
/^Lietuvos X 
f nacionalinė \ 
\ .s'i.Maivj-dol 
\ :?liotek?/

SOUND OF CONTURY

GARSAS
Authorised by CivU Affairs Division, EUCOM, APO 757 * Authori
sed editor and publisher Medardas Kavarskas ♦ Printed by: 
Schweinfurter Druckerel und Verlagsanstait G. mbH ♦ Circu
lation 2000 ♦ Karinės Valdžios leista ♦ Ata redaktorius: Medardas Kavars
kas * Red Ir Adm. adresas: (13a) Schweinfurt- Franz-Schubert-Str 14a 
* Ein. sąsk. Nr. 2943 Dresdner Bank Schwft. * Atsk. nr. kaina 130 BM

NR. 114 IV METAI LIETUVIU TREMTINIŲ BENDRUOMENES SAVAITRASTIS SCHWEINFURT . 1948. HI. 3.

Suomija naujos tragedijos
Išvakarėse

STALINAS PAREIKALAVO SUOMIJĄ PASIRAŠYTI SUTARTĮ SU SSSR, PAGĄL KURIĄ RUSIJA 
GALĖTŲ OKUPUOTI SUOMIJĄ KARO PAVOJAUS ATVEJU — VYRIAUSYBE LINKUSI SUTIKTI

Hėlsinki, III. 2 (UP) — „Ar gali 
toks maža kraštas, kaip Suomija, 
atmesti tokios didelės valstybės, kaip 
Sovietų Sąjunga, pasiūlymus?“ — 
skamba prez. Paasikivi anketos, 
išdalintos visų parlamento frakcijų 
lyderiams, pagrindinis klausimas. 
Paasikivi, kaip UP korespondentas 
iš gerai informuotų sluoksnių pa
tiria, partijų lyderiams išdalinęs 
anketas su 7 klausimais, kuriose 
partijos turinčios pasisakyti savo 
nuomones Stalino pasiūlyto milita- 
rinio pakto klausimu. Koresponden
to žiniomis, partijos į minimą kla- 
simą greičiausiai atsakysiančios: 
„Ne".

Helsinki, III. 2. (UP). — Enni Pel- 
tonen, suomių socialdemokratų par
tijos, turinčios 43 atstovus (iš 200) 
parlamente, pirmininkas, spaudos 
konferencijoje, pareiškė, kad esą ne
paprastai sunku sovietų pasiūlymus 
atmesti, ir nesą jokių paskatinimui1 
neigiamai atsakyti. Herrta Kuusi-į 
nen, „demokratinės liaudies unijos“!

(komunistinės) pirmininkė spaudos 
atstovams pareiškė, kad jos partija 
jau galutinai apsisprendusi sovietų 
pasiūlymo naudai. S’. partija, tu
rinti 50 vietų parlamente, pareika
lavo prezidentą neatidėliojant pra
dėti derybas su Sov. S ga. Agrarų 
partijos, turinčios taip pa c 48 vietas 
parlamente, pirmininkas • pranešė 
kad jo partija nesanti dar galutinai 
apsisprendusi, tačiau esą galima, 
kad ji sovietų pasiūlymui pritar
sianti.
tinas ___________  ______ s
čiau, agrarų partija tik tada' galu
tinai ...............................
visas ______ „__ ______ ____
tartis su Rumunija ir Vengrija. Šve
dų tautinė partija — 14 vietų — pa
brėžė, kad ji dar neapsisprendusi. 
Liberalų partija per prof. Kalle 
Kaupi pranešė, kad numatomus 
□riešpasiūlymus jo partija dar ne- 
paruošusi. t .

Helsinki, III. 2 (UP) — Vienas 
suomių demokratinės liaudies uni
jos (kvmunistų ir socialistų unija)

Galutinis sprendimas lauk- 
artimiausiomis dienomis. Ta-

pasisakysianti, kai žinosianti 
smulkmenas apie sovietų su-

Kritiška padėtis Italijoj
Roma. (Dena-INS) — Viename Ita

lijos vyriausybės komunikate sako
ma, kad vienos Rytų Europos vals
tybės, kuri dabar yra komunistų 
kontroliuojama, lėktuvai nakties me
tu Šiaur. Italijoje išmetą ginklų 
siuntas.

