarbiai skiriama 25 
metų sukakčiai, sidabriniam jubilie
jui Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės, kurią iškovojo ir išlaikė tos 
tautos ištverminga dvasia, tautos, 
kuri iškentėjo skurdą, nepriteklius, 
neapsakomus sunkumus ir nugalėjo 
visas kliūtis, kad busimosios kartos 
galėtų džiaugtis praėjusių senovės 
dienų laisve. Tesuskamba toje gra
žioje šalyje vėl laisvės varpas *.

Šiais žodžiais dr. Noiemas, JAV 
pasiuntinys Lietuvai nuo 1937 m. 
Pepos Hgi 1940 m. liepos m. dedi
kuoja savo knygą, kurioje jis per
žvelgia Lietuvos praeiti, panagrinė
ja jos naujųjų laikų problemas ir 
fiksuoja gausius asmeninius savo 
pastebėjimus. Ministeris dr. Nore- 
mas, pasirodo, buvo žmogus, kuriam 
viskas Lietuvoj rūpėjo ir buvo Įdo
mu* jam patiko vasaros pavakarę 
klausytis melodingų jaunimo dainų 
paežerėje; jis daug laimingu valan
dų praleidęs šnekučiuodamasis su 
įvairiais Lietuvos politikos, ūkro, 
meno... žmonėmis: jis pasako savo

nuomonę Vilniaus, Klaipėdos, poli-1 
tintų, religinių santykių. . klausi
mais. Tūlas lietuvis skaitytojas dėl 
vienos kitos pastabos gal būtu kiek 
kitos nuomonės, ar net akis išpūstų, 
matydamas, kaip dr. Noremas pa
žiūri į vieną kitą komplikuotą bu
vusios Lietuvos problemą. Tačiau 
su dėkingumu priimam ši<* JAV mi
nister:© dovaną, aiškiai matydami, 
kad į viską lietuviška dr. Noremas 
žiūrėjo nuoširdaus mūsų tautos 
draugo akimis. Ir Montanas sena
torius James E Murray savo įžan
giniam žody rašo, jo^ Amerikos 
mtnisterio asmeny lietuvių tauta 
susirado patikimą bičiulį.

Ministerio užrašų ištraukoje pas
kutinis punktas sako: „1940 m. lie
pos 30 d. Amerikos ministeris vie
nas iš pirmųjų išvyksta nes JAV 
vyriausybė nutarė laikyti visą šį 
(sovietinį) perversmą nelegaliu“. 
JAV pasiuntinio autoritetingumu 
paliudijęs ap:e sovietinį 1940 m. 
nusikaltimą Lietuvai, dr. Noremas 
□aigia lietuvišku „Sudiev“ mūsij 
eraštui: „Sudiev Lietuva. Toji šalis 
pasitiki Dievu, ir Dievas niekad jos 
neapleis“.

Thomas G. Chase, „The Story of 
Lithuania“ (Lietuvos istorija). 1946,

Išprievartauta azylio teisė
(atkelta iš 2 psL) 

toli gražu dar prieš tai, kai rusai 
pareikalavo juos išduoti? A'šku, po
nas Leino laisvosios Suomijos me
traščiuose, jeigu tokie dar bus ra
šomi, užims nelabai garbingą vietą 
tačiau reikia būti teisingam ir jo 
atžvilgiu ir laikyti ji tuo, kas jis 
yra: truputi per uolus Maskvos įga
liotinis. Kad jis ka;p ministeris sėdi 
Suomių vyriausybėje, yra skaudus 
nesusipratmas, teišaiškinamas tik 
tuo, kad Suomija pralaimėjo karą. 
Jis priklauso tai pačiai sąskaitai, 
kaip reparacijos, kurias Suomija 
turi mokėti, kaip pabėgėlių išdavi
mas.

Trumparegiška būtų dėl šių įvy
kių Suomiją išbraukti iš suvereni
nių valstybių eilės ir pareikšti, kad 
geležinė uždanga vėl nukilo pora 
Šimtų kilometrų toliau į vakarus. 
Naudingiau būtų iš suomių dramos 
pasidaryti kitą išvadą. Būtent, kad

l azylio teisę vėl reikia rimtai žiū
rėti. Kas žino, ar Rusija būtų drū

M. Biržiška
aukų.

Ir tikrai, net pačių Lietuvos Ne
priklausomybės akto dalyvių apie 
pusę labiau ar mažiau tragiškai, ne 
savo natūralia mirtimi yra mirę, 
pradedant Stanislovu Narutavičium 
ir Antanu Smetona ir baigiant iš
vežtais į tolimos Maskolijos darbo 
stovyklas ir kalėjimus, kurių, grei
čiausia, nei vienas nebegaus jau pa
matyti savo krašto. Bene keturi tik
tai, Vakaruose tremtyje atsidūrę, 
bebus sulaukę šio savo akto 30 metų 
sukakties. Tačiau didžiausias aukas 
gavo pakelti laisvę begindama pati 
lietuvių tauta, 1919-1920 m. garbin
gomis kautynėmis ties Radviliškiu, 
Širvintais ir Giedraičiais atgaivinda
ma savo garsias Žalgirio ir Salaspilio 
karžygio tradicijas, 1923 m. ryžtingai 
vaduodama Klaipėdos kraštą, arba 
1941 m. visuotinai sukildama prieš 
tarybinius maskolius. Ir savo ir sve
timo kraujo daug čia nutekėjo. Daug 
krito dėl savo Tėvynės laisvės Lie
tuvos kareivėlių.

Tačiau ne vien šaunamuoju ir ker
tamuoju ginklu teko ginti nuo priešų 
atgaunamąją laisvę. 1919 m. Varšu
vos organizuotu Lietuvos peoviakų ir 
Panemumės šaulių, 1920 m. Maskvos 
ir Varšuvos surengto kariuomenės 
dalinių maišto likvidavimas, ilgametė 

(Vilniaus byla Tautų Sąjungoje ir pa
saulio spaudoje, bemaž per 20 metų 
efektingas sienų nepripažinimas ir 
santykių nepalaikymas su savo nera-

čiai išlygindami unijinės praeities 
apsunkintą tautos kelią. Ne vergiš
kai praeičiai nusilenkdami, tik ją 
derindami su moderniais kultūringo 
pasaulio reikalavimais ir dvasia, bet 
ir gerai suprasdami, kokios galybės 
stos skersai taip nustatyto tautos 
kelio, tad ir kokio visų jos pajėgų 
Įtempimo Ir kokių aukų iš jos rei
kalaus išsikovojimas sau laisvo, nie
kieno nevaržomo, nepriklausomo ir 
laimingo gyvenimo! Jei šių 20 vyrų 
nesudrebėta ir neatsitraukta prieš 
pavojingą sau ir tautai žygį, jei jųjų 
ryžtasi kirsti istorijos mazgą — čia 
nebus koks nepaprastas jų pranašu
mas savo visuomenei ir savo gady
nei; tai tik jų neatitrūkimas nuo 
savo tautos, įvertinimas, nuosaki, 
natūrali išdava.

Šis sveikas istorinės valandos įver
tinimas ir ryžtingas žygis, grąžinęs 
Lietuvai laisvę ir nepriklausomą gy
venimą. 1920 m. gegužės 15 d. patvir
tintas demokratiniu būdu jos gyven
tojų išrinkto Steigiamojo Seimo, ne 
tik nustatė tolesnį jos likimo kelią, 
bet ir teisingai nujautė, tiesiog nu
matė su tuo susijusius lietuviu tau
tai būsimuošius didelius pavojus 
sunkias kovas ir milžinišką darbą. 
Laisvė jai leido pasireikšti nepapras
tu, pačių lietuvių prieš tai nei ne
sapnuotu ir svetimašalius nustebinu
siu medžiaginio ir dvasinio pa’ėgu- 
mo pakilimu, bet ir reikalauja iš jos 
vadų nuolatinio budrumo ir suma
numo, o iš visos tautos didelio susi
pratimo, vieningumo ir didelių, di
delių, tiesiog niekad nesibaigiančių

Liclaviškosios Knygos 400 sukakties metų literatūros laureatai (iš dešinės kairėn): Faustas Kirša, Vincas 
Ramonas, Pulgis Andriušis, Kazys Bradūnas, Jurgis Jankus, Liudas Dovydėnas ir dali. V.,Vizgirda.

Knygos apie Lietuvą

susi reikalauti iš Suomijos išduoti 
aabė^ėllus, jeigu prieš porą metų 
Švedija nebūtų parodžiusi blogo pa- 
/yzdž.o, ir tai be jokios prievartos? 
Kas žino, ar sovietų pasiuntiniui 
Kopenhagoj būtų atėjusi mintis 
reikalauti iš Danijos „repatrijuoti“ 
1000 pabaltlečių pabėgėlių, jeigu vy
riausios britų ir amerikiečių karinės 
įstaigos Vokietijoj nežiūrėtų taip 
abejingai kaip IRO — nelabai gar
bingo vardo įpėdinė UNRRAos, ku
rios garsas dar mažiau garbingas — 
bomborduoja savo komunistine 
oronaganda pabėgėlius pabaltleč’us 
kurie šimtus kartų yra pareiškę 
savo griežtą pasiryžimą negrįžti į jų 
aneksuotus kraštus?

Jeigu jau piktintis, tai ar pasipik
tinimas neturėtų būti nukreiptas 
prieš tuos, kure prileido prie to, kad 
azylio teise pavirto neteisybė, ar jis 
neturėtų nukrypti prieš mus pačius 
daugiau, nei prieš kitus, kuriem 
mes, būdami garbingi, tegalėtume 
tik tiek prikšti, kad iš mūsų sukur
tosios padėties jie pasidarė išvadas.

Strofford, House Inc., New York.
392 puslapių knyga su W. H. 

Chamberlaino įžanga, 11 žemėlapių 
bei tabelių. Sesiuose skyriuose duo
dama Lietuvių tautos bei valstybės 
istorija nuo seniausių laikų ligi 
II-jo pasaulinio karo galo. Naujau- 
siajai Lietuvos istorijai — nuo 
1939 m ligi 1945 m. vasaros paskir
tas paskutinis (XXIX knygos pos
kyris „Lithuania and World War II*. 
295-343 psl.). Jame aprašomas Lie
tuvos ir SS savitarpio pagalbos 
paktas, 1940 m. sovietinė Lietuvos 
invazija 1941 m lietuvių sukilimas, 
vokleč’ų okupacija ir 1944 m. gr’ž- 
tamojl sovietų invazija Viso šio 
laikmečio pavaizdav.mas atremtas į 
išsamias dokumentiį bef liudijimų 
citatas. Nušviečiama lietuviu pa- 
grind'nės rezistencijos ir VLIKo 
veikla ligi 1945 m. liepos 10 d., kada 
VLIKas ryšium su „trijų didžiųjų“ 
susitikimu Potsdame pasiuntė me
morandumą JAV prezidentui ir D. 
Britanijos mlnisteriui pirmininkui.

An Appeal to Fellow Americans 
on Behalf of the Baltic States (Atsi
šaukimas į brolius amerikiečius dėl 
Pabaltiio valstybių). By United Or
ganizations of Americans of Lithua
nian, Latvian and Estonian descent. 
LAIC, New York, August 1944, 54 psl.

Supplement to the Appeal (Papil
dymas prie atsišaukimo). LATC, New 
York, November 1944, 31 psL

Tiedu Amerikos Lietuvių Infor
macijos Centro leidiniai aliarmiškai 
atkreipia JAV visuomenės ir vyriau
sybės dėmesį į tragiškuosius 1944 m. 
vasaros ir rudens įvykius Lietuvoje 
ir kituose Pabaltijo kraštuose grįž
tant į ten sovietinei okupacijai „Jei
gu civilizuotasis pasaulis tuoj neįsi
kiš, mes bijom, kad gali nebelikti 
objekto, diskutuojant kilniųjų Atlan
to chartos ir kitų jungt. tautų iškil
mingai paskelbtų principų pritaiky
mą Pabaltijo tautoms, nes, įvykiams 
taip tragiškai einant, Pabaltijo tau
tų nebeliks jų bočių šalyse“. laidi
niuose skelbiamas paskutinis VLIKo 
šauksmas iš Lietuvos (1944. IX. 30) 
į amerikiečių ir britų vyriausybes 
.,ko greičiausiai pasiųsti į Lietuvą 
savo misijas lietuvių tautos teisėms 
bei gyvybiniams interesams apsau
goti ir jai išgelbėti nuo gresiančio 
išnaikinimo", skelbiamos foto nuo
traukos radijogramų iš Stoekholmo 
su pirmaisiais dramatiškais 1944 m. 
rudens pranešimais apie grįžtančios 
sovietų okupacijos siaubą Lietuvoj,

miu pietų kaimynu, ilgametis teisi
nis ir visuomeninis Klaipėdos krašto 
gynimas nuo vakarų kaimyno agre- 
singumo, tarptautiniame Haagos 
teisme gražiai laimėtos bylos prieš 
Lenkiją ir Vokietiją, — tai jau nebe 
kardo ar šautuvo stvėrimasis, begi
nant savo teises, o tik tvirta juridinė 
ir moralinė pozicija, giliaus įsiti
kinimo ir'pasltikėjimo savo teisingu
mu išdava. Juo efektingesnė toji po
zicija. jog teko ne tik turėti prieš 
save tiesioginius — atvirus ar pu- 
siauatvirus — kurkas galingesnius 
už save priešus, bet ir tesiremti tik
tai savomis — savo tautos — pajė
gomis, ypačiai jos tvirtu dėl savo 
teisių nusistatymu. Nors pasaulio 
nuomonė, paprastai, pritarė Lietuvai 
ir ne vieno krašto diplomatai už ją 
pasisakydavo, bet ir nei viena vals
tybė sunkioje ar pavojingoje lietuvių 
tautai valandoje (1919, 1920, 1923, 
1927, 1938, 1939, 1940 ar 1944 ir kitais 
metais) nešoko ją gelbėti.

Tačiau svarbiausias čia buvo — 
išsivadavusios iš svetimo jungo, iš 
svetimų tradicijų, iš politinio, Isul- 
tūrinio ar ūkinio priklausomumo nuo 
svetimųjų — laisvėn pašokusios pa
čios lietuvių tautos nuostabiai grei
tas ir brandus visokeriopas kilimas, 
ūkinis ir kultūrinis jos veržimasis 
aukštyn ir platyn, tiesiog nebetilpi- 
mas angštose kauninėse sienose. Tu
rėdama išgyventi ir pakelti avo poli
tinio brendimo negalavimus ir skaus
mus, nekartą nukentėdama dėl savo 
vadų neprityrimo, dėl jų klaidų, ta
čiau, ne vien nuostolių patirdama,

dedami tais dokumentais pagrįsti 
skubūs Amerikos Lietuvių Tarybos 
demaršai JAV valstybės departa
mente. Salia desperatiško Amerikos 
lietuvių susirūpinimo savo brolių 
tėvynėje likimu leidiny randam šal
tai korektingą oficialiosios politikos 
reagavimą: „... JAV vyriausybės 
atitinkami pareigūnai nuolat seka 
tuos gausius, rimtus ir komplikuotus 
klausimus, kurie iškyla ryšium su 
padėtimi Rytų Europos -erdvėje... 
Mūsų vyriausybė korūpestingiausiai 
ir su didžiausiu palankumu svarstys 
visus pasiūlymu, kurie gali padėti 
bei konstruktyviai paveikti raidą toj 
srityj. Tačiau, ryšium su pasiūlymu 
įvesti Pabaltijo valstybėse tarpsą- 
junginę kontrolę, Jūs, be abejo, su
prantat, kad dabar toji sritis yra 
sovietų karo teatro aktingų milita- 
rinių operacijų zona... Aš Jus užti
krinu, kad Atlanto chartos principai 
išreiškia pagrindinius mūsų vyriau
sybės politikos tikslus...“ (JAV 
valst. pasekretorio Drockinridge Long 
1944. XI. 2 atsakymas Amerikos Lie
tuviu Tarybos pirmininkui Leonar
dui Šimučiui.) E.

L’^ivišku dainų valan
dėlė SI eckfioime radiofone

Stoekholmo radiofonas š. m. kovo 
5 d. 13, 45 vai. vidurio Europos laiku 
duos lietuvišką dainos ir muzikos 
valandėlę. 

Iškilmingojo literatūros premijų {teikimo akto garbės prezidiumas (iš 
kairės dešinėn): P. Gaučys, prof. J. Brazaitis, Si. Santvaras, Dr. D. Ja
saitis, J. Lcnktaitis, Kun. V. Bagdanavičius, J. Vasaitis. Borjero nuotr.

bet Ir nemaža pasimokydama, or
ganizacinius ir kitokius trūkumu* 
įveikdama savo žemininkų gaspa- 
dorišku protu, savo iš jų kilusio* 
ir paveldėjusios jų būdingas dvasi
nes savybes ir modeminėse m'.ea- 
tiško gyvenimo sąlygose kad Ir na 
be aukų, savęs nepraradusio*, ne- 
pasimetusios inteligentijos tautiniu 
darbu ir triūsu, sveiko savo jaunimo 
patriotiniu entuziazmu Ir gyvu Ju
drumu, — lietuvių tauta grąžino 
save Vakarų pasauliui, nelaukdama 
kieno kvietimo ir, ryžtingai šalinda
ma visas kliūtis, stojo jo tautų šel- 
mon.

Nepriklausomoji Lietuva gavo da
bar atsikurti ne tik ne senose Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijo» ri
bose, kurias ji su pagarba protė
viams ir su pasididžiavimu tautos 
atmintyje ir širdyje išlaiko, bet kil
nios ir gražios tradicijos naudai ne
žaloja gyvos tautos reikalų, tik ir 
savo naujybiniam savarankiškam 
tautiniam gyvenimui būtinų sienų 
nestengė dar pasiekti. Vietoj visos 
karaliaučinės-tilžinės Mažosios Lie
tuvos, ji telalmėjo mažą jos dalį — 
Klaipėdos kraštą, o ir iš 1920 m. lie
pos 12 d. Maskvos sutartimi pripa
žintos Didžiosios Lietuvos teritorijos 
trečia dalis, su brangiausia kiekvie
nam lietuviui istorine ir tautine Lie
tuvos sostine Vilniumi, paties vasa
rio 16 d. akto surašymo ir paskel
bimo vieta, ligi pat 1939 m. pabaigos 
negavo gyventi bendram gyvenime 
su visa lietuvių tauta, buvo pri
versta nusilenkti ir kelti primestą 
jai svetimą valdžią. Tačiau negyven
dama visas lietuvių tautos gyvenimu, 
tesireikšdama tiktai — tiesa, labiau
siai susipratusios ir ryžtingiausios — 
jos dalies pajėgingumu, teritoriniai 
ir tautiniai sužalotoji Nepriklauso
moji Lietuva vienos nebaigtos kartot 
veiksmu ligi pat II-jo Pasaulinio 
Karo katastrofos atlaikė savo valsty
binį gyvenimą ir tautiškai nesuklu
po. Antra vertus, per visą tą laiką 
ii nesitenkino politine Kauno-Rygos- 
Talino sąjungine linija, bet ir aiš
kiai, atvirai siekė savojo Vilniaus, 
nors tatai nekartą apsunkino anos 
linijos aiškumą ir tiesumą. Tauta 
karštai ir nuosakiai vilnietiškai 
auklėjama, Vilniaus tradicijų — idė
jos — kulto nustatoma, Vilniaus žy
giui rengiama ir besirengianti. Vil
niaus krašto lietuviai ne tik Nepri
klausomosios Lietuvos moraliniu ir 
materialiniu atžvilgiu remiami, bet 
ir didelėmis aukomis gindami prieš 
svetimą valdžią savo teisę būti lie
tuviais ir naudotis bendrais tauti
niais laimėjimais, šie buvę tautos 
atsilikėliai savo darbu ir kančiomis 
greit užaugo ir patriotiniu ryžtingu
mu net pralenkė besinaudojančius 
Nepriklausomosios Tėvynės lepia ši
luma savo laisvus tautiečius, patys 
jausdamiesi savo krašto šeimininkai 
ir sąmoningai eidami Vilniaus, kaip 
Lietuvos šventovės ir Tautos likimo 
vairuotojo, sargybą. Per šimtmečius 
atskirtas nuo bendro Lietuvos gyve
nimo Klaipėdos Kraštas, nežiūrint 
viso prūsiško Vokietijos slėgimo, ku
ris 1939 m. apsivainikavo net jo 
atplėšimu nuo Lietuvos Respublikos, 
— per keliolika metų gyvenimo Lie
tuvos sienose vis labiau jungėsi į jos 
gyvenimą, o ypačiai į jos ūkinį kūną, 
ir pats jau ėmė veikti likusiąją Ma
žąją Lietuvą. (B. d.)

Kaip rusifikuojami 
' Rytprūsiai

Prancūzų laikraštis „France IHut- 
tracion“ praneša, kad sovietų admi
nistruojamos Rytprūsių dalies vieto
vardžiai nacių pavyzdžiu, kurie 
anksčiau buvusius lietuviškus vieto
vardžius uoliai vokietino, dabar per- 
krikštinėjami rusų generolų vardais. 
Taip, pvz., Gumbinė pavadinta Ryt
prūsiuose kovojusio rusų gen. Gu- 
sievskio vardu, Ragainė ten žu-* 
vusio sovietų generolo Cerniakovs- 
kio vardu, Preussisch-Eylau — Na
poleono laikų rusų generolo Bagrat- 
jonovsk vardu. Tilžė perkrikštyta į 
Sovietska, Piluva — į Baltijską. Do
nelaičio gimtinė Lazdėnai pavadinta 
Krasnozniam’ansku.
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Kalbininką K. Jaunių prisimenant
40 METŲ NUO KALBININKO KUN. K. JAUNIAUS MIRTIES

Jau 40 metų praslinko nuo to lai
ko, kai kun. Kazimieras Jaunius už- 
merkė akis. Tai buvo, galima sakyti, 
kalbininkų žvaigždė, kuri kitom ap
linkybėm būtų visam mokytam pa
sauliui švietusi, būtų visiems žino
ma Kad jo garsas pasklido tik lie
tuvių ir rusų mokslininkų tarpe, 
kaltas jo kunigo luomas Ir dar, kad. 
būdamas Lietuvos kunigas, buvo vi
sų aplinkybių varžomas, neturė
damas progos pačioje jaunystėje su- 
alartinti su žymiais užsieniečiais kal
bininkais ir tuo būdu anksčiau iš
plėsti savo mokslingumo akiračio. 
Kaip jis buvo vertinamas rusų 
mokslininkų akyse, galime spręsti iš 
Sodžių žinomo prof. Buličio, kuris 
K. Jaunių vadino kalbų genijumi, 
kuriuos tik šimtmečiai teatneša. Jis 
jĮ sugretindavo su kardinolu Mezzo- 
fanti, kuris, kaip žinoma, mokėjo 53 
kalbas. Prof. J. Bandonin de Cour
tenay sakydavo, kad kun. K. Jau
nius nesąs gramofonas, kurio kalboje 
atsispindi mokslininkams jau žinomi 
lingvistikos dėsniai. Jis esąs versmė, 
iš kurios gryna kalbų rovė trykšte 
tryško, kurio kalbotyros spinduliai 
dar gali šviesti ir šviesiuose mokslo 
kampuose.

Kun. K. Jaunius gimė 1849 m. ge
gužės mėn. 6 dJ (kitais metais švę
sime jo gimtuvių šimtmetį) ir, bai
gęs Žemaičių Seminariją, kaip gabus 
klierikas, buvo išsiųstas į Petrapilio 
Dvasinę Akademiją, kuri tuomet bu
vo vienintelė aukštoji Rusijos teolo
gų katalikų (nokykla. Ją baigęs, K. 
Jaunius buvo paskirtas Žemaičių Se
minarijos profesoriumi (taip buvo 
vadinama dabartinė Kauno dvasinė 
seminarija). Čia ir pradėjo jis auto- , 
didaktiniu keliu plėsti savo kalbų 
žinias, sekdams, kaip jis teigė A. 
Schleicherio keliu. (Pastarasis buvo 
daug darbavęsis lituanistikos srityje 
ir išvertęs Donelaičio Metus į vokie
čių kalbą.)

Tačiau Kaune ištiko ji Įvykis, ku
ris. gali būti, iš K. Jauniaus draugų 
man-vienam težinomas. Kai lietuviai ; 
sumanė sz, cz ženklus pakeisti š, č, i 
kun. K. Jaunius, norėdamas ištirti ■ 
ar, tariant tuos garsus, lietuviai len
kia liežuvio galą prie gomurio ar 
žemyn (kad galėtų spręsti, ar tų rai
džių ženklas viršuje turi būti deda- 1 
mas rageliais aukštyn ar žemyn), jis 
patepė liežuvio galą tušu, ir, stovė
damas ties veidrodžiu, mankštė savo

■ liežuvi, garsiai tardamas š, č, ž. Jo 
-štamas, atidaręs duris matydamas I 

kun. K. Jaunių tą operaciją darant, 
pakvietė kai kuriuos seminarijos 
profesorius, kurie, tai matydami, 
priėjo išvados, kad K. Jaunius nūs- , 
tojo proto. Todėl jis buvo iš semi- ; 
narijos nusiųstas i Kazanę, jau nebe ,

Dr. J. JANUŠKEVIČIUS klų bejieškantį, rado jį 1908 m. va
sario 25 d. mirusį.

Petrapilyje begyvendamas, K. Jau
nius buvo labai išgarsėjęs tarp Uni
versiteto profesorių ir Mokslo Aka
demijos narių Pirmajame veikė taip 
vadinama Neofilologinė Draugija, 
kuri dažnai Universitetų rūmuose 
ruošdavo paskaitas, kurių pakvies
davo ir K. Jaunių. Man tekdavo da
lyvauti tose paskaitose Ir stebėtis, 
kad K. J., kuris. Dvasinės Akademi
jos rūmuose begyvendamas, be lie
tuvių, lenkų kitos, o ypač rusų kal
bos, negirdėdavo, dvi valandas iš 
eilės gryniausia rusų kalba savo 
tyrinėjimus apie indoeuropiečių,ypač 
sanskritų, kalnas, kartais sugretin- 
damamas jas su semitų (hebrajų ir 
arabų) kalbomis, aiškindavo.

Kad jo gyvenimo būdas turėjo nei
giamai atsiliepti sveikatai, netenka 
ir kalbėti. Jau Akademijoje begyven
damas, skųsdavosi, kad kojos ištinu
sios,. kad vargiai galis vaikščioti. 
MatyĮi, vandens liga jau buvo at
siradusi, kuri, jam bedirbant prie 
stalo, nutraukė gyvenimo siūlą.

Reikia su prof. Buličiu, apie kurį 
minėjome, sutikti, kad K. Janunius 
buvo kalbų genijus, tačiau tenka ap
gailestauti, kad savo gabumų nepa
reiškė raštais. Jo sudaryta lietuvių 
kalbos gramtaika, ne jo, bet Būgos 
paruošta, buvo 1916 m. rusų Mokslo 
Akademijos išleista. Jei Būga nebū-

žemaičių, bet Mohilevo vyskupystėje 
esančią, o ten jis susipažino su žy
miais Kazanės univeriteto prof Bo- 
gorodickiu ir Aleksandrovu, kurie jį 
dažnai aplankydavo kalbotyros 
klausimais.

Petrapilio Dvasinė Akademija, ku
rios rektorius būdavo lenkas, pa
kvietė jį Į Akademiią graiku ir he
brajų kalboms dėstyti. Pirmais 
mokslo metais jis paskaitas laiky
davo. bet antrais jau retai teatei
davo Į auditoriją. Jis versdavosi 
dieną ir naktį kalbotyra. Jis Į savo 
darbą dažnai taip įsigilindavo, kad 
kartais tris dienas ir naktis nuo vie
tos neatsistodavo ir nevalgydavo. I 
savo kambarį jis nieko neįleisdavo, 
ir tik tarnas, atnešdamas valgį,, savo 
raktu kambarį atrakindavo if, pa- 
dėlęs indus ant stalo, vėl išeidavo, 
užrakindamas duris. Tyrinėjimo raš
telius K. Jaunius numesdavo ant 
grindų, o K. Būga, pasinaudodamas 
įeinančio tarno taiku, visus popier
galius surinkdavo. Ilgainiui tokių 
popiergalių susidarė centneriai, ir K. 
Būga pasinaudojo jais savo veikalui 
„Aistische Studien“.

Paskultiniais metais K. Jaunius 
vertėsi uždaviniu įrodyti semitų ir 
indoeuropiečių kalbų giminiškumą 
Semitų kalbos, kaip žinoma, neturi 
balsių ir turi, rodosi, 75 priebalsiams J tų jį lankęs ir jo popiergalius ran- 
ženkius. Kaip K. Jaunius rašančiam! klojęs, apie Jį būtų tik kaip apie 
sakė, jam trūko dar trijų ženklų, genialų kalbininką kalbama, kuris 
kad galėtų spręsti ką nors konkre- didelį turtą nešiojo, bet jo niekam 
taus tuo klausimu. Tačiau tų žen-1 nepaliko.

Zemaičių „Giesmių Giesmė
(100 METŲ NUO SUMANO STANEVIČIAUS MIRTIES MININT)
Pažvelgę į XIX amžiaus pradžios 

Lietuvą, pastebėsime krašte žymų 
kultūrinį pakilimą. Sis pakilimas 
kaip tik ir buvo viena iš pačių svar
biausių sąlygų susidomėti lietuviš
kaisiais dalykais — kalba, jos dailu
mu, sava istorija, praeities susido
mėjimu bei tyrimu, savo literatūros 
kūrimu ir pan. ,

Daug buvo priežasčių tam kultū
ros pakilimui, bet vienas iš svar
biausiųjų buvo tinkamas švietimo 
sutvarkymas, kurio viršūnėje stovė
jo iš naujo atgimęs Vilniaus univer
sitetas. kurs tada žymiai buvo pra
lenkęs visus Rusų Imperijos ir pri
lygo goresniesiems vakarų Europos 
universitetams. Jo įtaka ir jos dėsty
tojų susidomėjimas lietuvių tautos 
praeitimi ir,kalba kaip tik ir buvo 
pats svarbiausias akstinas ir mysų 
literatūrai o ypač patriotinei poezi
jai, iškilti. Tado Cackio veikalas apie 
Lietuvos ir Lenkijos teises. Ksavero 
Baužo-Bohuszo etiudas „Apie lietu
vių tautos ir kalbos kilmę“, Jokimo 
Lelevelio, Ignoto Onacevičiaus, Igno
to Danilevičiaus; Juozo Jaroševičiaus 
istoriniai raštai, Adomo Mickevičiaus 
poezija paskatino dar savo gimtosios 
kalbos nepamiršusius mokslus einan
čius žemaičių bajorus susidomėti sa
vo kalba, jos ugdymu, savo tautos 
senove ir jos tyrimu O jeigu dar pri
siminsime, kad viso to sąjūdžio mo
toru- ir protektorium buvo žemaičių 
vyskupas Juozapas Arnulfas Gie
draitis, tai dar geriau suprasime to 
laikotarpio nuotaiką.

Tų žemaičių bajorų patriotizmo 
šaltinis buvo garbingoji lietuvių tau-

Kūrybinio žodžio šventė
TRADICINIS LITERATŪROS LAUREATŲ PAGERBIMAS

B. LIETUVIO ANGLIŠKA LAIDA
Lietuvių Sąjungos Anglijoje or

ganas „D. Britanijos Lietuvis“ Vasa
rio 16 d. proga išleido specialų nu
merį anglų kalba, skirtą Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 30 m. 
sukakčiai paminėti. Turinyje: eilės žy
miųjų Anglijos asmenybių — kard. 
Griffin, lordo Beveridge, gen. Mor
gan, parlamento narių R. R. Siokes 
ir V. Reikas bei kt — linkėjimai 
lietuviams kuo greičiausiai atgauti 
laisvę ir pasisakymai Lietuvos lais
vės bylos klausimu, Neprikl. Lietu
vos gyvenimo apžvalgos ir kiti 
straipsniai, tremtinių F. Neveravi- 
čiaus ir K. Vilkausko pasisakymai 
.Kodėl aš negrįžtu". Leidinys, spaus
dintas foto statiniu budu rūpestin
gai paruoštas, gausiai iliustruotas ir 
puošniai išleistas.

Maža pasiryžėlių grupelė, neturė
dama minlmalinių sąlygų — pakan
kamų priemonių, lėšų,' pagaliau ir 
laiko — šiuo leidiniu gražiai užsire
komendavo, supažindindama • dalį 
angliškosios visuomenės su lietuvių 
tautos vargais ir siekimais.

Sakytum olimplnlnę ugnį — tik iš 
lietuviškosios dvasios aukurų — at- 
sinešėmė iš anų neužmirštamų ne
priklausomojo gyvenimo dienų pras
mingą tradiciją, kuri kas metai mū
sų Didžiosios Šventės išvakarėse su
traukia įvairiose tremties pastogėse 
Išsiblaškiusius kūrėjus ir jų kūry- 
oo3 bičiulius, suburia juos bent ke- 
loms giedresnėms tremties gyveni
mo akimirkoms, suteikia progos pa
gerbti prabėgusių metų bėgyje ryš
kesnį barą išvariusius rašytojus, o 
pastariesiems — įrodyti,' kad lietu
viškosios kūrybos žodis- yra gyvas 
ir nemarus.

Lietuviškosios Knygos sukakties 
ręetų laureatų pagerbimo šventė įvy
ko Stuttgarto priemiestyje Fellbache. 
Jaukumu nedvelkianti halė, kurioje 
virš galvų kabo krepšinio. įrengimai. 
prisipildo vietoje gyvenančių ir iš 
įvairių Vokietijos kampų suplauku
siu knygos bičiulių. Skoningai Vy
čių, plunksna ir tautiniais ornamen
tais dali. P.. Osmolskio dekofūoton 
scenon įžengia judrusis Liet. Tremt. 
Rašytojų D-jos pirmininkas Si. San
tvaras. Trumpu žodžiu' nušvietus 
šio susirinkimo prasmę, susirinku
sieji susikaupimo minutė pagerbia 
juvusiuosius dėl Lietuvos laisvės. 
Darbės prezidiuman pakviečiami 
aureatai: Faustas Kirša, Vincas Ka
nonas, Pulgis Andriušis, Kazys Bra- 
iūnas, Liudas , Dovydėnas, Jurgis 
lankus ir Dailės Instituto direkto
rius dali. V. Vizgirda.

Mes esam šaka te medžio, 
kuris žaliavo, žydėjo ir aukso vaistų 
mezgė, — sako LTR D-jos pirm. St. 
Santvaras, sveikindamas laureatus. 
— Tegu dabar kenčiame svetur, lie
tuj ir vėjuose, skriaudoj ir panie
kinime — žinom: Iš ten atsinešėm 
tą kūrybin’o įkvėpimo ugnį, ten ga
vom ir didį Įsipareigojimą — visom 
jėgom išlaikyti mūsų kultūrinės gy-

vybės tęstinumą, jos atsiektus lai-[nukreipusių Lietuvos likimą dabar- 
mėjunus ir garbę. I' 
sviesi, kaip šauta, mūsų ilgesio ku
pinam žv.lgsny ir nepalaužiamam 
tikėjime; ji yra ir neišsenkanti vers
mė musų kūrybinei minčiai įvairiom 
srovėm išsilieti.“

Toliau, pabrėžęs, kad dabar mus 
gaubiami salta ir klaiki naktis ku- 
.ejui gal butų visiškai nepakeliama, 
jei savo grožinei literatūrai, savo 
aultūroa kuryoai neskiriu tiek rū
pesčio ir nei day tu tiek gaivinančio 
nuoširdumo musų organ.zacijos ir 
v.sa lietuvių tremtinių bendruome- 
lė, bei jautriu žodžiu padėkojęs or
ganizacijoms, rėmianč.oms kūrėjus, 
□t. Santvaras baigia savo sveikimmą 
laureatams: „M.eli laureatai, rašy
tojai ir dailininkai! Jūs Įrodėt, kad 
nes dar

u atsiektus lai-1; 
Lietuva, didi iri
iiicii ilppš.'n Im- •

Susiorganizavo lietuviai rašy
tojai Amerikoje

Thompson. — Praeitų metų pabai
goje. vienos šventės, metu, susitikę 
lietuviai rašytojai — J. Aistis, Stp. 
Zobarskas, A. Vaičiulaitis, St. Būda- 
vas ir red. K. Čibiras (šiuo metu iš
vykęs P. Amerikon) — nutarė imtis 
Iniciatyvos suburti S. Amerikos lie
tuvius rašytojus vienon organizacl- 
jon ir Įsteigti Lietuvių Tremtinių 
Rašytojų Draugiją Siaurės Ameri
koje. Paruošiamąjį organizacijos stei
gimo darbą atlikti buvo pavesta J. 
Aisčiui ir St. Būdavui, kurie sureda
gavo Įstatų projektą ir Sukvietė pla
čioj šalyj išsisklaidžiusius rašytojus.

Pakviestieji entuziastingai atsilie
pė ir š, m. vasario 7 d. New Yorke 
Lietuvių Informacijo' Centre, (vyka 
JAV Lietuvių Rašytojų Draugijos 
steigiamasis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė ir jam pir
mininkavo J. Aistis, sekretoriavo A. 
Vaičiulaitis. Pirmininkas supažindino 
dalyvius su didžiąja rašytojo misija 
mūsų tautos praeityje ir jo aktualią
ja pareiga' šių dienų gyvenime Vė-

liau susirinkimas apsvarstė ir priė
mė Įstatų projektą.' Taip pat buvo 
numatytas ir aptartas tolimesnio vei
kimo planas: išleisti Draugijos me
traštį, o vėliau, jei bus palankios są
lygos, ir žurnalą; leisti mūsų klasikų 
ir naujosios literatūros rinktinių 
raštų ruošti literatūros-dainos va
karus; rūpintis lietuv.ų rašytojų kū
rybos vertimais j anglų kalbą ir t t.

Išrinkta Dr-jos valdyba, kuri'šiaip 
pasiskirstė pareigomis: pirm. — J. 
Aistis, 'sekr. — St. Būdavas, ižd: K. 
S. Karpius ir narys - prof. V. Krėvė- 
Mickevičius. Bevizljos komisiją su
daro pirm. A. Vaičiulaitis, nariai —- 
Stp. Zobarskas ir L Žitkevičius. 
Draugijos planams vykdyti išrinktos 
šios komisijos: metraščio — prof. V. 
Krėvė-Mickevičius, J. Aistis ir J. 
Tysliava; knygų leidimo — prof. V. 
Krėvė-Mickevičius, J. Aistis, J. Tys
liava, A. Vaičiulaitis K. S. Karpius, 
Stp. Zobarskas ir L. Žitkevičius.

Laikinis Draugijos adresas: Ma- 
riariapolis College, Thompson, Conn.

’ gyvenam, kuriam, kovojam ir 
žengiam į priekį.

, Ypač dabar, tose mūsų tautos gy- 
‘ venmio sutemose. Štai, atsigrįžtam 
’ atgal, pažvelgtam į L;eiuovs Nepri- 
, Ktausomyoės JO rneiUy$uKakiį — ir 
, regim: ten veržlus Upeliai griauna 

Krantus, kiekvieną kliudančią Už
tvarą nuverčia, ten tautos avasia 
prasiverž.a įvairiom formom ir tu
riniu, ten, tartum dideliame stadio
ne, vyksta lenktynės ir laimėjimas 
veja laimėjimą. Tačiau ,po giedrių 
Kūrybinių dienų ten gyvenimą pri
slėgė mirties šmėkla. Mes girdim 
tik verksmą ir dejavimus, matom 
griuvėsius ir į žemė įsigeriantį bro- 
l.o kraują. Šiandien dar neįmanoma 
ipskaičzuoti nuostolių, kuriuos lie- 
.uvių menui padarė okupantai. 21- 
nom tik, kad jie yra dideli, suvo
ktam, kad jie gali būti dar didesni. 
Ir, štai, todėl lietuviui rašytojui ypač 
nelengvas laurų vainikas. Kuris jį 
gavo, tam ne tik suteikta garbė, tam 
patikėta pareiga visom dvasios jė
gom, visu kūrybiniu pajėgumu įsi
jungti į darbą tiems neatitaisomiems 
nuostoliams išlyginti bei suspindėti 
tokiomis meno vertybėmis, kurių 
Lietuvoj niekam dabar neleidžia 
kurti Aš tikiu, kad jūs, brangūs 
laureatai, o taip pat ir mes, kurie 
drauge su jumis dar laisvu oru 
abuojam, tą pareigą savo tautai gar
bingai atliksim.“

Po LTR D-jos pirm, sveikinimo 
žodžio garbės prezidiuman pakvie
čiami S eme tin i a i mecenatai arba jų 
atstovai: Prof. J. Brazaitis (Vykd. 
Taryba), Pov. Gaučys (Sv. Valdy
ba), Dr. D. Jasaitis (BALFas ir 
LRK), J. Lenktaitis („Patria“), Inž. 
K. Rinkus (LVS), J. Vasaitis („Min
tis“), Kun. V. BagdanaviČius („N. 
Gyvenimas").