Vidaus reikalų min. Mario Scelba 
pranešime toliau- sakoma, kad apie 
100.000 jugoslavų, rusų ir kitų Bal
kanų kraštų piliečių nelegaliai yra 
perėję Italijos sieną ir ruošiąsi even
tualiam komunistų perversmui Ita
lijoje. INS korespondentas pasakoja, 
jog Romoje viešpataująs susirūpini
mas, jog Italija galinti būti sekanti 
komunistinės „nekruvinosios revoliu
cijos“ auka.*
Išvežios KuŠros Vartų 

paveikslas?
Amerikos lietuvių laikraštis „Drau

gas , pasiremdamas lenkų laikraščio 
„Nowy Swiat" žinia, praneša, kad 
stebuklingasis Šv. Panos Marijos 
Aušros Vartų paveikslas yra išga
bentas iš Vilniaus į Balstogę. Tas 
pats laikraštis (Nowy Swiat) pra
neša ir kitą žinią, kad Lodzėje esąs 
statomas altorius, kuriame bus iš
statyta Vilniaus Aušros Varių Šven
čiausios Panos Marijos paveikslo 
kopija.

Italijos respublikos prezidentui 
Nicola įteiktame pranešime toliau 
sakoma, kad Italijoje ranaąsi per 
200 slaptų radijo siųstuvų. Praneši
me pabrėžiama, kad italų policijos 
pastangos užimti ir sunaikinti slap
tuosius 
latinių 
tiesiog

ginklų sandėlius dėl nuo- 
papildymų iš oro esančios 

„anuliuojamos".

Treiij i karia susirenkant

suo-

Pel-

kalbėtojas pareiškė UP korespon
dentui, kad ūžs. politikos komisija 
Suomijos vyriausybei patarusi 
mių reichstagui pasiūlyti rusų rei
kalavimą priimti.

Helsinki, III. 2. (UP). — Enni
tonen, soc. dem. partijos vadas, pa
reiškė, kad. nors vyriausybei ir ne
paprastai sunku esą atsisakyti nuo 
sovietų pasiūlymo, nes jis esąs pada
rytas nepaprastai korektiškai, tačiau 
didžioji suomių tautos dalis ne tik 
nepritarianti bet kokiam paktui su 
Sov. Sąjunga, bet tokios rūšies pak
tą visiškai atmetanti.

Helsinki, III. 2. (UP). — Suomijos 
prezidentas Paasikivi priėmė suomių 
parlamento pirm, paved. Urno Kek
konen ir davė jam suprasti, kad jis 
pareikalautų partijas pakabėti at
sakyti į sovietų pasiūlymą.

SUSIRŪPINUSI
1. (UP). — Nor- 
ir Danijos min. 
18 d. Stockholme

SKANDINAVIJA
Stockholm, III. 

vegijos, Švedijos 
pirmininkai kovo 
aptars naujai susidariusią padėtį.
Susitikime bus ypač išnagrinėti pa
skutinieji įvykiai Suomijoje. Visi 
Švedijos laikraščiai ypač jautriai ap
gailestauja dabartinę Suomijos pa
dėtį. „Svenska Dagbladet“ pastebi, 
kad tai. kas dedasi Suomijoje, liečia 
visą Skandinaviją. Norvegų „Aften
posten“ palygina Sov. S-gą su Hitle
rine Vokietija ir pareiškia, kad 
Europa negali būti antrą kartą 
įstumta į bedugne. Danų laikraštis 
„Nationaltidende“ pareiškia, kad 
vojus artėjąs.

JAV ruošia gynybos 
sutarčių projektus

pa-

London. (Dena-Reuter) — „Daily laybos programa. į kurią turėtu būti 
tail“ New Yorko korespondentas 'įtrauktas ir bendras militarinis ap-Mali'

praneša, kad JAV šiuo metu ruošia 
gynybos sutarčių su D. Britanija, 
Prancūzija, Belgija ir Olandija pla
nus. Pranešime nurodoma, kad 
Jungtinių Valstybių užs. reikalų 
ministerija netrukus paskelbsianti, 
jog Marshallio planas nesąs pakan
kamas komunizmui sulaikyti.
. Washington, III. 2. (Den^-INS) — 

Kongreso komisija aviacijos reika
lams pareiškė, kad JAV, norėdama 
apsidrausti nuo visokių galimų už
puolimų, turinti turėti baisesnių 
ginklų negu atominės bombos, ju 
tarpe ir 35.000 lėktuvų. Komisija bu
dinai reikalavo sudaryti 5 metų gy-

Vargo mokykla pavergtojoje Lietuvoje — vaizdas iš Vasario 16 d. minė
jimo iškilmių Toronte. Si nuotrauk a tilpo Kanados „Globe and Mail".

mokymas. Programai įgyvendinti 
reikėtų kas metai išleisti iki 19 mi- 
liardų dolerių.