Ilgesniame žodyje, pagerbdamas 
laureatus, Vykd. Tarybos atstovas 
prof. J. Brazaitis, išryškina

lietuvio tremtinio rašytojo misiją
Sį vakarą, — sako jis, — mintis 

krypsta į du dalykus: į laureatus ir 
30 m. Lietuvos Nepr. paskelbimo su
kaktį. Tarytum kaleidoskope pra
bėga Lietuvos laisvės laikotarpio 
momentai. Mintis natūraliai sustoja < 
orie Liet. Tarybos Akto, savanorių i 
žygių, pagaliau prie politinių klastų, i

iiiiiU keuu.
Jau besikurianti Lietuva savo he

rojiška kova pakartojo istorinę lie
tuvių mesiją, gindama Europą nuo 
Azijos. O rasojai — anos aero Ju
kos Lietuvos rašytojas — buvo ko- 
vojanc-o* Lietuvos aalis. Tas žygife 
jam neleido atsidėti vien kūryoai, 
oąiygos sutrukdė praturtinti savo 
uvas.ą tieK, kad jis galėtų įsirikuou 
į pasaulinio masto rašytojų eilės, 
i'ienuootaou — kitų krascų literatūra 
□uvo kurdama šimtmečiais, o lietu
viškoji — aar tik dės .mariečiais. Ta-

■ člau, .nežiūrint to, pažanga buvo 
, palyginama su tais, Kurie geras 
į lygas turėjo. Lietuvis rasjuojas 

ope.,0 isairoti liter. techn.Ką iKi 
[ ~aunmo maim ir išryskmti tai, 

lietuvišką literatūra išskiria iš kitų. 
Atsikunančios Lietuvos kūryba ne- 
□ u tol o nuo tos avas.os, kūną mums 
panko musų tėvai. Rašytojas ją dar 
paryškino, pagilino.

Tačiau į liet, literatūra pasikėsin- 
1 i.a su tą diena, kana buvo nutraukta 
1 lietuves Nepnkiausomyoės gija. Ra

šytojai išsibiaškė.
1 V.eni liko Lietuvoje, ir buvo ver

čiami kurti pagal įsakymą. Ir . . . 
jie nutilo, ka.p pauKsč.ai, uždaryti 
narve. Kas nenutilo, buvo išvežtas.

Apie 60% rašytojų atsidūrė nepri
teklių ir skuruo aplinkoj. Tac.au 
j.ems liko laisvė kurti, galvoti ii 
rašyti, ką nori. Ir . . . skaitytoj m 
Kas metai patiekiama deš.imys nau
jų kurmių, kūnuose spmdi ta pat. 
u Lietuvos atsmesunė uvasia, kurie 
yra organiškas nepriklausomo gyve- 
n.mo metu klės tėjusios literatūros 
tęsinys.

Todėl, — pabrėžė baigdamas prof. 
J. .Brazaitis, — lietuviui tremtiniu, 
rašytojui, tebetunnčiam gai.mybę 
Kurti, tenka perimti liet, literatūros 
.siaikymo ir jos iškėlimo pasaulyje 
misiją: būti Krėvės pavaizduoian 
vaidilomis, kūnų žodž.a.s teka tėvų 
dvasia, ir lietuvių literatūrai laimėti 
tinkamą vietą pasaulinėj® literatū
roje.

Po prof. J. Brazaičio kalbos vyksta 
iškilmingas premijų įteikimas: 

mecenatai skaito premijų paskyrimo 
aktus ir drauge su premijomis įtei
kia juos laureatams.

Švietimo Valdyoos premija įtei
kiama didį barą išvariusiam Lietu
voje ir kūryolngam tremtyje poetu’ 
Faustui Kiršai už eilėraščių rinkinį 
„Tolumos“, kuriame gyvai atsispind: 
tremtinių gyvenimo rūpesčiai ir vi
sos tautos išsilaisvinimo ideologija.

Vincas Ramonas gauna BALFo 
premiją už „Kryžius“, praturtinu
sius lietuvių literatūrą stiliaus etno
grafiniu grož.u, meniškai prasklei
dusius Lietuvos kaimo dalies 
rakterl bei jo raidą raudonosios 
pacijos poveikyje.

Pulgis Andriušis atžymimas 
Raudonojo Kryžiaus premija už ly
rinių apysakų knygą „Anoj pusėj 
ežero“, kurioje, su. meile įsijautęs į 
Aukštaitijos gamtovaizdį, sukūręs 
organišką medžiagos ir formos vie
nybę, išreiškęs ją subtiliom, orig:na- 
liom stilistinėm priemonėm, autorius

ne- 
są- 
su- 
pa- 
kas

cha- 
oku-

Liet.

s tos praeitis. Visi jie ją garbina ir 
1 idealizuoja, už tatai Juos mėgstama 
s vadinti romantikais, bet jiems tiks-
• liau tiktų pseudoklasikų bei sentl-
■ mentallstų vardas Pamirštoj! tėvynė
• kelia juose ne nusiminimą, bei rau-
■ dojimą, bet didį pasiryžimą veikti, 
> didį patriotinį entuziazmą.

Tokio optimizmo pavyzdžiu yra ir 
, žemaitis Simanas Stanevičius. Ne

daug žinių teturime apie jo gyveni- 
i mą. Gimęs 1799 m. spalių 26 d. 

Kanapėnuose, Viduklės par., miręs 
Stempliuose, .Švėkšnos par., 1848 m. 
vasario 27 d.

Iš jo spausdintų raštų yra užsilikę:
l. T. Brandenburgo knygutės „Apey 
darima walge ysz kiarpu iskandu“ 
vertimą. Vilniuje 1823 m. 2. Lho- 
mando „Historyja Szwenta" Įverti
ntas. Vilniuje 1829 m.; 3. „Daynas 
Zemaycziu“, Vilniuje 1829 m.; 4. Sze- 
szes pasakas Symona fftanewiczes 
(yr antras szesze Križža Donalyczls 
Lietuwynyka Prusa). Vilniuje 1829
m. ; 5. Iš naujo Išleista 1737 m. jėzui
tų gramatika „Gramatica brevis lin
guae lituanicae seu Samogiticae" 
(Trumpas pamokimas kalbos litu-’ 
wyszkos arba žemaytszkos). Vilniuje 
1829 m., kuriai prakalbą lotyniškai 
ir lietuviškai parašė .Stanevičius; 
6. „Pažymės žemytyszkas gaydas 
prydietnas pry daynuį Zemaycziu 
surynktu yr yszdutu par Symona 
Stanewicze etc“. Rygoje 1833 m. Pra
kalbą parašė pats Stanevičius, bet 
pačios gaidos, .dainažymės“, jam bu
vo parašytos Ferdinando Ivanavl- 
čiaus. /

Į istorijos ir kalbos dalykus Sta
nevičius žiūrėjo labai rimtai, kartais 
net perdaug atsargiai, ypač leisda
mas žemaičių dainas. Ir iš tikrųjų, 
jo surinktos dainos tai tikri deiman
čiukai. pvz., Aš padainuosiu dainų 
dainelę, aš dainų bernužėlis, Ko liūdi 
putinėli, ko liūdi. Oi ūžkit gauskit 
girioj medeliai. O kokią reikšmę jis 
pridavė lietuvių kalbos ugdymui, aiš
kėja jo atspaustos gramatikos pra
kalboje: „Tame laike, kuriame dau
gumas žemaičių, vieni iš meilės kal
bos tėviškos, kiti iš noro vilką žinoti, 
mokosi, skaito it rašo lietuviškai... 
raštas šisai vieniems gal džiaugsmą 
atnešti, antriems kelią pažinimop 
kalbos pravesti, kitiems priduoti na
šumą ir norą ant jos taisymo Ir pla
tinimo ... Jei norime šelpti savo kal
bą, surasti jos pamestus Ir užmirštus 
žodžius, reik mums rūpestingai Ieš
koti senovės lietuviškų raštų, o dar
bume ir gražume darbe imti paveik- ' 
šią nuo lietuvininkų prūsų“ ...

Bet mums Stanevičius yra labiau
sia žinomas savo pasakėčia „Arklys 
ir meška“, su kuria mūsų visuomenę 
plačiau supažindino „Aušra“ 1884 m., 
nors ji jau buvo tilpus 1829 m. išleis
tame pasakėčių rinkiny. Tame pa
čiame rinkiny tilpo ir jo garsioji 
„Szlowy Zemaycziu“ — žemaičių pa
triotizmo viršūnė, žemaičių „Giesmių- 
giesmė". Juozas Llngis (Pr.)

davė gyvą originalų gimtosios že
mės vaizdą.

Leidyklos „Patria“ premija tenka 
poetui Kaziui Bradūnui už sonetų s 
rinkinį „Vilniaus varpai“, kuriame 
subtiliu žodžiu ir nuoširdžiu jausmu 
plastiškai atvaizduotas Amžinojo 
Miesto lietuviškasai grožis.

„Minties“ premija įteikiama rašy
tojui Liudui Dovydėnui už knygą 
jaunimui „Gyveno kartą karalius“. 
„N. Gyvenimo“ premiją už novelę 
„Velnio bala“, atspaustą „Tremties 
Meluose“, gauna Jurgis Jankus.

Pirmenybę už
Lietuvos vardo garsinimą 

tarp ^svetimųjų ir Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos premiją, kuria pernai buvo 
atžymėti čiurįioniečiai, šiais metais 
Vykd. Taryba "nutarė pripažinti dai- 
Kninkams. Drauge su ja dail. V. Viz
girdai įteikiama ir Vykd. Tarybos 
jadėkos raštas dail. V. K. Jonynui.

Ta proga Liet. Vaduoti Sąjungos 
:galiotinis įteikia ir 50J0 RM dovaną 
Liet. Tremt. Rašytojų D-jai.

Po ilgos sveikinimų eilės, laureatų 
vardu dėkodamas, prabyla Faustas 
Kirša: *

Lietuva, Tėvynė mūsų — žydintis 
kraštas pilyse, kapuose, darželiuose. 
Ten sklido medaus kvapas, gėlių 
<vapas, lietuviškos duonos kvapas. 
Čia šiandieną mes jo nejaučiame, 
□et savo širdies virpėjimais išgyve
name, ir tas grožis, žavesys atsispin
di rašytojų kūriniuose. Ir turime 
ialsvę visa tai pasakyti. Ne visi atė
jome tremtin, — sako jis, — bet visi 
rašytojai, kaip man atrodo, pilkieji 
didvyriai, atėjome su dvasia. Ir mes 
ugdysime tą laisvąjį žodį, — tegy
vuoja jis. kad su tuo žodžiu mes 
grįžtum® į laisvą Tėvynę.

Po trumpos pertraukėlės šventė 
apvainikuojama čiurlioniečių — tų 
lietuviškosios dainos puoselėtojų, 
savo nenuilstamu trūsu sugebančių 
pavergti ir kitataučių širdis bei va
rančių milžinišką Lietuvos vardo 
garsinimo barą — koncertų, verčian
čiu ^užmiršti aplinką ir išgyventi 
tautos kančią bei laisvės kovos 
ryžtą, J. P. P-
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B. Brazdžionis—tremtinių vilties ir ilgesio poetas
Bernardas Brazdžionis yra ištiki

mas savo lyrai. Jis nesiblaško į ša
ls: jis susikaupęs vienam žanrui — 
lyrikai. Jis žino savo kelią, iš kurio 
jo neišmuša nei kritika, nei panegy- 
rikos. Jis, kaip paukštis, atskrenda 
nustatytu laiku Ir dainuoja nustaty
tom dienom. Gal todėl jis yra vienas 
iš produktyviausių mūsų poetų. Jis 
beveik kas metai, o rečiausią kas 
antri, iš naujo mums pasirodo. Pro
duktyvumas rašytojui nėra teigiamy
bė, nes gamyboj visada gimsta mo
delis, pagal kuri darofnl vienodi ga
miniai. Tačiau Brazdžionis, kiek 
pajėgdamas, stengiasi išvengti mo
delio, nors bendras gamybos dėsnis 
ji baisiai į save traukia.

Naujieji mūsų tautos laikai iškėlė 
poetui ir naujus uždavinius. Jei Ne
priklausomybės metais poetas ieškojo 
forminių naujybių, stilistinių praš
matnybių, tai šių dienų lietuvis poe
tas jaučia pareigą dainuoti tautai 
žiemos ledų prislėgtai tėvynei. Ta- 
iiau ir šių dienų poetas nevienodai 
ąipranta savo misiją ir nevinodai 
dainuoja. B. Brazdžionis atsistojo 
.abiau l Maironio kelią, ir juo jis 
tina nesvyruodamas.

Naujausias B. Brazdžionio eilėraš
čių rinkinys „Siaurės Pašvaistė"*) 
yra antroji tremties duoklė tremtinių 
visuomenei. Poetas „Svetimuose Kal
nuose“ parodė, kad jis, kaip Ad. Mic
kevičius, yra ištrėmimo dainius. Jis, 
atrodo, dainuoja ne savo jausmais, 
bet tų tūkstančių benamių, kurie tą 
pati jaučia, kaip ir pietas. Jis tų 
tūkstančių jausmus išreiškia poetiš
kai.

„Mūsų tūkstančiai vienoj likimo 
knygoj, 

Tartum gęstančių beprasmiškai 
Žvaigždžiu, 

Einam kelią skaudų, kruviną ir .
dygų

Širdyje su laisvės ilgesiu skaudžiu.

Mūsų tūkstančiai be laisvės ir be 
gando. 

Be savų sodybų, be namų, 
--Nešam sunkią realybę, ne legendą

Nešam nuodėmes ne savo, svetimų. 
(Šiaurės Pašvaistė, Mūsų 

tūkstančiai, 16 psl.)
Tremties realybė, mūsų tremties 

tikslai, idėjos, nuotaikos apsprendžia 
visą B. Brazdžionio eilėraščių rinkinį. 
Jis čia jaučiasi labiau nuskriaustas 
pilietis, nuskriaustas žmogus, negu 
poezijos meno ieškotojas. Jis yra 
tremtinių vilties, ilgėsi? ir kovų dėl 
laisvės poetas. Religinis motyvas, 
kuris buvo stiprus Nepriklausomy
bės laikais Brazdžionio poezijoj, šiuo 
metu užleidžia vietą tautiniam mo
tyvui. Tiesa, B. Brazdžionis ir tautos 
nelaimėse ieško pagalbos Dievuje, 
tačiau jo ankstyvesnis religinis mis
ticizmas mąžta ir Įsilieja Į bendruo
sius tremtinių vargus, siekimus ir 
viltis.

Sunki tremtinių gyvenimo realybė 
reikalauja ypatingo dvasinio atsparu
mo. Poetas mato, kaip „tironai, tar
tum, vyną geria našlaičių kraują.

•) Bernardas Brazdžionis. Siautės Paš
vaistė, 19-17. 70 psl. ISleldo Liudas Vis
mantas, WUrzburge. viršelis dali. Os- 
molsklo. Kaina s RM. 

ašaras tautų", kaip drakonas vienu 
kąsniu ryja milijonus pavergtų žmo
nių, kaip taikos vardu totalitariniai 
tironai nori pavergti pasaulį. Ir ant 
tokio beprotybės marių kranto, nu
liūdusiam keleiviui reikalinga ypa
tinga vilties žvaigždė. Todėl poetas 
dažnam eilėraštyje gaivina tremtinių 
viltĮ, tikėjimą Į ateitį i laisvę:

Ir nevilty dainuoju viltĮ didžią.
Mirties agonijoj — gyvenimą randu 
Ir naktį nykstančią žmogaus širdy 

tolydžio. 
Kad rytas švies tūkstančiais žiedų.

(Nakties psalmė, 8 psl.)
Jis dainuoja odę vilčiai, kad sunki 

tremtinių gyvenimo našta būtų vil
ties nunešta t didi Atlasą, kuriame 
prie Baltijos krantų būtų pažymėta: 
Nepriklausoma Lietuva.

Tėvynės ilgesys trykšta iš dažno 
B. Brazdžionio eilėraščio. Jis, kaip ir 
kiekvienas Įremtinys, tik daug jau
triau, kaip poetas, serga ilgesio liga. 
Jis kiekviename žingsnyje' jaučia, 
kad čia viskas svetima, šalta, ne
miela. Ravensburgo rožės poetui su
žadina ne estetini jausmą, bet su
kelia ilgesį kuris kaip kraujas liejas, 
ir poetas neįstengia jo užtvenkti. 
Svetimos pievos, obelys ir vyšnios 
Nemuno sūnui žadina lietuviškų 
pievų, lietuviško vėjo ilgesį:
Ir akys jo ilgis lietuviškų pievų, 
Ir trokšta krūtinė lietuviško vėjo, 
Ir sielai sunku be jo kryžkelių Dievo, 
Kurs amžiais jo vargo kelionę lydėjo.

(Pavasaris Wurttemberge, 41 psl.)
Neatitraukta, bet gyva, plastinė 

Lietuva yra poeto jausmų centras. 
Prieš poeto akis sumirga valkų raš
tai, girios, kloniai ir sodybos, ginta
ras, sula ir midus, suskamba vytu
rėlių ir artojų dainos, pakvimpa 
rupi, lietuviška juoda duona, šilojų 
kvapas. Ir šią Lietuvą be kelio eitum, 
kad tik tėvynės žemę prieš mirtį dar 
išvystum, kad paklausytum giesmės 
aukštaičių žalio šilo. Ir reikia būti 
visiškai be jausmų, kad nejaustum 
šio tyro poeto nuoširdumo, kuris 
trykšta iš lietuviškos širdies.

Palikdami pačiam skalįytojui su
silažinti su „Siaurės Pašvaistės“ 
tematika, norėtume atkreipti dėmesį 
Į B. Brazdžionio eilėraščių pobūdį. 
Sis nedidelis eilėraščių rinkinys 
paskirstytas Į du skyrius: Laisvės 
Obeliskas ir Sugrįžimo kelias. Per
malamo skyriuje sudėti negausūs 
samprotaujamo pobūdžio eilėraščiai,

Atsiųsta
Faustas KIr3a, Toiumos. Grafika 

Viktoro Petravičiaus; „Mūsų Kelio“ 
leidinys. 1947 m. 190 psL Tiražas 
3000 egz.

Bernardas Brazdžionis, Siaurės 
Pašvaistė. Viršelis dali. Osmolskio. 
Išleido Liudas Vismantas. Wurzburg, 
1947 m. 62 psl. Tiražas 2500 egz. Kai
na 5 RM.

Constantine R. Jurgėla, History of 
the Lithuanian Nation. įvadą parašė 
Clarence Augustus Manning. Išleido 
Liet Kultlnstituto Istorijos Tyrinė-

Stp. Vykintas
antrame gausiau plastinio pobūdžio 
eilėraščių. Pabrėžtina, kad B. Braz
džionis yra daug stipresnis poetas 
ten, kur jis reiškia nuoširdžius jaus
mus plastinių vaizdų fone. Publicis
tinis elementas retorika, visuome
niški samprotavimai B. Brazdžionį 
žudo. Jis čia nepajėgia daugiau Ir 
geriau pasakyti, kaip eilinis skaity
tojas. Jis šioj kryptyj greit Įkyri, su
kelia abejonę jo nuoširdumu, nes 
kiekviena poza, kiekviena bravūra 
verčia abejoti atvira poeto širdimi. 
Štai, pvz., tokio publicistinio elemen
to kenksmas poezijai:
Aš gyvenu! Man reikia oro, saulės 
Ir tolimo tėvynės vasarų dangaus. 
Skiriu aš melą nuo tiesos, teisybę — 

nuo apgaulės.
Ir žvėrį — -nuo žmogaus.

(Aš gyvenu, 12 psl.)
Pirmiausia besikartojantis tvirtini

mas „aš gyvenu...“ sukelia juoką. 
Aišku, kad gyvent Toliau pasako
jama, — kad poetas skiria melą nuo 
tiesos, žmogų nuo žvėries — yra taip 
pat nebe aforizmas, bet nuvalkiota 
frazė, nes taip esame mes tūkstan
čius kartų girdėję periodikoj. Dar 
neskaniau darosi, kada poetas pra
deda kryžiavotls, šaukti:
Gana prigėrė ašarų ir kraujo,
Gana tu, motin, didį dangų maldavai, 
Gana klasta ir melas sostuos vieš

patauja,
Gana, tiesa, tu paminta ir pasmerkta 

buvai, —
Ateis diena, kris prarajon apokalip- 

sio žvėrys . . .
' (Europos kapinyne, 15 psl.) 

jei taip poeziją kurtų pradedantis 
poetas, galėtume tai atleisti, bet se
nam, patyrusiam, gabiam poetui nu
sileisti iki agitatoriaus stiliaus — 
neleistina. Visa laimė, kad tokios 
poezijos Brazdžionio rinkinyje ne
daug, nors turėtų jos visai nebūtį 
Savikritika ir žymiems poetams ne 
pro šalį

Tačiau publicistinės, retorinės B. 
Brazdžionio poezijos ydas išperka 
plastikinė, grynoji lyrinė poezija. Gia 
mums B. Brazdžionis yra tiek bran
gus, tiek už „dūšios tveriantis“, kaip 
Vienužis, Strazdelis, Baranauskas, 
Maironis, net dar daugiau, nes B. 
Brazdžionio poetinė kultūra yra 
mums artimesnė. Šioje poezijoje mes

paminėti
limo skyrius. New York, 1948 m. 
544 pis.

Žingsniai, kultūros žurnalas. Nr. 12. 
Red. P, Butėnas. iStade, 1948 m. sau
sis, 64 psl.

Pragiedruliai, Švedijos lietuvių 
laikraštis. Nr. 16-17. Red. J. Lingis. 
Stockholm, 1948 m. sausis-vasaris. 
72 rot. pusL

Nepriklausoma Lietuva, Kanados 
lietuvių laikraštis. vNr. nr. 2 ir 3. Re
daguoja- Red. Kolektyvas. Montreal, 
1948 m. 

atgyjame, jaučiame glaudų ryšį su 
savo žeme, su savais daiktais, su sa
vais žmonėmis. Kaip plastiškai mums 
Lietuvą prlstatydina toki B. Braz
džionio posmai:

Jūs. aukštaičių ramūs ežerai.
Jūs, birželio kvapūs vakarai; 
jūs. Rūpintojėliai pakeliuos, 
Jūs, aidai pagojuose žaliuos; 
Gilios marių gelmės ir daina 
Ilgesio ir skausmo kupina . . . 
Mano Žemės vardo skambesy 
Tu visa, mano širdie, esi.

(Mano žemės vardo skambesy, 
28 psl.)

Tokios, lietuviško grožio, plastikos, 
tokio nuoširdumo, tokios estetinės 
kultūros mes užtinkame „Pavasario 
svajonėj", „Tenai, gimtam krašte“, 
„Pavasario žinioj“, „Pavasaris Wūrt- 
temberge", „Tremtinyje“, „Ravens- 
burgė rožėse“, „Aiduose". Šie eilė
raščiai poetiniu požiūriu ir yra vieni 
iš geriausių. Pagal subjektyvinĮ kri
tikos reikalavimą — eilėraščių rin
kinys yra geras, jei jame randi bent 
10 gerų eilėrašči ų. B. Brazdžioniui 
iis reikalavimas netaikintinas, nes jo 
poezijoj visuomet kritikas ras dau
giau tobulų eilėraščių, nes poetas 
yra apdovanotas stipria poetine 
galia.

Šiandien, gal būt, B. Brazdžionio 
lyrika atrodys jau gerokai išsisėmusi, 
nes jis amžinai semia iš to paties 
poetinio šaltinio. Tačiau ateityje jis 
daug kam pasidarys poetų kelrodžiu, 
nes jo akys mato daug toliau ir jo 
širdis jaučia daug jautriau. O gal

Ispaniškai lietu
Valentinas Gurskis, Ispaniškai lietu

viškas žodynas (194 psl., kaina 8 RM.)
Būtų buvę geriau, jei greta ispaniš

kai lietuviško būtų parengtas ir lie
tuviškai ispaniškas žodynas, bet, ži
noma toks žodynas parašyti yra 
daug sunkiau. Kadangi V. Gurskio 
žodynas turi apie 5000 žodžių, tai rei
kėjo JĮ aprūpinti akrento ženklais 
visoms balsėms, ko, deja, autorius 
nepadarė, ir todėl jo žodyno varto
tojai nemaža žodžių išmoks su klai
dingu kirčiu. Kirčiuotos i vietoje to
li gražu ne visur pavartota „1 rie
baus šrifto". Priebalsių b ir v tari
mas netiksliai paaiškintas, nes nei 
b nei v ne visada tariami kaip liet, 
prieb. b ir v. Ir d tarimas netiksliai, 
nepilnai paaiškintas. S ne visada 
tariama lietuviškai, pvz., žodžiuose 
mismo, asno, limosna, riesgo, chisme, 
egoismo.

Pačiame žodyne yra visai klaidin
gai išverstų žodžių ir tai apie 3—5%, 
pvz., acabado ne „padėvėtas, suga
dintas“, o gatavas, atliktas, baigtas, 
tobulas; adivinar ne „Įspėti“, o at
spėti. iš anksto pasakyti, numatyti; 
adarablo ne „puikus", o pagarbos 
vertas, gerbtinas; afinidad ne „prie
monė“, o giminystė, susigiminiavi
mas; aforrar ne „gyvulius šerti", o 
drabužiui duoti pamušalą pamušti; 
agitar ne „sujaudinti“, o kurstyti, ju
dinti; hablador ne „pliuškis“, o ple-, 
pys; honrado ne „sąžiningas" (a don- 

kada, beskaitydami jo tokius pos
mus —
Už mūsų, mirusių, vardų, už mūsų 

žygių 
Augs didelė, laisva, nemirštanti tauta! 
Ir kūdikėlis ties rankas Į saule savo 

vygėj
Ir jojo siela bus kaip nuometas balta 

(Kankinių palikimas, 61 t*į) 
arba:
Juodą vakarą, tamsų — girdžiu — 
Gaudžia laisvės ir saulės trimitas ... 
Kaip daina tarp sidabro žvaigždžių 
Bunda Lietuvai rytdienos rytas!

(Trimitas, 58 psU
— galėsime pasakyti: Brazdžionis, 
lygiai kaip ir Maironis, buvo pra
našas. Bet šiais laikais pranašams, 
tako, reikia būti labai atsargiems ne 
tik savo pranašystėse, bet ypač savo 
turinio realybėje ir formos sugesti
joje. Juk nebe viskas taip veikia, 
kaip veikė Maironio laikais. Tai ne 
priekaištas, bet troškimas, kad B. 
Brazdžionis gamnybinį principą pa
keistų į kūrybinį: kiekvienas kūrinys 
turi atnešti tautai naują esmę Ir 
šviežias, nepasikartojančias poetinio, 
estetinio grožio kultūros formas. Juk 
tas pats, medis, o kasmet naujais 
žiedais pražysta.

Mato evangelijos simboliką: „Pa
sitraukite, nes mergaitė ne mirus, 
bet miega“, norėtume pakeisti: pa
sitraukite, nes mergaitė ne mirus ir 
ne miega, bet kovoja dėl savo gy
vybės ir laisvės, taip, kaip poetas.

viškas žodynas
ciencia, concienzuda), o gerbiamas, 
padorus; perą ne „liūdesys“, o baus
mė, tik fig. sielos skausmas; propor- 
ciotiar ne „gauti, tiekti“, o pritaiky
ti; romper ne „draskyti'. o sulaužy
ti, suplėšyti; soportar ne „pernešti“,’ 
o paremti, sušelpti, pakęsti; traidor 
ne „kankinys", o „Išdavikas“; ubre 
rife „spenys“, o tešmuo. Šitokios klai-' 
dos lyg ir rodytų autoriaus „Igno- 
rancia supina". Techniškoji žodyno 
pusė leido autoriui ispaniškus žo
džius, kur reikia, paaiškinti keliais 
lietuviškais žodžiais nes juk, pvz. 
moral reiškia ne vien „moralė“, bet 
ir moralus, muela ne vien .krūminis 
dantis“, bet Ir girnos, trasladar ne 
vien „pernešti iš vietos į vietą“, bet 
ir išversti, (valdininką) perkelti, iš
kelti. Yra nemaža korektūros kaidų, 
ir jos gale neatitaisytos, pvz., „bauti- 
gado (bautizado) — krikštytas: ne
maža pavartota žargoniškų žodžių, 
pvz., „paišelis" (pieštukas), daryti 
„betvarkę“ (netvarką).

Aplamai imant, apie 80—90% žo
dyno reikia laikyti patenkinamu, Ir 
todėl V. Gursk’o žodynas tinka bū
ti priedėliu prie V. Kamantausko 
„Ispanų k. vadovėlio“. Reikėtų dar 
kam nors parašyti lietuviška! ispa
nišką kokių 5000—7000 žodžių žody
ną, Ir tuokart būtų užkimšta svarbi 
spraga mūsų emigrantinėj litera
tūroj. J. Gobis

KALNU
TIKROVĖS 1

Nueina jie gyvenimo alėjom, 
Nueina klystkeliais juodais . . .
O, Viešpatie, nejau ir mes atėjom 
Tik nuškambėt be atbalsio aidais.

E. Buračaitė
Vieną sekmadieni Argentų kalnai 

susilauKė naujų svečių. Atvyko jų 
nedaug, vos šeši, bet visi ryžtingi ir 
plačių užsimojimų. Išlipę iš pašto 
vežimo, negaišdami pasuko didžiąja 
miestelio gatve Į šlaitų papėdes, kur 
jautė esant kalnų takus.

Buvo ankstybas rytas, laukai tik 
budo. Padangėse, seniai nužertose 
saulės spindulių, dar tebesnūduriavo 
balti debesėliai, o slėniuose tirpo 
paskutinės miglos, smegdamos Į že
mę. Visur šventadienio tyla, visur 
ramu, tik kalnų piemenys triukšmin
gai varinėja savo kaimenes ir taip 
dumia ragus, jog aidi visos pakriau
šės.

Žengė linksmai, mesdami akis Į 
viršų, dairydamies po kalnų platy
bes. Va, ten toli, aukštai, išdidžios, 
baltos viršūnės,' apdengtos amžinų 
sniegu, čia, žemiau, plikos uolų 
eilės, .susimetusios greta viena kitos, 
lyg kapų paminklai, toliau, po de
šinei, juoduoja tarpekliai, pilni mil
žiniškų akmenų, kurie prieš daugelį 
metų nudardėjo su triukšmu žemyn. 
Na, be abejo, jie užlips Į tuos kal
nus, pamatys pirmą kartą viską iš 
arti, žvilgtels į bedugnes, išgers po 
gurkšni romo ir vakare vėl grįš at
gal, žemyn. Rytoj vėl. sėdės kiek
vienas prie savo Įprasto darbo: javų 
pirklys peržiūrinės sandėlyje užsa-

SL Tamulaitis

SVEČIAI
IIMBOLIKA '
kymus, jo žmona rūpinsis virtuve 
ir vaikų kambariu, o banko tarnau
tojas Steponas sklaidys pajamų kny
gas ir skaičiuos pinigus.

Kalnų takai vingiuoti, bet platūs 
ir patogūs. Pavojingesnės vietos su 
atramomis, o pasisukimuose, kur 
gražesni vaizdai, suoleliai pastatyti. 
Kryžkelėje matosi parašai: Į Žirga- 
kalnį Į raganų susirinkimo vietą,. I 
BalnakalnĮ. Į Ramybės slėnĮ . . .

Gerokai palypėję, nutarė atsikvėp
ti. Buvo jau priešpiečiai. Pirklys, 
braukdamas prakaitą, žieibė akimis 
Į Žmonos valizą, pilną gausių už
kandžių, ir stebėjo sūnus, kurie val
gė be perstojimo. džiugindami mo
tinos širdį

Steponas su mylimąją žiūrėjo Į 
lygumas. Antai, ten toli, už nedide
lių kalvų, dunkso jų nuėstas su ro
tušės bokštu, fabrikų kaminais ir 
dideliu parku, kuris iš čia panašus 
Į mažą gojelį Virš jo, toliau, kai
mai panašūs Į kupstus, laukų ari
mai, miškeliai ir keliai, visi, lyg 
knygos lape — maži, aiškūs, Įsibrėžę.

— Julija, žiūrėk! —• kalba jis jai. 
— Rodos ne kaž'n koks nuotolis, o 
štai, iš aukštai žiūrint, stambūs slė
nio daiktai virsta visai mažučiais. 
Ko tie kalnai nepadaro!

— Bet Steponai . . . neretai maž' 
dalykai, žiūrint Iš arti, pasidaro 
taip pat dideli ir reikšmingi, — šyp
sojos Julija ir prisilietė pirštais jo 
kaklaraiščio. — Pavyzdžiui, kad ir 
tavo kaklaraištis. Jis ir čia, kat
inuose, tiktų būti gražiau surištas, — 

ir ji atsidėjus pataisė jo kaklaraištį
— Taip . . . kaklaraištis . . . bu

vau visai pamiršęs. Na, bet pasakyk 
man, dėl ko jūs, moterys, amžinai 
domitės smulkmenomis.

Pirklys, klausęsis jų kalbos, no
rėjo Įsiterpti su savo ramiu blaiviu 
sprendimu, bet staiga turėjo su
griebti jauni sūnų, kuris, besivyda
mas plaštakę, vos nenusivertė nuo 
skardžio.

Vėl pakilo eit! ir už gerokos va
landos atsidūrė Balnakalnyje. Vir
šukalnė kuprio pavidalo, pusiau ap
augusi kfumokšnais su akmeniniu 
stenėjimo bokštu, kuris gerokai su
smegęs žemėn.

Akiratis dari toliau prasiplėtė, 
vaizdai pakito. Kur žvalgė — neap
rėpiami toliai, mėlyni už daugelio 
mylių miškai, žalios arba pilkoj ly
gumos, o po kojomis, lyg kokiame 
paveiksle, uolos, šlaitai, akmenų 
pilys, gilūs tarpekliai, kurių dugne 
upeliai putoja ir siaurute juosta ta
kai vingiuoja. Stepono dvasią pa
gavo lyg žirgas sparnuotas, j! no
rėjo išsiveržti ir skristi vis tolyn, 
tolyn. Mintyse taip giedra, ramu ir 
taip palaimintai šventa, lyg įžengus 
Į dievnamio prieangį

Ilsėjosi. Abi moterys, vedinos vai
kais, kopė bokšto laiptais Į viršų pa
sidairyti.

Bokštas tas labai keistas. Sienose 
— eibės meilės užrašų, mylimų gal
vučių ir kitų gražių niekų, o durų 
akmenyse — širdys pervertos kala
vijais arba senoviški narsūs amūrai, 
skrendą Su vilyčlomls rankose. 
Skaitė Julija parašus ir juokėsi, 
juokėsi. Meilė! . . . Kokių gi kvai
lysčių čia prisakyta, vajel . . . Meilė 
tėra jaunystės žaismas, trunka ne
ilgai ir nužydi drauge su pievų spal
vomis. Tikrieji ir amž’niejl jos pa
lydovai — apgaulė, išnaudojimas Ir 

kūniškumas, lyg ne? Ak, ji tai gerai 
žino ir matė, ji, ilgametė moterų 
salono modistė.

Vyrai tuo metu ramiai šnekučia- 
vost Pirklys, žaisdamas aukso gran
dinėle, tvirtu ir ramiu balsu dėstė 
savo mintis..

— Prisipažinsiu, išvykau tavo 
kurstomas su dideliu noru, na, ir ką 
gi,, pamačiau įdomių dalykų, pama
čiau, negaliu sakyti, ne. Betgi, vei
zėki tamsta', draug pastebėjau, kad 
visa tai kainuoja nemaž energijos. 
Ypač liūdna darosi, kad, šaltai ir 
objektyviai galvojant, šiandie kažin 
ar bepasieksime viršūnes, vargu.

— Pasieksime, turime pasiekti! 
Kiek čia beliko Į žemesniąsias ke
teras. Argi nejauti tamsta, pone 
pirkly, džiaugsmo, kai po truputį 
kylame arčiau debesų? Juk jau, kar
tą nutarta viskas, sukalbėta.

— Hm . . . Kalbos, taip sakant, 
galėtų palikti kalbomis, tai mums 
nieko nepakenks, nieko. Neturime, 
pone Steponai, pamiršti tą aplinky
bę, kad kalnai mus, kaip ir gyveni
me idealai, apgauna. Rodos, arti 
čia pat, o žiūrėk — kažin kur toli, 
nei pasieksi tu jų, nei nutversi, Va
kare aš turiu būti namie, Ryt reik 
išsiųsti partiją avižų vienam sindi
katui, su kuriuo jau seniai susitarta. 
Avižos daaar smarkiai pabrango: 
šių metų derlius bus žymiai mažes
nis negu apskaičiuota. Taip, taip!..

— Teisingai, suprantu . . . Avižos! 
Bet tai neturėtų sukliudyti bent 
vieną dieną palypėti į viršų. Pa
matysi tamsta, dvigubai labiau 
džiaugsies, negu pardavęs su pelnu 
avižas. »

— Eė, gal taip, gal ir ne. Kal
nuose viena aišku: liksi ne bagotas. 
o kuprotas. Regėk tamsta, valke: 
bekopdamas ir beprakaituodamas, 
aš įsitikinau, jog būtume geriau

padarę nusprendę pasivaikščioti po 
užmiesčio kalvas, kurios pilnai < at
stoja kalnus, pilnai. Jos turi takus, 
stebėjimo bokštus ir gražias giraites. 
Be to, uoloti skardžiai toki statūs, 
jog susidarai bedugnių įspūdį ir 
kiekvienas padauža, jei nori, gali 
lengvai ten nusisukti sau sprandą, 
gali. Tai, va, mielasis! . . . Na. bet 
pasakyta — padaryta. Tesėkim, jei 
pasiryžom. Aš jau toks žmogus — 
nemesti kelio dėl takelio.

Grįžus moterims, keliavo toliau. 
Paėjėję kalnagūbriu puskilometrį 
pamatė, kad takai nyksta, lieka tik 
vienas kitas ožkų pramintas takutis; 
suolelių seniai nematyti, atramų irgi 
nėra. Gamta graži, laukinė, žmo
gaus rankos neliesta ir lyg ne žmo
gui sukurta.

— Kaip atrodo, dabar žengsime 
be takų, patys vieni skindami sau 
kelią. Tai prasminga ir įdomu, tie
sa? Savistovumas visuomet džiugina 
žmogų.

Abi moterys nusiminusios sustojo, 
o pirklys senu papratimu ėmė ne
ramiai raityti ūsus.

— Hm . . . velzėkie tik, kas da
rosi! — krankšėjo jis, kraipydamas 
galvą ir nesikarščiuodamas. — JUo 
tolyn, juo gražyn, kaip sakoma. 
Hi-hl, berneli! . . . Greit tu mus 
nuvesi Į patį raganų štabą, aiškiai 
matyt. 1

— Be tako aš neinu! — pareiškė - 
atkariai pirklio žmona. — Aš visada 
vaikščioju išmintais takais, nes nau
jus minti — kvailių arba padaužų 
darbas.

— Ir aš be aiškaus tako nelabai 
norėčiau . . . V.enas vargas ... — 
kalbėjo švelnia! Julija, žiūrėdama 
Steponui į akis. — Išmintas takas 
rodo tikrumą ir saugumą-Tai smulk
mena. žinau, žinau, bet ji tokia 
svarbi, tokia svarbi. (B. d.)
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Visą sporto pasauli jaudinusieji 
V Olimpiniai žiemos žaidimai St 
Montze baigti Vasario 8 d., tik 
pasibaigus Kanados-Sveicarijos ledo 
ritulio rungtynėms, po kurių laimė
tojai kanadiečiai pasipuošė dar vie
nu aukso medal .u, pagerbus Kana
dos, Šveicarijos ir Čekoslovakijos 
ledo ritulio komandas, orkestras už
grojo Strausso Radetzky maršą ir 
visų Žaidynėse dalyvavusių tautų 
'sportininkai paskutini kartą išsiri
kiavo paradui. Paskui olimpine vė
liavą, dešimtį dienų plevėsavusią 
St Moritze, D. Britanijos ir Švei
carijos — žiu metų olimpinių žaidy
nių rengėjų — vėliavas, su savo 
vėliavomis pro garbės tribūną pra
žygiavo 28 tautų sportininkai. Po 
parado, paskelbus galutiną laimė
tojų klasifikaciją, prabilo IOC (Tarp
tautinio Olimpinio Komiteto) pir
mininkas švedas J- S. Edstrom, ku
ris paskelbė V olimpines žiemos 
žaidynes baigtas ir pakv'etė visits 
dalyvavusius kraštus į 1952 m. var
žybas, įvyksiančias Norvegijoje. 
Pamažu užgesinta olimpinė ugnis. 
Baigėsi pirmosios pokarinis olim
pinės žiemos žaidynės, kuriose, ne
žiūrint visų sunkumų ir nesusipra
timų, nugalėtoju išėjo olimpinis 
entuziazmas ir sportinė dvasia.

Jei šiaurės kraštų slidžių sporte 
ir greičio čiuožime niekas negalė
jo nukonkuruoti, tai alplniškose 
varžybose geriausiai pasirodė Vid. 
Europos tautos, o Kanada po ilges
nės partraukos vėl laimėjo popu
liariausias žiemos sporto varžybas
— ledo ritulio turnyrą Bendroje
laimėtojų klasifikacijos lentelėje 
dalyvavusieji kraštai susirikiavo 
taip: 1. Švedija — 82 tšk ; 2. Švei
carija — 77; 3. JAV — 73%; 4. Nor
vegija — ‘69%; 5. Austrija — 51; 
6. Suomija — 49; 7. Prancūzija — 
39; 8. Italiją — 25; 9. Kanada — 
24%; 10. Belgija — 18: 11. Angli
ja — 15; 12.—13. Vengrija ir Čeko
slovakija — 10; 14. Olandija — 6; 
15. Lenkija — 1 tšk. t

Švedai su norvegais susimedžiojo 
ir daugiausia aukso medalių — po 4; 
Šveicarija ir JAV gavo po 3, Pran
cūzija ir Kanada — po 2; Suomija, 
Austrija. Belgija ir Italija — po 1. 
Sidabro medaliai teko: Šveicarijai
— 4; Švedijai, JAV; Suomijai ir 
Austrijai — po 3; Norvegijai. — 2; 
Prancūzijai, Belgijai, Vengrijai ir 
Čekoslovakijai — po 1. Bronzos: 
Norvegija ir Austrija — po 4, Švedi
ja, Šveicarija — po 3; JAV, Suomija, 
Prancūzija ir Anglija — po 2. Kana
da — 1. Karinė žiemos penkiakovė 
ir patruliu žygis sl'dėmis žaidynėse 
buvo vertinamos tik kaip parodo
mosios varžybos, ir laimėtojai me
dalių negavo.

SHdžių sporto centre buvo 50 km. 
bėgimas. Vi$us domino klausimas, 
ar švedams ir šiemet, kaip ir 1936 m., 
pavyks laimėti visus 3 medalius. 
Pradžioje pirmavo suomiai broliai 
Vanninen, tačiau vėliau iššoko trys 
švedai, kurių du laimėjo p’nhąsias 
vietas: Karlsson — 3:47,48 ir N. Erik-
niHiimiinnunnHiinunuunnmiiniHmninuiiuuiiuuiiiiinmiiiiiuuituiiiiniiiiiiiiiniiinimnniinHnnmiiniiiiiniiiiiiniHiim^

Olimpiniai žiemos žaidimai baigti
son — 3:52,20. Trečiuoju liko suo
mis Vanninen — 3:57,26. 18 km bė
gime visas 3 pirmąsias vietas laimė
jo švedai: Lundstroem — 1:13,50; 
Oestenssen — 1:14,22 Ir G Eriksson
— 1:16,06. šiaur. kombinacija: (18 
km bėgimas su šuoliais): Hassu 
(Suom.) — 448,8 t.; 'Hahtala (Suom.)
— 433,6 t; Israelsson (Šved.) — 433,4 
t. 4X10 km. estafetė- Švedija 2:32,08 
(naujas olimpinis rekordas); Suomi
ja — 2:41,06; Norvegija — 2:44,33. 
Nusileidimas (vyrų): Oreiller (Prane.)
— 2:55,0; Gabi (Austr.) — 2:59,2; 
Olinger su Moliter (Šveic.) — 3:00,6. 
Nusileidimas (moterų): Schlunegger 
(šveici) — 2 28,6; Beiser (Austr.) — 
2:29,2 ir Hammerer (Austr.) — 2:30,2. 
Alpių kombinacija (nusileidimas ir 
slalomas) vyram;: Oreiller (Prane)
— 3,27 t.; Molitor (Šveic.) — 644; ir 
Couttet (Prane.) — 6,95 t. Alpių kom
binacija moterims: Beiser (Austr.) — 
6,58 t.: Frazer (JAV) — 6.95; Mah- 
ringer (Austr.) — 7,04 tšk. Spec, sla
lomas (vyrų) — Reinalter (Šveic) —. 
2:10,3 Couttet (Prane.) — 2:10,8; 
Oreiller (Prane) — 2:12,8 Spec, sla
lomas moterims: Frazer (JAV) — 
1:57,2; Meyer (Šveic.) — 1:57,7; Mah-

New York, 1948. 2. 16
Truputį gaila, kad šias eilutes ra

šančiam neteko dalyvauti olimpi- 
niniuose žiemos žaidimuose St. Mo
ritze. Apie šiuos žaidimus skaityto
jai, be abejo, bus painformuoti euro
pinių bendradarbių. Tebūnie tik 
elsta priminti, kad šiemet St. Mo- 
•itze aukso medaliu buvo atžymėtas 
r vienas lietuvių kilmės spor^.n.n- 
cas, atstovavęs JAV žvaigždėtąją 
vėliavą. Tai Ed. Rimkus, drauge su 
eitais amerikiečiais laimėjęs bobsley 
cetvertuko važiavimą. Taigi, lietuvių 
dimes amerikieč ai gražiai reiškiasi 

ne tik rugby, beisbole, bokse ar krep- 
linyje, bet ir žiemos sporte.

Dar neatvėsusiu europiniu ilgesiu 
šlydėjęs JAV sportininkų elitą j 
Šveicarija, mūsų sporto bendradar
bis ieškojo žymesnių žiemos sporto 
(/ykių pačiame New Yorke. Šia 
prasme neteko nuobadžlauti, ir taip, 
pent improvizuotai, buvo galima 
itslgaivinti maždaug tuo paču sti- 
J.uml, kuris vyravo per St. Moritzo 
blimpinius žaidimus.

Kaip tik tuo pačiu laiku, kai 
St. Moritze savo meną rodė gražioji 
kanadietė Barbara Ann Scott, kurią 
pagarbiu nuotoliu sekė bendradar
biui asmeniškai pažįstama studentė 
Eva Pawl ik iš Vienos, New Yorke 
pasirodė Sonja Henie su savo holly- 
woodin'u ansambliu. Tai buvo dar 
viena proga pasuktį Madison Square 
Garden, kuris New Yorke atstoja 
taip dažnai lankytus Kūno Kultūros 
Rūmus Kaune.

Sonja Hen’e, daugiametė pasaulio 
Europos ir olimpinių žiemos ža’dlmv 
karalaitė, prieš eilę metų perėjo į

GERIAUSIAI PASIRODĖ ŠVEDUOS IR ŠVEICARIJOS SPORTININKAI

ringer (Austr.) 1:58,0. šuoliuose nuo 
tramplyno norvegai savo pirmavimo 
neatidavė ir laimėjo visus 3 meda- 
liūs (Hugstedt 85'75 m. 228,1 t.; Ruud
— 64/67, 226,6; Schjelden.p — 64'67, 
225,1). iš kitli išsiskirdami ypač gra
žia laikysena šuolio metu. Pažymė
tina, kad varžybose netikėtai daly
vavo ir Birger Ruud, dviejų aukso 
medalių laimėtojas 1932 ir 1936 m., 
kuris iš karto į St. Montzą vyko tik 
kaip stebėtojas

Ledo lenktynių visus laimėjimus 
nusinešė šiauriečiai. 1500 m. norve
gas Farstad sukorė naują olimpinį 
rekordą — 2:16,7. Antrojoje vietoje 
liko švedas Seyffarth — 2:18,1, tre
čioje — norvegas Lundberg 2:18,9. 
5000 m.: Liaklev (Norv.) — 8:29,4; 
Lundberg (Norv.) — 8:32,7; Hedlund 
(Šved.) — 8:34,8. 10 000 m.: Seyf
farth (Šved.) — 17,27,3; Parkkinen 
(Suom.) — 17:36,0; Lammio (Suom)
— 17,42,7.

Dailiojo čiuožimo varžyboms smar
kiai kliudė atšilęs oras, o pasiūlymas 
varžybas pravesti ant dirbtinio ledo 
Zūriche buvo atmestas. Moterų gru
pėje jau po pirmojo privalomo čiuo

Sonja Heme — įau praeitis...
MUSŲ SPORTO BENDRADARBIO AMERIKOJE

profesionalus ir dar kaną sužibėjo 
eilėje filmų, kurių svarbioji dalis 
buvo skirta įvykiams ant ledo. Be to, 
Sonja Henie suorganizavo eilę ledo 
revjie, kuriose ar tai pati dalyvau
davo ar paleisdavo po Amerikos 
miestus gerai išmankštintą čiuožikų 
ansamblį. Šia žiemą po Sonja Henie 
etikete jau keli mėnesiai sėkmingai 
reiškiasi ledo revue „Icetime 1948“, 
o vasario mėn. pasirodė ir kitas ledo 
revue, grynai hollywcodinis, kuriame 
svarbusis vaidmuo atiteko pačiai 
3onja Henie. Tokiais ir panašiais 
Čiuožikų ansambliais Sonja Hen’e 
per keletą metų gerokai pasididino 
savo turtą ir tuo pačiu šimtus tūkstan
čių amerikiečių žavėjo savo menu. 
Betgi metai daro savo ir nuo metų 
bėgmės neapsaugoja nei milijonai 
bankuose, nei didi apdrauda. Tą li
kimo ironiją buvo galima pastebėti 
ir šiemetiniam Sonja Henie pasiro
dyme. Tą patį juto ir pati ' Sonje 
Henie, kuri š’emetiniam revue laba’ 
atsidėjus ruošėsi ir savo žiemos atos
togas praleido ne kur kitur, bet tam 
pačiam St. Moritze. \

Ir kai vasario mėn. stipriai iš
reklamuotas hollywoodo „Ice Revue“ 
įsitvirtino Madison Square Garden, 
tai nei spaudos atsiliep’mai, nei pa
vienių ž’ūrovų nuomonė nebuvo to
kią įaudrinta ir susižavėjusi, kaip 
kitados. Atvirai kalbant, š’emetinis 
3onja Henie pasirodymas buvo blan
kus ir priminė nedėkingas pastangas 
atgriebti netolimą praeitį — tai, kas 
buvo, bet jau nepakartojama. Aišku, 

žimo aiškiai vyravo devyniolikametė 
kanadietė Barbara Scott ši gra
žuolė surinko 163,077 tšk. Sidabro 
medalį laimėjo vieniete Pavlik 
(157,588 tšk.), savo sugebėjimas 
pademonstravusi šokk žingsniu pa
gal Vienos valsų melodijas. Bronzos 
medalis teko A.twegg (Angį.) — 
156,166 tšk. Vyrų grupėje: Button 
(JAV) — 191,177 tšk. Garschwiller 
(Šveic.) — 181,122; Rada (Austr.) — 
178,133 tšk. Poriniame čiuožime visos 
pirmaujančios poros buvo veik vie
nodo lygio Aukso medali laimėjo 
belgai Lannoy/Pierre Baugniet 
(11,227 tšk.); sidabro — vengrai Ke- 
kesny/ Kiraly, (11,009) bronzos — ka
nadiečiai Morrow/Diestelmeyer — 
(11,000 tšk.).

„Bob“ keturviečių rogučių lenkty
nėse iš karto pirmavo šveicarų I ko
manda, kuriai vadovavo Feierabend, 
1936 m. dviviečiu lenktynėse laimė
jęs aukso medalį. Tačiau vėliau prie
kin prasiveržė amerikiečiai, o švei
carams teko pasitenkinti tik ketvirta 
vieta. Laimėtoja išėjo JAV II (vair. 
Tylor; laikas — 5:20,1), kurios sudė
tyje dalyvavo ir Amerikos lietuvis 
Rimkus. Sidabro medalį laimėjo Bel

duvo šviesesnių atspindžių, nes tas 
netolimos praeities kapitalas taip 
greitai. ir lengvai neišdyla, bet tuo 
pačiu būtina pakartoti šabloninį sa
kinį, kuris ne kartą mėtė šešėlius į 
iaugelio sporto įžymybių „come 
back“ — Sonja Henie jau nebe toji 
pati, kokia ji buvo Europoje (kaip 
mėgėja) ir pat pradžioje Amerikoje 
įkalp profesionalė). Jos pavieniai ar 
su partneriu, buv. Kanados meisteriu 
M’.chąel Kirby, numeriai jau nebuvo 
užtikrintas, plaštakių is čiuožimas, ji, 
Sonja; jau nebe toji ledo karalaitė, 
kaip kadaise. Prigesę meisteriniai 
žybtelėjimai - pavieniai taškai, bet ne 
ištisinė linija, aidas iš praeities, ne
sugrąžinamos ir tolimos.

Buvo savotiškai graudu stebėti 
Sonja Henie, kai ji, baigusi čiuožimą, 
pasitraukdavo į užscenį ir ten spaus
davo savo parterio ranką; jos akyse 
spindėjo drėgnas žybėsys, o ir tas 
partnerio pabučiavimas buvo dau
giau beviltiškas, o ne eilinis spor
tinio džiaugsmo pasireiškimas. Kai 
kurie jos išpildyti numeriai, kaip 
Katy from Haiti, nebuvo čiuožimas, 
o šokis, rūpestingai atliktas pagal 
visas hollywoodines taisykles, kur 
pačiūžoms mažai darbo, bet žiūrovas 
pritrenkiamas prabangiu drabužiu, 
Šviesos efektais ir tikrų havajiečių 
grupės muzika bei dainomis.

Ne, Sonja Henie jau nebe ta, ji 
nesutraukia tūkstančius entuziastų 
kurie šiltų, ne, žiūrovai palygint’ 
šaltai sutinka jos žygius, o ir tų 
žiūrovų jos revue paž’ūrėti susirink

gijos I (vair Houben) — 5:21.3; bron
zos — JAV I (vair. Bickford) — 
5:21,5. Dviviečių „bob‘ lenktynės; 
Šveicarija II — 5:29 2; Šveicarija I 
— 5:30,4; JAV II - 5:35,3.

Ledn rituly paskutiniąsias tris die
nas su dideliu susidomėjimu buvo 
laukiama pirmųjų trijų komandų 
einančių be pralaimėjimų, tarpusa
vio susitikimų. Dviems favoritams, 
Kanadai Ir Čekoslovakijai, sužaidus 
0-0. šveicarai dėjo nemaža vilčių į 
aukso medalį. Tačiau, jiems prakt- 
šus prieš čekoslnvakus 7-1, jau maža 
kas betikėjo, kad jiems pavyks atslr 
laikyti prieš Kanadą. Ir tikrai, pas
kutinėse rungtynėse Kanada po gra
žios kovos įveikė Šveicariją 3-0 ir lai- 
mėjo aukso medalį. Galutinėje kla
sifikacijoje komandos susirikiavo: 
Kanada — 15 tšk. 69-5 įv.; Čekoslo
vakija — 15 tšk., 80—18 įv.; Šveica
rija — 12 tšk. 67-21 įv. Ketvirtoje 
vietoje faktinai ėjo JAV komanda, 
dėl kurios buvo kilę nepaprastų gin
čų ir net buvo nutarta ledo rilulto 
turnyrą nelaikyti olimpine varžyba. 
tačiau vėliau, pamačius, kad JAV ne
laimės nei vieno medalio, IOC nutarė 
laimėtojams išduoti olimpinius me
dalius, o JAV įskaityti dalyvausią 
be konkurencijos. (km/pl)

davo tik puspilnis Madison Square 
Garden, tik 10.000 vietoj 18.000.

Hollywoodiniam „Icerevue 1948“ 
čiuožimo meno nėra gausu, ir tą 
trūkumą stengiasi atpirkti praban
gūs drabužiai, pagaminti geriausių 
New Yorko ir Hollywoodo specia
listų, dekoratyviniai dalykai ir fra
kuotų džentelmenų džazas. Akiai 
smagu, daug žibėjimo, daug praban
gos, bet ’š sportinio taško kažkas ne 
taip. Vienas tik Freddie Tėnkier, 
tikrai nuostabus ii pilnas pramušt
galviškų idėjų ledo komikas, sugrą
žino žiūrovus į dailųjį čiuožimą — 
čia nereikėjo prabangos, ir komikas 
išėjo apsirengęs skudurais, bet užtat 
jis čiuožė men’škai, kad ir humoro 
rėmuose. Dėl to visos katutės buvo 
skirtos jam, jis atpirko Sonja Henie 
silpnybę, jis triumfavo.

Ir štai pasakos pabaiga. Ieškojau 
pakaitalo St. Moritzo olimpiniams 
žaidimams, griebiausi improvizacijos 
ir viskas liko tik improvzacija. Ne
gelbėjo nė Sdnja Henie, ne, ji ne 
Sonja Henie, tai tik vardas iš praei
ties, nesugrąžinami prisimnimai, 
skurdžiai pasibeldę į žiūrovo širdį. Ir 
vėl buvo ilgu, ilgu St. Moritzo, kur 
skraidė po ledą Barbara Ann Scott, 
kur sidabro medal'u pasipuošė Ewa 
Pawlik — mergaitė iš Vienos, ta 
pati, su kuria kelius vakarus sėdė
jom Engelmanno arenos būstinėje ir 
kalbėdavom apie dailųjį čiuožimą. 
O nuo būstinės sienų į mus šypso- 

•’osi, be kitų įžymybių, ir dieviškoji 
Sonja Hėn’e. Nusikratau prisimini
mus — 1948 meta’s New Yorke Sonja 
Henie jau nebesišypsojo . . .

Kęstutis Cerkeliūnas

FERENC NAGY

Tragiškas kelias
— Sviridovas, — tarė jis, — suži

nojo apie Pa’fi kvotą. Si kvota, jo 
nuomone, yra nesuderina n.a su įs
tatymais, todėl jis reikalauja ją tuoj 
pat nutraukti. Sviridovas nedavė 
įsakymo kalinius izoliuoti, ir Palfi, 
gal būt, dėl vertėjo kaltės jį klai
dingai suprato.

— Puiku, — atsakiau. — Jei taip 
iš tikrųjų yra, tai iš kvotos paaiškės, 
ir Palfi bus išteisintas.

Kondratovo laikysena, iki tol bu
vusi mandagi, staiga pasikeitė.

— Atrodo, kad Tamsta manęs ne
supratai, — tarė jis. — Jei ši kvota 
nebos tuoj pat nutraukta, tai visas 
reikalas atsidurs sovietų karinėse 
įstaigose.

Dabar aš perdaug gerai supratau. 
Tai reiškė, kad visi areštuotieji 
anksčiau ar vėliau bus išvežti į Ru
siją, ir gal būt daugiau mes jų ne
bematysime; tai reiškė smūgi Ven
grijos suverenitetui. Aš tuomet dar 
nežinojau, ar kaltinamieji tikrai 
nėra nekalti, ir dar tebesitikėjau, 
kad jie bus Vengrijoje viešai tei
siami Todėl įsakiau kvotą nu
traukti. Tačiau Sviridovo-Kondra- 
tovo grąsinimai pakibo lyg Damoklo 
kardas virš manęs ir mažažemių 
partijos ir jau sekančiais mėnesiais 
turėjo įtakos mūsų sprendimam, 
varžydami mūsų veikimo laisvę.

Kitą rytą kalbėjausi su Laszlo 
Rajku. Jis buvo vienintelis iš ..sep
tynių didžiųjų“ neapmokytas Rusi
joje, o visą komunistini fanatizmą 
įsigijęs svetur. Jis buvo bene pats 
didžiausias fanatikas iš visų „sep-‘ 

* tynių didžiųjų“. Keistas paradoksas.
• kiti jo šeimos nariai buvo toki pat 

kraštutiniški fašistiniai fanatikai, ir 

I Jis pasirodė su pluoštu dokumentų 
■— tai buvo policijos agentų, šnipų 
ir pan. pranešimai. Ten buvo ir 
pluoštelis išsamių parodymu, ku
riuos, jo pareiškimu davę areštuotie
ji; kai kurie iš tų parodymų — deja, 
jis su gailesčiu turis tai paminėti — 
apkaltiną mažažemių partijos atsto
vus parlamente ir net vieną mūsų 
partijos narį ministerių kabinete — 
atstatymo minister; Andros Misteth.

Mes, mažažemių partijos vyrai, 
buvome nepaprastai sujaudinti ir net 
nežinojome, ką turėtume iš tikrųjų 
daryti. Tokia žaidimo forma mums 
buvo visiškai nauja. Tačiau Sviri- 
-lovo - Kondratovo grąs'nimas nelei
do mums parodymų teisingumą pati
krinti teismo keliu. Komunistų diri
guojama spauda kasdieną vis lieps- 
ningesnėm’s ir didesnėmis raidėmis 
šaukė: išdavimas! Anksčiau areštuo
tieji nebuvo man asmeniškai pažis- 
tami; galėjo juk atsitikti, kad jie 
galėjo įsivelti į kokias nors pinkles.

Po sunkiu diskusiių nutapėme pri
tarti tardymui, tačiau tuo pačiu rei
kalauti, kad kaltinamieji kiek galint 
greičiau būtų atiduoti viešam teismo 
procesui, kad jie gautų prdgos netei
singus parodymus paneigti arba at
siimti. Kai kurie 4š kaltinimo punktų 
buvo toki juokingi, kad jie. kaip mes 
manėme, teismą galėtų tik prajuo 
kinti. Savo viltis grindėme prieš po
rą mėnesių įvykusiu komunistų ban
dymu du mažažemių partijos žmo
nes įvelti į išgalvotą žmogžudystę, 
tačiau tada teismas, vos tik prave
dęs tardymą, abu kaltinamuosius 
tuoj pat paleido.

Tačiau šį kartą dėjosi žymiai la
biau supainioti ir baisesni dalykai. 
Iš tikrųjų komunistai tik dabar buvo 
pradėję savo veiklą. Jų laikraščiai 
pradėjo mažažemius vieną po kito — 
ir svarbiausia, pačius pajėgiausius ir 
geriausius — apkalanti dalyvavimu 
sąmokluose. Jei tik būdavo pamini

ma kurio nors pavardė, Bajko poli
tinė policija tuoj pat patiesdavo ant 
stalo jau areštuotu asmenų parody
mus, apkalatinančius nauja eilę žmo
nių. Areštai augo šimtais (vėliau net 
tūkstančiais), ir po keletos savaičių 
kiekvieną nekomunistą pradėjo 
apimti siaubas, kad vieną naktį poli
cija gali pasibelsti ir į jo duris. Da
bar buvo į aktyvų darbą Įtraukti ir 
visi tie, kurie anksčiau gąsdinimų, 
’kaitų grobimo, papirkimų ir t t. ke
liu buvo nriversti šnio’nėti komu
nistams; kiekvieną atsitiktini pasi
kalbėjimą jie paversdavo sąmokslu.

Sekančlon komunistų spaudos ata
kon pateko Bela Kovacs, mažažemių 
parti’os gener. sekretorius ir senas 
mano draugas. Puolimai nebuvo ne
tikėti, nes jis buvo vienas iš tų, ku
rie atkakliausiai priešinosi komunis
tiniam tvanui. Jis nepriklausė koa
liciniam kab’netui ir todėl galėjo 
apie komunistinius , metodus at
viriau pasisakyti. Jo drąsumas di
dino jo populiarumą ir įtakingumą. 
Prasidėjus puolimams, pas mane at
vyko abu partiniai ministerial — Ra- 
kosi ir Szakasits, kurie man pareiš
kė kad Bela Kovacs, tiesa, nesąs są
mokslininkas, tačiau jis daugeli są
mokslininku pažinojęs. Jie pareika
lavo, kad aš j j pasiųsčiau į provin
ciją „ilgų atostogų“, tačiau aš griež
tai atsisakiau daryti toki žingsni, 
kuriuo Belą Kovacs būčiau apkal
tinęs.

Tuo pačiu metu mane apėmė di
delis nerimas. Aš pažinojau draugą 
kaip atvirą, drąsų ir jautrų žmogų. 
Retkarčiais pareigos jį priversdavo 
vakarieniauti drauge su komunistais, 
aš žinojau, kad prie vyno stiklo jis 
gali peraštriai pasikalbėti ir bijojau- 
si, kad komunistai gali tuo pasinau
doti. Todėl no kelių dienu aš suruo
šiau mažą medžioklę — toli nuo bet 
kokių šnipų ir pas’.ėptų mikrofomt 
Buvo puiku bent vienai dienai at

jo broliai ypač aktyviai bendradar
biavo su naciais. Gal būt, ir dėl to 
daug tūkstančių ankstyvesniųjų Ven
grijos fašistų vėliau stojo komunistų 
partijon, Laszlos Rajke tikėdamiesi 
rasti natūralų užtarėją.

Aukšto ūgio, liesas vyras įžengė 
mano kambarin, demonstruodamas 
visišką naritikė’imą savimi. Aš įsiti
kinau, kad vakarykštis Kondratovo 
žygis jam buvo žinomas. Taigi, dėstė 
jis, sąmokslas esąs daug platesnio 
masto, negu iš karto buvo manyta; 
jis buvęs organizuojamas tiek iš ci
vilių tiek iš kariškių pusės; esą rasti 
hektografuoti slapti įsakymai, pagal 
kuriuos visi nekomunistai karininkai 
turėję būti suvesti su buv. žandar
merijos nariais į bendrus dalinius, 
•urie turėję nuversti resoubl'ką ir 
jos vietoje pastatyti „monarchinį 
fašizmą“.

Man pasirodė perdaug fantastiška, 
kad sąmokslininkai galėtų sapnuoti 
apie tokį planą. Atsimenant rusų 
okupaciją, atrodė perdaug groteskiš
ka, tiesiog juokinga, patikėti, kad 
rusai — net ir atitraukę savo dali
nius — galėtų pakęsti tokią sistemą 
prie pat savo sienų. Tačiau Rajkas 
užgarantavo, kad jis turįs nenugin
čijamų įrodymų, ir pateikė spaudai 
sensacingą komunikatą.

Po dienos ar dviejų Rajkas vėl pa
sirodė. Jis atrodė gana rimtas ir pa
reiškė, kad buvę reikalinga pravesti 
eilę naujų areštų, ir esą parodymų, 
kuriais sunkiai apkaltinama dar visa 
eilė mažažemių partijos narių. Aš 
pasiūliau sušaukti partijos susirin- 
rimą ir pareikalavau, kad Rajkas 
šiame susirinkime pats tai paskelbtų.

sikvėpti tyru laukų oru. Atsiminėme 
tuos laikus, kada abu — tuomet dar 
nerūpestingi jauni ūkininkai drau
ge dirbome Barany komitete.

Visu rimtumu aš jį paprašiau, kad 
jis būtų atsargus, ir jis man prižadė
jo. Jis man užgarantavo, kad jis, 
kaip realistas, tikis koalicija, nes jos 
reikalaujanti krašto gerovė.

— Tačiau šie komunisti, — sušuko 
jis, — griebiasi visokių ginklų mums 
sunaikinti.

Toliau jis man pareiškė, kad jis 
esąs pasiruošęs savo noru atsistaty
dinti ir pasitrabkti į provinciją, jei 
tai palengvintų padėti, Aš ’am atsa
kiau, kad apie tai negalį būti nė 
kalbos.' Jei tuomet bučiau galėjęs 
pramatyti ateiti — tuoj pat jį būčiau 
pasiuntęs tūkstančius mylių nuo ru
sų karalystės.

Praslinkus kelioms dienoms nuo 
išvykos, puolimai prieš Kovacs vėl 
paaštrėjo. Dabar komunistei jau 
tvirtino, kad jis esąs tiesioginiai 
Įveltas į sąmokslą, ir areštų sumeti
mais reikalavo, kad jo parlamen
tarinis imunitetas būtų tuoj pat at
šauktas. Šiai nesąmonei mažažemių 
partija griežtai pasipriešino, nors 
grasinimai ir riksmas dar labiau pa
didėjo. Ministerių kabineto darbas 
praktiškai visiškai sustojo.

Pagaliau mes susitarėme, kad Belą 
Kovacs, nepažpidžiant imuniteto, sa
vo noru nuvyks i policiją ir tris die
nas po 6 valandas leisis tardomas, 
atsakinėdamas į užmetamus kaltini
mus. Sį susitarimą pasirašė visų 
Vengrijos partijų vadai, net ir Ra- 
kosi, atstovavęs komunistų partiją.

Pirmosios dienos vakare Bela Ko
vacs atvyko pa mane.

— Nieko iš to nebus, tarė jis. — 
Šiandien jie visas šešias valandas 
keikė ir kollo'o mane,, neleisdami 
man net atsakyti ir duoti parodymus.

-luk-
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Pabaltijo Universitete
Pabaltlečių tremtinių Alma M4- 

ter — Pabaltijo Universitete ii šven
tė ypač iškilmingai- paminėta Ir 
truko dvi dienas.

Vasario 15 d. Universiteto biblio
tekos patalpose buvo atidaryta lie
tuviškosios knygos tremtyje ir ap 
lamai išeivijoje paroda Čia buvo 
išstatytos veik visos tremty past- 
rodžiuosios knygos, dalis Amerikoje 
išleistų, be to, didelė dalis buvo pa 
skirta ir tremties bei išeivijos perlo 
dinei spaudai — lietuviškiems laik
raščiams. Be to, buvo išstatyti Ir V. 
K. Jonyno gamintų prancūzų zonos 
pašto ženklų pavyzdžiai. Estų ir lat
vių lankytojai labai domėjosi ir 
gėrėjosi gausia ir gražia mūsų išei
vijos spauda, ypač JAV-bėse. Vos 
tik sutemus, lietuvių gyvenamasis 
pastatas sušvito gračia Iliuminacija: 
iš žalumynų supinti dideli Gedimino 
stulpai, Vytis, skaičius 30, gražiame 
laurų šakų fone, viskas buvo ap
šviesta reflektorių pagalba ir darė 
labai gražų įspūdį, primenantį pa
našias iliuminacijas Nepriklausomy
bės laikais.

Gausus būrys žiūrovų atsilankė 
mažojon salėn, kurioje stud, skautų 
Samb. „Vytis" suruošė gražų žodi- 
nlai-muz’ktni montažą „Tėvynės 
valandėlė“. Bet to, atskirai buvo pa
minėta ir lietuviškosios skautybės 
trisdešimtųjų metų jubiliejus.' Jau 
vėlų vakarą vyko paskutinysis tos 
dienos programos punktas — žuvu
siųjų už Lietuvos la;svę pagerbimas
— gedulingos pamaldos. Ypač gra
žiai išpuoštoje koplyčioje,/ vien tik 
prie žvakių šviesos, buvo pasi
melsta už visus žuvusius lietuvius 
karius, partizanus ir nežinomus ty
liuosius kovotojus Jų atminimui 
koplyčios vidury buvo sukrautas 
Iš akmenų ir smė”"' paprastu ber
žiniu kryžiumi paženklintas' kapas, 
simobVškal vaizduojąs visus žuvu
sius Tautos didvyrius. Atgiedojus 
„Libera“, skambant „Mariia, Mari
ja“ garsams, ant kapo uždėti vai
nikai.

Vasario 16 oji Pabaltijo Universi
tete oficialiai buvo paskelbta ne
darbo diena, todėl jau iš pat ryto 
čia . vyravo šventiška nuotaika ne 
yi.en..lietuviu,'bet, ir collegų estų bei 
latvių, tarpe. Kaip žinoma, lietu
viai profesoriai ir studentai didžiuo
jasi turėdami savo tarpe vieną, Iš 
berods keturių dar gyvų likusių 
Nepriklausomybės Akto paskelbėjų
— profesorių Mykolą Biržišką. Pro
fesūros, studentijos ir bendruome
nės atstovai pasveikino gerb. pro
fesorių šios didžios d’enos proga Ir 
išreiškė viltį, kad laikinai nutrauk
tas Lietuvos suverenumas greitu
laiku bus vėl atstatytas. Pažymė
tina, kad ir gerb. profesorius tuo 
nepaiaužimai ir tvirtai tikįs.

Tuoj po iškilmingųjų Mišių, ku
rių. matu giedojo Kaupo Operos sol. 
E. Kardelienė, Aula Magna patal
pose vyko iškilmingasis aktas. Su
giedojus Tautos Himną, kalba Lie
tuvių Rektorius pro. V. Manelis, ku
ris savo kalbos pabaigoje, įvairia
tautei auditorijai pristato prof. Myk. 
Biržišką, vieną ši pasirašiusiųjų 
1918 m. Aktą. Aidint nenutrūk
stamiems plojimams, profesoriui 
įteikiamos gėlės, ir jis užima kal
bėtojo pultą. Po profesoriaus gra
žaus turiningo žodžio seka visa eilė 
sveikinimų. Prof. St. Kairys skaito 
rezoliuciją, kuri turėtų būti išsiun
tinėta viso pasaulio universitetams

Genys margas
svietas dar maigesnis

Vasario 16*oji tremties pastogėse

* Viena' Jauna londonleč.ų pora, ga
vusi Iš fotografo vestuvines nuotraukas, 
savo nustebimui turėjo konstatuoti, kad 
jaunoji visose fotografijose buvo nuoga. 
Mįslės paslaptis: jaunoji buvo apsirengusi 
15 nylono siūtais drabužiais, kurte stl- 
prlaus apšvietimo atveju esu parmatoml 
ir foto plokštelės emulsija jiems lieka 
nejautri. (Hellbronner Stlmme)

* Vokiečių laikrašty „Erankenpost" 
neseniai pasirodė toks skelbimas: „Naujų 
Motų Išvakarėse su 'šiuo pasauliu atsis
kyrė mūsų mylima motina Ir senelė L. 
K., batsiuvio našlė, 81 m. amžiaus. — 
Dėkingi valkai.“ (Dena)
> Yošltada Yamaguftt. vienas Tokio 

teisėjų, savo dienorašty smulkiai apra
šinėjo kaip jis kovojo su Juodąja birža 
ir pats stengėsi pragyvenu vien Iš maisto 
kortelių. Jis uždraudė savo žmonai keisti 
savo turtą juodojoje rinkoje i maisto 
produktus, „Kaip aš gailu pats sau leisti 
tokius dalykus, kada kitus asmenis už 
dalyvavimą juodojoje biržoje teisiu?" 
klausė jis. — Prieš keletą savaičių vie
nas Japonų laikraštis šį Jo dienorašti 
paskelbė, nes teisėjas dėl maisto stokos 
susirgo džiova Ir’mirė. (Allgem. Zeitung)

* Vienam amerikiečių laikraštyje bu
vo patalpintas foto reportažas Iš Heidel
bergo universiteto. Viena amerikietė, 
perskaičiusi laikraštį, ten nufotografuo
tam studentui pasiuntė CARS paketą. 
.(Dena)

* Per du mėnesius britų zonoje pa

ir akademinėms bendruomenėms. 
Ji vienbalsiai priimama. „Gaudea- 
mus' igitur" užbaigia oficialią akto 
dalį.

Antroje dalyje — dainų valandėlė, 
kurias Išpildo solistė E. Kardelienė 
akomp. Paleček-Levickienei. Aktui 
pasibaigus, renkamasi mažojon sa
lėn kur prie įtaisytų garsiakalbių 
išklausomas Čiurlionio ansamblio 
koncertas iš Stuttgarto. Vakare, vi
sas lietuviškas Universiteto sekto
rius. kartu su kviestais svečiais su
sėdo prie kuklios kavutės stalų, ku
rios metu buvo pasakyta keletas 
kalbų ir padainuota tautinių — pat
riotinių dainų.

f minėjimą atsilankė Ir vieno di
džiausio Hamburgo vokiečių laikraš
čio „Die Welt“ atstovas p. Thomas, 
kurio dėka 'jau rytojaus dienos nu
meryje buvo paminėta mūsoji šven
tė. Pabaltijo Universiteto savaitinis 
leidinys „Information Bulletin“, 
spausdinamas anglų ir vokiečių kal
bomis, Išleido Vytimi ir lietuvišku 
sodžiaus vaizdu gražiai dekoruotą 
numeri, kurio turinys buvo pašvęs
tas specialiai Lietuvos Nepriklauso
mybės 30-ties metų paskelbimo su
kaktuvėms.

Būtina pastebėti, kad visa eilė 
profesorių ir studentų talkininkavo 
kažkurioms anglų zonos stovykloms, 
tiek paskaitomis, tiek ir menine 
programa. Profesoriai M. Biržiška, 
Vacį. Biržiška, Vikt. Biržiška, Slan
ka, Puzinas, Povilaitis, Mačiūnas, 
Svanauskas, studentai Ostrauskas, 
Švedas ir kt uoliai prisidėjo prie 
gražesnio ir turiningesnio taip bran
gios Dienos paminėjimo visoje eilėje 
anglu zonos lietuvių stovyklų. A-u.

Kemptene
Kempten. Gal tik sutapimas, bet 

ir pati gamta prisidėjo prie tos gar
bingosios mūsų sukakties atžyma- 
jimo. Prašvitus, smarkus perkūno 
trenksmas pažadino kempteniečius 
didžiai mūsų tautos šventei. Po pus
ryčių kolonijos gyventojai gausiai 
renkasi vėliavos pakėlimui. Čia gim
nazijos direktorius R. Zalubaš savo 
žodyje ragina visus išsaugoti savo 
širdyse tėvynės meilės liepsnelę ir 
būti kovotojais dėl tėvynės laisvės 
ne žodžiais bet darbais. Už žuvusius 
dėl tėvynės laisvėj iškilmingas pa
maldas atlaiko kan. prof. J. Meš
kauskas, o solistės St. Daugėlienė, 
P. Bičkienė ir muz. P. Armono ved. 
parapijos choras, puikiai atliekamo
mis giesmėmis, padeda kolonijos 
tautiečiams aukščiau pakelti širdis 
prie Visagalio, kad jis. palengvintų 
mūsų tautos kančias ir leistų grei
čiau išvysti laisvės dienas.

Iškilmingą posėdį praveda švie
timo vadovas Dr. S. Virkutis. Tai

Prdf. Sąjungos suvažiavimas Augsburge
S. m. vasario 21-22 d. cL Augs

burge įvyko II-sis metinis Lietuvių 
Tremtinių Amatininkų ir Darbininkų 
Profesinės S-gos skyrių atstovų su
važiavimas. Suvažiavime buvo at
stovaujami veik visi amerikiečių zo
nos skyriai.

Suvažiavimą trumpu žodžiu ati
darė buvęs S-gos C. Valdybos vlce- 
pirm. V. Gervickas. Prezidiuman 
pakviesti S. Grina, Macutkevičius ir 
Andriūnas. Sudarius rezoliucijų, ir 
išrinkus mandatų komisijas, prasi
dėjo sveikinimai.

Pirmutinis žodžiu sveikino soc. 
dem. partijos Augsburgo skyriaus

gaminta ŽŽOO tonų poplerto, 1S kurio 1000 
to paskirta įstaigų anketoms, o 100 to 
— visoms britų zonos leidykloms. (Neues 
reullletonj

* Jeigu užsienietis iššaukia Rumunijos 
telefonų centrinę, norėdamas užregis
truoti pasikalbėjimą. Jis Išgirsta: „Alio, 
centrinė užsienio pasikalbėjimams. Tegy
vuoja rumunų liaudies respublikai Koki 
numerį pageidaujate?" (Stuttgarter Zel- 
tung)

* Prieš savaitę mirė amerllcletls Tho
mas J. Williams, civilinio karo veteranas, 
sulaukęs 108 m. amžiaus. Prieš 80 metų 
gydytojai jau buvo Jam konstatavę mirų 
nuo kare gautų žaizdų. (AP)

gt Kačių draugų sąjunga (Amerikoje) 
stengiasi Europon pasiųsti milijoną svei
kų Ir pajėgių kačių, kad Jos Išgaudytų 
žiurkes, kurios sunaikinančios milžiniš
kus javų Ir kitų maisto produktų kie
kius Ir tuo būdu verčiančios Europą 
badauti. (UP)
, Kasdieną Iš Paryžiaus išeinąs Mas

kvos kryptimi „Orient-Express" trauki
nys bendroval sukelia nepaprastų rūpes
čių, .nes nuo 1943 m. rugsėjo mėn. JI Jau 
prarado 183 restoranlnių Ir miegamųjų 
vagonų (2 milijardų frankų vertės), ku
riuos negrįžtamai pasiskolino Maskva. 
Tačiau neseniai bendrovė rado puikią 
Išeitį: JI pastatė Unljon 7 senus lentinius 
vagonus, kurie be jokių trukdymų „lai
mingai" sugrįžta. (Samodl-Sošr) 

dienai pritaikintas kalbas pasako 
VLIKo atstovas Pažerfieckas Ir prof. 
Stp. Kolupaila. Posėdžiui baigiantis, 
prof. Kolupaila perskaito sveikinimų 
bei pareiškimų tekstus Šv. Tėvui, 
prer. Trumanui, užs. reik. min. Mar- 
shalliui, min. pirm. Attlee, min. pirm. 
Mackenzie King, užs. reik. min. 
Evatt, min. pirm. marš. Smuts, min. 
Žadeikių! ir pasaulio lietuviams 
Per vėliavos nuleidimą taria žodį 
agr. Spakevičius, ir Iškilmė baigiama 
giesme „Marija, Marija“.

Vakare, prieš prasidedant kon
certui didžiulėj Kornhauzo salėj, 
mūsų tautiečiams komlt. pirm. Dr. 
J. Kaškelis perskaito VLIKo atsi
šaukimą į pasaulio lietuvius, o sve
timtaučiams anglų kalboj trumpai 
papasakojama apie mūsų tautos šiuo 
metu pakeliamas kančias bei. patie
kiama žinių' iš mūsų tautos bei 
valstybės Istorijos ir laisvės kovų. 
Koncerto programoj pasirodo prof. 
Ružickis, solistės Armonienė, Bič
kienė ir Daugėlienė, vioiančellstas 
Armonas ir smuikininkas Jakavičius. 
Be to, ta proga nuoširdžias sveikini
mo kalbas pasako estų ir latvių ko- 
mit'. pirm., o estaitė Ir latvaitė savo 
gimtomis kalbomis podeklamuoja po 
eilėraštį apie Lietuvą.

Po koncerto lietuvių bendrabutyje 
įvykusio priėmimo — vakarienės 
metu nuoširdžiai prabyla į lietuvius 
IRO atstovas Christensen (norvegas) 
ir „Der AllgSuer“ redaktorius Dr. 
Ratgeb. Christensen, savo kalboje 
paminėjęs, kad jeigu Istorija karto
jasi, palinkėjo, kad tuoj pasikartotų 
1918 metai. Teateinie vėl tokie laikai, 
— sakė jis, — kad jūs, lietuviai, vėl 
galėtumėt sau dirbti, vėl gyventi 
kaip demokratinė tauta. „Der All- 
gauer“ redaktorius Dr. Ratgeb pa
brėžė, kad mūsų laikai yra kova už 
asmenybės laisvę. Jei mums pasiseks 
atkovoti laisvę asmenybei, tai ir tau
tos, kad ir mažiausios, bus taip pat 
laisvos. Trm.

Sellgenstadte
Seligenstadt. Vasario i6-ostos iš

kilmes seligenstadtiečiai pradėjo va
sario 15 d. gedulingomis pamaldomis 
stovyklos bažnyčioje. Vidury bažny
čios stovi gėlėmis papuoštas katafalis 
pridengtas trispalve. Prie katafalio 
garbės sargyba. Stovi žilaplaukis sa
vanoris kūrėjas, moksleivis ir skau
tas-.Mirga, žvakės, gaudžią vargonai, 
skamba giesmės žodžiai: ..Kovoj jūs 
jau žuvot...“

Su gedulingos giesmės garsais ne
pajauti. kaip palieki varganą trem
ties padangę fr, rodos, atsiduri Ge
dimino kalno papėdėje. Rodos, susto
ji po Nukryžiuotoju prie S v. Jono 
bažnyčios ir kitoje gatvės pusėje sie
noje matai įmūrytą bronzinę lentą 
su įrašu: „1918 m. vasario 16 d. šiuo
se namuose paskelbtas Nepriklauso

mos Lietuvos valstybės atstatymas".’ 
Rodos matai žygiuojančius savanorių 
pulkus, kurie savo krauju .apgynė šį 
dvidešimties rinktinių vyrų pasira
šytą aktą. Prisimeni ir tuos šimtus 
tūkstančių garbingų vyrų ir moterų, 
kurie visas savo jėgas pašventė mū
sų brangiąja! Tėvynei.

Vasario 16 rytą daugelis barakų 
pasipuošė žalumynais ir beveik prie 
visų plevėsavo trispalvės.

9 vaL visi renkasi į aikštę. Pir
mieji čia ateina savanoriai kūrėjai 
su savo vėliava. Po jų pasirodo L. 
T. A., gimnazija, pradžios mokykla, 
skautai ir skautės taip pat su vėlia
vomis. Pagaliau atžygiuoja ir mūsų 
„didieji“ — valkų darželis. Jie kiek
vienas nešasi savo darbo trispalves 
vėliavėles. Jų veiduose nematyti su
sirūpinimo, nors naktį daugelis iš jų 
negalėjo miegoti, bijodami pramie
goti . . .

Vėliavos pakėlimo aikštėje visi iš
sirikiuoja keturkampėje rikiuotėje. 
Taria žodį savanoris kūrėjas, kyla 
vėliava, gaudžia varpas ir iš visų 
krūtinių galingai skamba: Lietuva 
Tėvynė mūsų... Nevienam jautres
niam teko ir ašarą nubraukti, be
riedančią veidu.

Iškilmingų pamaldų metu gieda 
LTA.

18 vai. visi renkasi Į stovyklos salę 
iškilmingam aktui. Trumpas įvado 
žodis. Atsistojimu pagerbiami žuvu
sieji už Lietuvos laisvę. Paskaitoje 
paliečiamos tautos kovos už laisvę, 
šių dienų gyvenimas ir ateities už
daviniai. Po paskaitos savanorių kū
rėjų atstovas pareiškia viltį, kad, iš
mušus lemiamai valandai, į praretė
jusias savanorių kūrėjų eiles stos 
tūkstančiai jaunų jėgų, kurios grą
žins mūsų Tėvynei laisvę Ir nepri
klausomybę. Vyčio Kryžiaus kavalie
rius pabrėžia, kad lietuvis kovoje 
neturi palūžti, bet kovoti iki galo, 
kol grąžinsime savo tėvynei laisvę. 
Po to perskaitomi prezidiumo pa
rengti sveikinimai ir rezoliucijos į 
viso pasaulio vadovaujančius asmo- 
nis. Jos griausmingai plojimais susi
rinkusiųjų priimamos ir pasiunčia
mos adresatams.

Prieš, baigiant susirinkimą, prane
šama, kad Tautos Fondui stovyklos 
gyventojai Iš savo kuklių santaupų 
suaukojo 12.202 RM.

Koncerto programą atlieka L. T. A. 
Spalvotų šviesų fone gražūs tautiniai 
rūbai, o dar gražesnės dainos ir šo
kiai jaudina žiūrovus iki ašarų. Kon
certas baigiamas giesme „Lietuviais 
esame mes gimę . . .“ Jz.

Emigracinėje stovykloje
Butzbach. Mažą lietuvių grupę Va

sario 16 d. užklupo pereinamoje sto
vykloje, — ten kur susiburia įvairių 
tautybių žmonės ir, skubėdami, ne
kreipdami dėmesio i aplinką, bėga

p-kas teis. Slcorupskls, iškeldamas 
amatininkų vaidmenį tautos ūkyje ir 
profesinių sąjungų reikšmę, siekiant 
darnaus Lietuvos socialinio susitvar
kymo. Augsburgo LTB Apylinkės 
k-to vardu sveikino Šeštakauskas, 
Latvių Amatininkų Centrinės Val
dybos — Aleksanders Tomass ir Lat
vių Amatininkų D-jos Augsburgo 
skyriaus — Ruwald, abu išreikšdami 
karštą pageidavimą stiprinti abipusį 
lietuvių-latvių amatininkų bendra
darbiavimą.

Lietuvių Teisininkų D-jos vardu 
sveikino d-jos p-kas Kalvaitis. Anot 
sveikinusio, žemiškojo rojaus agentai 
daug kur buvo įsibrovę į profesinių 
sąjungų smegenis ir širdį. Pirmieji 
šitų agentų darbą dešifravę pran
cūzai ir angiai, savo profesinių są
jungų veiklą nukreipdami tautinio 
solidarumo ir valstybingumo linkme. 
Teisininkai, kurių sąmonėje esan
čios giliai įaugusios teisingumo Ir 
teisės normos, linkį ir lietuvių Pro
fesinei Sąjungai ir toliau šia linkme 
eiti ir įsijungti į bendrą tautos kovą 
išlaisvinti Lietuvai. Pagaliau, Val
stiečių Liaudininkų S-gos Augsburgo 
skryriaus vardu sveikino Daugėla.

Raštu sveikino Inžinierių D-ja, so
cialdemokratinis jaunimas, J. Audė
nas ir vėliau gautomis telegramomis 
savanoriai-kūrėjai ir Prof. S-gos ini
ciatorius, teis. A. Saukus.

Prof. Kaminskas padarė platų pra
nešimą apie Ūkio ir Finanlų Tarny
bos darbą ir apibrėžė amatininkų ir 
darbininkų reikšmę būsimam Lietu
vos atstatymo darbe. Jis kvietė bū- 
simąją Prof. S-gos C. Valdybą telkti 
Tarnybai sumanymų apie amatinin
kų prieauglio paruošimą, amatų kre
ditavimą ir amatininkų teisinės 
būklės sutvarkymą.

Centro V-bos vardu pranešimui 
padarė sekret. K. Rakūnas ir vice 
pirm. V. Gervickas. Jie nupasakojo 
sunkumus, kuriuos sutiko S-gos stei
gimas' Ir jos organizaciniai darbai. 
Daug trukdymų Ir sunkumų buvo 
kilę ir dėl savųjų tinkamo reikalo 
nesupratimo. Dabar gi visi esminiai 
sunkumai jau esą nugalėti. Sąjunga 

gavusi EUCOMo leidimą,- veikti, ir 
tikimasi gauti licenziją laikraščiui. 
Sąjunga dabar pasidariusi didžiule 
organizacija su gausingais skyriais 
veik visose lietuvių stovyklose. Ji 
užmezgusi ryšius su Amerikos lietu
vių darbininkų Profesine Sąjunga, ir 
susirišta su Anglijos ir JAV didžio
siomis Prof. S-gomis. C. V-ba rūpi
nosi emigracijos, profesinio švietimo 
ir kitais narių reikalais. Amatinin
kams C. V. paruošė amatų liudiji
mus. Buvo išleistas vienas nr. rota
torium „Darbas ir Amatai“. G V. 
sekret. pranešinėjo ir apie kasos 
stovį, nes Revizijos K-ja visa jau 
išemigravusi.

Iš skyrių atstovų pranešimų pa
aiškėjo, kad Prof. S-gos darbas yra 
radęs vietos LTB organų supratimo, 
Ir skyriai savo sudėtimi ir veikla 
nuolat stiprėja.

Po pranešimų suvažiavimo daly
viai gyvai dalyvavo diskusijose. Taip 
pat dideliu atydumu ir rimtumu bu
vo apsvarstytas ir priimtas S-gos 
Statutas.

C. Valdybon išrinkti: K. Rakūnas, 
V. Gervickas, kuris, V-bai pasiskirs
čius pareigomis, išrinktas pirminin
ku, A. Žiedas, S. Grina, inž. K. Bur
ba, inž. A. Paškevičius ir A. Andriū
nas. Rev. K-jon: D. Jurjonas, V. Ku
liešius ir D. Rekštytė, .ir Garbės 
Teisman — Br. Snarskls, Br. Šiupi
nys ir J. Cesonis. Suvažiavimas svei
kino gen. Lucijų D. Clay, VLIKą, 
Amerikos lietuvius, JAV Lietuvių 
Darb. Profesinę Sąjungą, o taip pat 
D. Britanijos, JAV ir Prancūzijos 
Profesines Sąjungas. -

Suvažiavimas išreiškė pasiryžimą 
kelti lietuvių amatininkų ir darbi
ninkų balsą prieš bolševikinę ap
gaulę pasaulinės darbininkijos atžvil
giu, pagyvinti Prof. S-gos veiklą ir 
eiti tautinio solidarumo, valstybin
gumo ir bendrų lietuvių tautos kovų 
kelių Suvažiavimas baigtas Tautos 
Himnu.

Bendros vakarienės metu pasida
linta bendrais įspūdžiais, o svečiai 
pasidžiaugė darniu ir rimtu suva
žiavimo darbu. A. 2s I

susirūpinę savais reikalais. Sudary
tas minėjimui rengti komlt tas, nors 
ir sunkiomis sąlygomis stengėsi įro
dyti, kad lietuviai, kur jie bebūtų, 
moka savo nepriklausomybės šventę 
tinkamai pagerbti

Šventės minėjimas įvyko vasario 
14. d. 17 vai. pašto salėje. Susirinko 
nemaža publikos, įvairių tautybių 
pasižiūrėti lietuvių minėjimo.

Agr. 'A. Valuckas šiltais žodžiais 
nušvietė sunkų mūsų kelią per trisdo- 
šimtį metų skatindamas gyventi vil
timi ir tikėti į naują Lietuvos prisi
kėlimą.

Latvių, estų Ir ukrainiečių atsto
vai šiltai pasveikino, ypatingai pa
brėždami, kad mūsų kančios baigsis 
ir vėl mes, pavergtos tautos, demo
kratiniuose rėmuose bendradarbiau
dami, atsipalaidavę nuo įvairių tota
linių režimų, galėsime džiaugtis 
laisve.

Gražia! pasirodė Hanau stovyklos 
„Dainava" ansamblis. V. Jonušo ve
damas choras padainavo keletą gra
žių liaudies dainų. Ypač puikiai pa
sirodė vyrų choras. Po choro paro
dytas montažėlis — valzdėlls su tau
tiniais šokiais. Nors mes sakome, 
kad tautiniai šokiai atsibodo, bet ki
tiems užimponuoti jie yra nepamai
nomi. Dėkingi p. Valūtėnaitei už 
puikų jų paruošimą.

Baigiant stovyklos direktorius pa
dėkojo Ir palinkėjo mūsų tautai kuo 
geresnės kloties sunkiame rytojuje.

Pageidautina, kad mūsų ansam
bliai tankiau rodytųsi emigraci
nėse stovyklose, parodydami mūsų 
meninius sugebėjimus, skleisdami 
lietuvišką dainą talitų katile — emi
gracinėje stovykloje. M. T.

PRASIDĖJO EMIGRACIJA IS 
PRANCŪZU ZONOS

Freiburg. — Vasario 9 d. iš čia 
išvyko pirmoji grupė darbininkų 
Angiijon, jų tarpe 5 lietuviai. Be to, 
į pereinamąją stovyklą Tuttlingene 
(pranc. zonoje) išvyksta 66 moterys, 
kurių tarpe keliolika lietuvaičių, už
siregistravusios Kanadon. Prancūzų 
karinė valdžia paskelbė, kad nu
bausti kalėjimu DP galės emigruoti 
tik atlikę bausmę. Freiburgiensis

„T. G." Administracijos 
Pranešimas

Pakartotinai prašome Gerb. pla
tintojus Ir prenumeratorius, siun
čiant Administracijai pinigus ar 
raštus būtinai žymėti savo s-tos 
Nr„ kuris yra žymimas ant adreso 
su kiekvienu prisiųstu laikraščiu. 
Be to. žymėti už ką pinigai siun
čiam!.

Prisiunčiant užsakymus t užsienį, 
aiškiai rašyti a d.r esu s, nes 
dėl neaiškių adresų laikraščiai daž
nai klaidžioja ir grįžta nepasiekę 
adresato.

Primename, kad mūsų atstovy
bės adresas Anglijoj yra sekantis:

IJIr. J. Palšis f 
Boston Road Hostel

. . Sleaford, Lincs
England 

Prenumeratos kaina Anglijoje —
4 pn. egz. Administracija

Padėkime susirasti 
artimuosius

B JAV ir kitur’per C/Kartotekę JT* 
palleškomi sekantieji asmens:

4G8. Marcinkevičius Vladas <1918): 489. 
Clbltls Jurgis (1923) ir Evaldas (1915) U 
Degučių; 470 Indriulis Steponas (1910) 
B Vekonlų; 471. Butkevičiai B Grauži* 
nlų k., Gražiškių v., A Bagdonavičius 
Iš Bartninkų v., ir L. J akavoniai iš Mer
kinės — prašomi tuojau rašyti adresu: 
Rokas ir Mary Jokevonis, Ml Summed 
St., Bristol, Conn./USA.

Be to C/Kartotekoje randasi adresai B 
JAV: Jonuė Juodfiiui, Pranui Juciui, 
Stasiui Dackut, Stase) Buivydaitei, Alek
sui Daukantui, Mečiui Abramavlčiul ir 
Kostui Ališauskui.

Visais kitais reikalais prašoma kreip
tis | C'Kartotekę per savo LTB komi
tetui*. LTB C/Kartoteka

Paieškojimai
Amerikos lietuvis Mr. Mltrikevičlus- 

Metrlkas Ieško brolių: Vinco, Jono, se~ 
serų: Onos, Petrusės, Veronikos ir Ju
lės B Kalvarijos, Marlampolės apskr.

Mrs. Petronėlė Sklbansklenė prašo 
atsiliepti seserį Mikasę Bob 1.liūtę. Atsi
liepti: P. Žulys, Rdthenburg o. T., Wild- 
bad Camp. (239

Danutė 8 ta knis, dies Mme. GOnter, 
Mall SO, NeuchateL Suisse, paieško: 
Vlado Sventkausko, Juozo Pražkausko 
(abu buvę Karo Aviacijos mokiniai). (247)

Olgos Heske-Japs, gim MMksymowka, 
Žitomiuo apskr., pask. gyv. vieta Lie
tuva, ieško Alvina Japs-Elgstedt, gyv 
Bad Wdrlshofen, Elchwaldstr. 28a. (248)

Petronė Muraškaltė-Mtnet, kilusi U 
Pilviškių par, ((valsč.), dabar gyvenanti 
— 43th South 10 Str Brooklyn, N. Y., 
USA., prašo atsiliepti Jonę Muralkę Iš 
Pilviškių valsč., ar kitus artimus gi
mines. (245)

Alfredas Ukrinai, gyv. Eltvllėje a./Rh., 
Fltlchtllngslager. ieško sesers Elenos 
Chomsklenės su dukterim Aldona ir sū
num Laimučiu. (244)
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JSV lietuvių spaudoje
KAS SUTIKTŲ PAGELBĖTI 

PAGALBOS BESIŠAUKIANTIEMS 
TREMTINIAMS

— tokia antrašte Amerikos lietu 
vių laikraštis „Naujienos** š. m. va
sario 4 d. patalpino Detroito Lietu
vių buv. Tremtinių Draugijos atsi
šaukimą į Amerikos lietuvius, ku
riame sakoma:

Kasdieną iš Europos ateina daugybė 
skaudžių Ir pagalbos pradančių laiš- 

' kų. Visuose laiškuose atspindi despe
racija Ir baimė dėl rytojaus. Ir reikia 
pripažint!, kad tremtinių baimė yra 
pilnai pagrista. Apie 80*% jų jau gavo 
džiovos ir kitokias nepagydomas ligas 
ir jų niekas nebeišgelbės. Jų nebe
priims nei vienas kraštas. Kasdieną 
tokių skaičius didėja. Kas žino, ką 
atneš rytojus, kas žino, į kieno rankas 
laikinai gali patekti Vakarų Europa.

Toliau straipsnyje pabrėžiama:
Finalas bus tada, kai vokiečiai su

darys Vokietijos ar Vakarų Vokietijos 
Centrinę Vyriausybę Ir krašto tvar
kymą perims i savo rankas, o toks 
laikas ateis. Būkime tikri, kad tada 
jų pirmas sprendimas bus atsikratyti 
tremtiniais. Tam būdų jie ras. Čia 
bus vlenlntėlė vieta, kur bus vienos 
nuomonės vokiečiai ir bolševikai. IRO 
ir Vakarų Valstybės čia nesikiš, nes 
Išskryninguotieji tarptautinės globos 
nustoja. Skryningams taip pat galo 
nesimato, matomai, jie veiks tol, kol 
bus ką skryninguoti.

Konstatavus tragišką Europoje 
esanClų tremtinių padėti, nurodomi 
konkretūs būdai pagelbėti tremti
niams emigruoti:

Turint prieš akis tokią žiaurią ir 
beviltišką nelaimingųjų trerritin.ų pa
dėti. dabar aktualiausiu pasidaro emi
gracijos klausimas. Reikia skubiai 
dėti visas pastangos, kad sudarius są
lygas tremtiniams atvykti į š| kraštą, 
nes greitai gali būti per vėlu, ir teks 
tada sielotis, kad laiku nepagelbėjom 
tiems, kuriems tikrai dar galime pa
gelbėti. Šiuo konkrečiu atveju turiu 
galvoje affldavitų sudarymą.

Nors Lietuvos imigracijos kvotą į 
Ameriką kasmet būna pilnai išsemia
ma. bet Lietuviai mažad ja tepasinau- 
doja. Čia, reikia manyti, turi įtakos 
Ir proporcingai per mažas turimų 
affldavitų skaičius. Mūsiškių tremti
nių Europoje yna apie 80.000, o afflda- 
vltus turi tik apie 4.000.

Daugelis Lietuvių-tremtlnlų yra gi
musių Įvairiuose Europos kraštuose, 
kaip pvz., Rusijoj, Lenkijoj, Prancū
zijoj. Italijoj ir kitur, ir jie lengvai 
galėtų atvykti | š| kraštą tų Valstybių 
kvotų sąskaitom jei jie turėtų affldi- 
vltus. Deja, jų neturi. Be to, jei šiais 
metais bus priimtas bilius didesniam 
tremtinių skaičiui | šį kraštą įsileisti, 
lietuviai Irgi pasiliks užpakalyje. Jie 
neturės affldavitų. Tad reikia skubiai 
ir rimtai šiuo reikalu susirūpinti.

Džiugu yra, kad prie Bendro Ame
rikos Lietuviu Šalpos Fondo įsikūrė 
tarpsrovlnė Institucija emigracijos 
reikalams. Reikia tik palinkėti, kad 
kuo greičiau pasirodytų jos darbo 
▼alsiai. Kaip teko girdėti, ši institu
cija, be kitų svarbių imigracijos rei
kalų, rūpinsis daugiau korporatyv'.nlo 
pobūdžio affidaivtų išgavimu. Tačiau 
darbas yra perdldelis, kad galėtume 
reikalauti jį atlikti vien prie BALFo 
įsikūrusiai institucijai. Į šį darbą tu
rime įsitraukti Ir prie Jo prisidėti 
visi Amerikos lietuviai-patrtotaL

Ji išgarsino Lietuvos vardą visoje Amerikoje
Amerikos lietuvaitė Paulekiūtė Ištekėjo už Winthropo Rockefellerio

Vasario 13—14 d. d žinia nustelbė 
visas Amerikos sensacijas. Tą naktį 
per visas JAV radijo stotis buvo 
pranešta, jog vede Winthropas Rocke- 
felleris, jauniausias žibalo kara
liaus J D Rockefelleno anūkas ir 
įpėdinis, kurio vedybomis domėjosi 
milijonai Amerikos moterų. Tris
dešimt šeštus metus einąs Winthro
pas Rockefellris vedė Amerikos lie
tuvaitę Ievutę Paulekiūtę.

Naftos karaliaus įpėdinio vedybos 
sukėlė tokią sensaciją kad visi 
Amerikos la’krašč'ai pirmuosius pus
lapius paskyrė Winthropo Rocke
fellerio ir Ievutės Paulekiūtės nuo
traukoms ir vedybų aprašymui. Ne
atsiliko ir visos didžiosios žinių 
agentūros ir radijo Stotys.

Šimtai Ameriko laikraščių kore
spondentų, patyrė apie Winthropo 
Rockefellerio vedybas ir sužinoję, 
kad jo pasirinktoji yra lietuvaitė, 
apipuolė Amerikos Lietuvių Infor
macijos Centrą (LAIC), prašydami 
daugiau žinių apie Lietuvą, jos isto
riją, įžymybes, dabartines problemas. 
Tokios Lietuvai reklamos, kokią 
savo vedybomis Amerikoje padarė 
Ievutė Paulekiūtė, neįsigysi už mili
jonus dolerių.

Dabar Ievutė Paulekiūtė eina 31 
metus. Ji yra susipratusi lietu/aite 
ir gražiai kalba lietuviškai * Ameri
kiečių laikraščiai rašo, kad ji daug 
dirbanti Lietuvos reikalui. Ji gimė 
Noblestown nrete, Pennsylvanijoj. 
Tėvai kilę iš Lietuvos. Motina te
bėra gvva ir gyvena nedidideliame 
ūkyje Čikagos apylinkėse. Sesuo Iza
belė visą laiką gyveno kartu su Ie
vute. Iš profesijos Ievute yra ar
tistė. Buvo angažuota filmai i Holly- 
woodą, bet iki šiol filmoje nepasi-

rodė Dabar amerikiečių laikraščiai 
ją vadina jau buvusia artiste Mrs. 
Ievutė Rockefellerienė daugiau nei 
scenoj, nei ekrane nebepasirody- 
sianti.

Ievutė Paulekiūtė 1933 m liepos 
16 d. Čikagos parodoj „Century of

Progress" laimėjo gražiausios lietu
vaitės. „Miss Lithuania" vardą. Kai 
kurie amerikiečių laikraščiai išdi
džiai rašė, jog naftos karaliaus įpė
dinis vedė lietuvaitę-karalienę.

Vestuvių iškilmėse dalyvavo tik 
50 asmenų. Svečių tarpe buvo Wind
sor© hercogas su žmona (buv. Mrs. 
Simpson), lordas Vanderbilt, keletas

Vasario 16 Toronto laikraščiuose
Kanadoje viena iš didesnių lietu

vių kolonija Toronto mieste, minėjo 
Nepriklausomybės atgavimo trisde
šimtąsias metines. Šventės minėji
mas patogumo dėllai buvo atkeltas 
i šeštadieni, vasario mėn. 14 d. Pa- 
rengiman, šalia gausiai dalyvavusios 
lietuviškos visuomenės, atsilaukė 
Lietuvos konsulas Grant-Suttie, Lat
vijos konsulas Bryson ir Toronto 
laikraščių korespondentai.

Lietuviams istorinėje dienoje — 
Vasario 16. pirmad., visi Toronto 
laikraščiai išėjo pasipuošę šeštad. Va
kare padarytomis nuotraukomis Ir 
kukliuose aprašymuose paminėjo Va
sario 16-sios reikšmę lietuvių tautai.

Konservatorių „The Globe and 
Mail“ rytinėje laidoje patalpino 
„Vargo mokyklą“, kuri minėjimo 
metu sudarė dalį gyv. paveikslo 
„Pavergta Lietuva“. (Gyv. paveik
slas, talkininkaujant Narbuto vyrų 
chorui, vaizdavo ilgosios rusų oku-

t Estė pasakoja apie išsigelbėjimą

paeitos meto Lietuvą, jos kančias 
oart’zanų vargus, simbolinį knygnešį 
ir „Vargo mokyklą"). Iš paaiškinimo 
sužinome, kad Toronto lietuviai 
šeštad. šventė 30-tąsias metines, kai 
jų tėvynė, po 123 m. rusų priespau
dos, atgavo laisvę. Paveiksle pavaiz
duota tipiška lietuvė motina, kuri, 
okupantams uždraudus lietuviškas 
mokyklas, slapta mokina savo duk
relę.

Liberalų „Toronto Daily Star“ sa
vo puslapiuose nuotraukoje pavaiz
davo dvi mažytes lietuvaites tauti
niuose rūbuose. Paaiškinime sužino
me, kad tai paimta iš pastatytosios 
dramos (gyv. paveikslo) „Pavergta 
Lietuva“.

Konservatorių vakarinės laidos 
„The Evening Telegram“ didžiulėje 
nuotraukoje matome tautiniuose rū
buose 3 lietuvaites ir šalia su pan
čiais ant rankų simbolinę Lietuvą 
(Simbolinė Lietuva paimta iš gyv. 
paveikslo). Virš nuotraukos didžiulis 
parašas: „Reikalavimas komunistų 
armijai apleisti Lietuvą.“

kitu Amerikos garsenybių, jauno
sios sesuo Izabelė ir Rockefellerių 
giminė.

Iškilmių metu Winthropas Rocke- 
felleris per radiją pasakė kalbą Jis 
savo kalboje pasisakė Ievutę įsimy
lėjęs iš pirmo pamatymo. Esąs iš
didus, vesdamas „taurios ir narsios 
lietuviu tautos dukrą“. Kadangi Ie
vutė Paulekiūtė gyveno neturtin
game rajone, savo radijo kalboje 
Winthropas Rockefellers pabrėžė, 
jog Amerikoje yra visi žmonės ly
gūs ir vienodai garbingi.

Lietuviškieji Amerikos sluoksniai 
praneša, jog dėl Ievutės Paulekiūtės 
vedybų su Winthropu Rockefellerių 
Lietuvos vardas pirmą kartą ta;p 
išdidžiai nuskambėjo visoje Ameri
koje.

Marse egzistuojanti 
gyvybė?

Mount Lorke (S & S). Astronomai 
teigia, kad jų paskutinės • studijos 
patvirtino nuomonę, jog Marse eg
zistuoja gyvybė. Marsas buvo Ste
fa'mas 82 colių teleskopu (kuris savo 
didumu yra trečiasis pasaulyje), var
tojant infra-raudonuosius spindu
lius, kai vasario 18 d planeta buvo 
priartėjusi iki 63.000.000 mylių at
stumo nuo žemės

Astronomai, bestudijuodami Mar
są,- priėjo išvedą, kad planetoje ran
dasi kažkas panašaus į samanas. 
Tos samanos yra panašios į žemėje 
ant uolų augančias samanas.

Stebėjimas buvo atliktas McDo
nald observatorijoj, kurios direkto
rius Dr. Gerald Kniper pareiškė, 
kad yra nustatyta, jog oro sąlygos 
Marse yra palankios vystyti tokiai 
elementarios formos gyvybei, kaip 
samanos. Mokslininkai tiki, kad 
temperatūra Marse svyruoja tarp 
kelių laipsnių, virš nulio iki 80-100 
laipsnių žemiąu nulio. (b)

Jie dirba savo tėvynei
— tuo vardu Hamburgo laikraštyje 

,JJie Welt“ Š. m. vasario 17 d. nume
ryje skaitome straipsnelį, kurį pa
rašė laikraščio korespondentas lan
kęsis Pabaltijo Universitete per Va
sario 16 Dienos minėjimo iškilmes. 
Straipsnyje rašoma:

„Visi lietuviai tremtyje Vasario 15 
dienos minėjo trisdešimtąsias meti
nes nuo tų valstybės Nepriklausomy
bės paskelbimo. DP Study Centre, be 
lenkų Technikum. dar randasi taip 
vadinamas Pabaltijo Universitetą*, 
kuriame studijuoja lietuviai, latviai 
ir estai. „Mes nenorime bernauti sve
timoms tautoms, bet kurti ir dirbti 
tik savoms tėvynėms“ — buvo pagrin
dinis motyvas visų minėjimą pasa
kytų kalbų.

Prie esamų aplinkybių, trijų tautų 
bendruomenės rodo dideles vieningu
mo pastangas. Cla gražiu pavyzdžiu 
yra ir pati Universiteto vadovybė: 
prezidentas yra latvis prof. Friels 
Gulbis, viceprezidentas lietuvis prof. 
VI. Stanka. Nuo 1947 m. sausio mėn. 
pradžios, didelėje profesorių dvasi
nėje priežiūroje, čia randasi maždaug 
700 studentų, Iš kurių 450 latvių. 150 
lietuvių ir 100 estų. Jų profesorių 
tarpe randame ir žymių vardų, k. a. 
prof. Emst Oepik, kuris jau yra pak
viestas į vieną naują universitetą 
(Anglijoje — A-is). prof. VI. Stanka, 
žinomas teisininkas ir Hamburgo uni
versiteto profesorius E. Fraenkel, ku
ris čia skaito apie baltų kalbotyrą 
Universitete veikia visi fakultetai, 
ypač Intensyviai reiškiasi medicinos, 
architektūros ir žemūs ūkio fakulte
tai.

Studentai gyvena paprastai. Kiek
vienam tenka apie 4 m* gyvenamo* 
patalpos ploto, kuris kartu naudoja
mas Ir darbui. Jų maistas yra lygiai 
toks pats kaip ir vokiečių, normalaus 
vartotojo. IRO (Tarptautinė Pabėgė
lių organizacija) palengva bando su
švelninti Jų medžiaginius neda tek
ilus.“ A-U

OLANDAI VERBUOS DAR 3000 DP
Berlin (S & S). Britų pareigūnai 

neseniai pranešė, kad olandų misija 
atvyko į britų zoną užverbuoti 3000 
išvietintų asmenų įkurdinimui ir ap
gyvendinimui Olandijoje.

Olandai ieško 2000 angliakasių ir 
keletos šimtu tekstilės darbininkų. 
Visi priimtieji turės teisę po 5 metų 
nenutraukiamo darbo prašyti Olan
dijos pilietybės

Lietuvių gimnazija Kemptene Urbučio nuotr.
Wien. (S&S) - Maža tamsiaplaukė | 

estė papasakojo spaudos atstovams 
vieną atsitikimą, kur tiktai greitas 
amerikiečių karo policijos Įsikišimas 
sutrukdė rusų pastangas suimti ją ir 
prievarta repatrijuoti (žiūr. „T. G.“ 
Nr. 110. tr. „Pats muša, pats rėkia“ 
— Red.).

Si 30 metų amžiaus estė gyveno 
Vienoje nuo 1944 m. ir dirbo vienoje 
rusų Įstaigoje. Vieną dieną, baigus 
darbą, ją pakvietė rusų kapitonas ir 
pranešė jai, kad ji tą pačią dieną 
turi išvykti Į Rusiją.

„Tai buvo jau ne pirmas kartas, 
kada rusai bandė mane grąžinti t tė
vynę“, švelniu balsu pašakojo 9 m. 
amž. mergaitės motina

Ponia Sinaida Kao, kuri dabar gy
vena saugioje vietoje (jos tikroji pa
vardė saugumo sumetimais slepia
ma), kalbėjo, kad iš daugelio Į vie
ną ateinančių pranešimų matyti, jog 
šie žmonės yra apgyvendinami 
Įvairiose Sov. S-gos srityse, daugiau
sia už Uralo ir naudojami priver

čiamiems darbams rusų ginklavi
mosi pramonėj. Po to ji spaudos at
stovams papasakojo, kad jos vyras 
prieš septynerius metus buvo rusų 
prievarta iš Talino išvežtas ir nuo to 
laiko ji negirdėjo apie jĮ nė žodžio.

„Rusų kapitonas“, tęsė ponia Kao. 
„iš savo Įstaigos išsivedė mane į 
rusų komendantūrą. Ten aš buvau 
išlaikyta iki sekančios dienos. Aš ap
gavau tą kapitoną, sakydama jam, 
kad noriu ir esu pasiruošiusi repatri- 
juotis. Tuo būdu aš gavau leidimą 
su kelias ginkluotais rusų sargybi
niais grįžti Į savo butą.

Vėliau, ji pasakoja, vienu momen
tu, kada ji nebuvo taip griežtai se
kama, pavyko pasakyti kelis žodžius 
amerikiečių MP. Už kelių minučių 
pasirodė daugiau MP, ir vienas iš 
lydėjusių ją rusų kareivių pabėgo, 
bet kitas, išsitraukęs paslėptą ginklą, 
atsuko jį Į pdnią Kao Ir būtų ją nušo
vęs, jei amerikiečiai tuo metu ne
būtų spėję Įsikišti ir jam sutruk
dyti. (b)

Naujų DP dokumentų išdavimas

Visų laikraščių skiltyse pažymima, 
kad dabar Lietuva yra vėl tik kito
kios formos, rusų okupacijoj.

Aprašant pastatymą „Pavergta 
Lietuva“, pažymima, kad tai kelios 
dramos ištraukos iš Nepriklausomy
bės kovu, išsivaduo’ant iš rusu oku
pacijos jungo prieš Pirmąjį Pasau
lini karą.

Šventės dalyvių priimtoje rezoliu
cijoje išdėstyta, kad Lietuva 1940 m. 
vėl buvo rusų okupuota. Bolševiku 
režimas, nesiskaitydamas su priemo
nėmis, žmones ‘žudo arba tremia į 
Sibirą.

Toliau visi laikraščiai cituoja kon
sulo Grant-Suttie sveikinimo metu 
pasakytas mintis: „Komunizmas, vi
sose savo formose yra ne tik Lietu
vos, bet Kanados ir viso krikščioniš
kojo pasaulio priešas. Mes niekuomet 
negalime leistis į jokius kompromi
sus su komunizmu“, užakcentavo 
Lietuvos garbės konsulas.

Išvardindami organizacijų vado
vus, laikraščiai pabrėžia, kad visos 
Toronto kolonijos grupės susijungė 
bendrai kovai išlaisvinti Tėvynę iš 
bolševikų jungo.

Toronto, 1948. II. 17.
Sig. Mešk.

„Pabaltijo vikingas“
Pirmųjų pabaltiečių tremtinių ke

lionei Australijon paminėti leidinys. 
1947 — Jubiliejiniais Lietuviškosios 
Knygos — metais, lapkričio mėn., 
Indijos vandenynas, ,.Gen. S. Heint- 
zelman“ laive. Išėjęs lietuvių, latvių, 
estų ir anglų kalbomis. Redagavo re
dakcinis kolektyvas.

Leidinys 8 psl. atspausdintas rota
toriumi. Iliustruotas.

Su šiuo pirmuoju transportu į 
Australiją vyko 439 lietuviai, 262 I 
latviai ir 143 es^i. Iš Bremenhaveno • 
uosto išplaukė 1947. X. 30, o Austra
liją pasiekė lapkričio 31 d.

Leidinėlio vadamajame „Mūsų už
daviniai“, be kita ko rašo: „Leis
dami šį kuklų ilgos mūsų kelionės 
prisiminimą, mes norime, kad dabar 
ir ateityje mus rištų viena ir vis ta 
pati mintis — kur bebūtumėm, 
neušmirštume esą garbingos ir senos 
lietuvių tautos palikuonys, Nemuno 
krašto sūnūs ir dukterys. Todėl mū-

sų švenčiausia pareiga, svarbiausias 
uždavinys — garbingai atstovauti 
lietuvių tautą. Priešingu atveju bus 
naudos mūsų priešams ir pati istori
ja skaudžiai mus apkaltins.

Šios kelionės metu lietuviai at
šventė Vėlines, Kariouomenės Šventę, 
o latviai Nepriklausomybės šventę; 
skautai surengė laužą.

Leidinyje laivo vadovybės šaržai, 
juokų skyrius. -k-

K. Daugėlos nuotr.

Verbuojami darbininkai Prancūzijon
Freiburg. — Badeno krašto DP 

skyriaus viršininkas p. Fillere Frei- 
burge išleido į DP atsišaukimą, ra
gindamas moteris vykti namų ūkio 
darbams į Prancūziją — žemės ūky 
ir miestuose. Esą, teks dirbti tik na
muose, bet ne lauke arba paukščių 
ūky. Miestuose, girdi, daugiau pasi
linksminimų (kino ir teatrų), bet už 
tai kaimas teikia daugiau maisto. 
Darbas namų ūky: skalbimas, viri
mas, rūbų taisymas, vaikų priežiūra. 
Šeimos susidaro vidutiniai iš 3 vaikų 
iki 5 metų arba 5 vaikų iki 18 metų 
Kambarį darbininkas turi darbdavio 
namuose — gyvena ir valgo kartu su 
jo šeima. Gyvena visai laisvai, nes 
Prancūzijoj nesą jokių stovyklų, kaip 
tai yra Vokietijoj ir kitur. Atlygiai-

mas: butas, maistai ir pinigai. Mer
ginoms ir ištek, moterims nuo 18-21 
metų Paryžiuje — 3.023 ir virš 21 
metų — 3.860 frankų. Mokesčiai: 8% 
socialiniam draudimui. Likęs atly
ginimas gali būti laisvai sunaudotas 
darbininko nuožiūra, ypač rūbų pir
kimui, nes Prancūzijoj jie laisvai 
parduodami. Atostogų duodama: 1 
diena į mėnesį pagal ištarnautą 
laiką, ir 1 diena į mėnesį namų ūkio 
darbininkams iki 21 metų. Darbi
ninkų apsaugai šeimos yra sujungtos 
į specialią Organizaciją apygardomis, 
kuri vadinasi „Union Departamen- 
tale des Association familiales“. Si 
organizacija telkia namų ūkio darbi-* 
ninkms pagalbą ir globą, ir'į ją gali 
kreiptis visi atsidūrę sunkumuose.

Negaliojančios markės
Schweinfurt. — Iš IRO Area 

3 Bayern, Sub-Unit VVūrzburg, 
Welfare Officer įstaigos gauta 
tokia informacija:

„Vokiečių Bankas skelbia ne
galiojančiais šiuos banknotus:

1. Visi Sąjung. banknotai (oku
pacinės markės), išleisti rusų 
okupacinėje zonoje; žymės: mi
nusas (brūkšnys prieš serijos nu
meri;

2. Vis! Sąjung. banknotai (oku
pacinės markės) po 100 Ir 50 RM, 
kurie turi serijines raides B, C, 
M, O, T ir X;

3. Vokiečių banknotai (reichs
markės) po 50 RM kurių seri
jiniai numeriai prasideda skai
čiais 076 ir 077;

4. Vokiečių banknotai (reichs
markės) po 20 RM kurių seri
jiniai numeriai prasideda skai
čiais 051. 052 054 ii 055;

Vokiečių Bankas taip pat pra
neša, kad apyvartoje kursuoja 
daug netikrų okupacinių bank
notų po 100 RM. žymės: skaičius 
109 labai suspaustai atspausdin
tas, ir tarpas tarp skaičiaus Ir 
banknoto krašto labai mažas.“
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