Paris, III. 1. (Dena-Reuter) — Pran
cūzijos vyriausybė pranešė Belgijos 
vyriausybei, kad ji netrukus pra- 
dėsiantiems pasitarimams tarp Ang
lijos ir Benelux bei 5 valstybių pa
galbos paktui pritarianti. Pasitarimų 
vietą ir laiką nustatysianti pati Bel
gijos vyriausybė

ŠVEICARIJA LIKS NEUTRALI
Neuchatel, III. 2. (Dena-Reuter) — 

Šveicarijos užs. reik. min. Max Pe- 
tetpierre pareiškė, kad Šveicarija 
griežtai laikysis neutralumo, nors ir 
kai kurie šveicarai ir tvirtina, kad 
pusiausvyrą praradusioje Europoje 
neutralumas esąs nesąmonė.

100. TANKŲ TURKIJAI
Washington, III. 2. (Dena-Reuter) 

— Amerikiečių armija paskelbė, kad 
šiuo metu JAV pagalbos programos 
rėmuose Turkijai siunčiama 100 
lengvų tankų. Armija atsisakė duoti 
išsamesnių pranešimų, tačiau de- 
mentavo gandus, kad šie tankai esą 
pakrauti ant ispanų laivo.

Nešini tėviškės žemės sauja, lie
tuviškos juodos duonos plutele, ka
ro audros buvome išblokšti į sve
timąjį kraštą. Nors ir sunkias vergo 
tremtinio dienas gyvenome ir šei
mininkų buvome uoliai persekio
jami, bet, kur tik susibūrė didesnis 
ar mažesnis skaičius mūsų tautie
čių, mes, nors ir slapta, organiza- 
vomės, kiek leido sąlygos, dirbome 
kultūrinėje srityje, tiesėme pagal
bos ranką brolis broliui.

Mūsų gyvenimo sąlygos tremtyje 
pasikeitė, okupavus Vokietiją Vaka
rinių sąjungininkų kariuomenei. 
Mums tada buvo sudarytos sąlygos 
masiniai apsigyventi stovyklose ar 
privačiai miestuose bei miesteliuose, 
ir organizaciniai tvarkyti savo tau
tinius, kultūrinius bei ekonominius 
reikalus.

Prasidėjo kūrimas mokyklų, chorų, 
meno ansamblių, pasirodė spauda, 
knygos. Svetimoj padangėj gyven
dami, mes gražiai sugebėjome susi
organizuoti ir savo reikalus tvar
kyti. Nors daugis gyvenome minti
mis, kad greit bus įgyvendinta pa
saulyje laisvė ir netrukus galėsime 
grįžti namo, bet, nežiūrint to, mes 
nesimetėme į kraštutinumus ir or
ganizaciniai nepakrikome.

Visam mūsų veikimui koordinuoti 
ir vadovauti, 1945 metų vasarą 
Wurzburge buvo sudarytas la’kinis 
Lietuvių Sąjungos Centras, kuris 
dirbdamas kartu su mūsų politiniais 
organais, sušaukė 1946 metų kovo 
3-4 d. Hanau pirmąjį tremtinių at
stovų suvažiavimą.

Sį suvažiavimą tremtyje laikome 
istoriniu. Čia buvo priimtas Lietu
vių Tremtinių Bendruomenės Sta
tutas ir jo priedai — bendrieji nuos
tatai su tremtinių negerovėmis ko
voti ir lietuvių tremtinių švietimo 
nuostatai.

Tada buvo nutarta, kad esančiai 
ištrėmime lietuvių tautos daliai 
sveikai ir pajėgiai išlaikyti, lietuvio 
vardui saugoti, lietuvių tremtinių 
švietimui tvarkyti, profesiniam pa
siruošimui ir specializacijai vykdyti, 
tautiniam solidarumui ir darbo mei
lei ugdyti, tremtinius globojančioms 
įstaigoms bei administracijai talkinti 
ir tuo keliu naujam gyvenimui ne
priklausomoje tėvynėje ruoštis - yra 
sudaroma Lietuvių Tremtinių Bend
ruomenė.

O kad ji būtų reprezentatyvi, mes 
įsipareigojome, kad kiekvienas lie
tuvis tremtinys moraliai atstovauja 
ne tik visai tremtinių bendruomenei, 
bet ir visai savo tautai Kas savo 
darbais ir poelgiais žemina savo 
gerą vardą, tas žęmina visų trem
tinių, visos tautos garbę ir didžiai 
kenkia bendrajam labui.

Šių minčių vedini, mes pasiryžome 
būti savo tautos ambasadoriais už
sienyje, kad nors tuo būdu padėtu
mėm kenčiančiai ir kovojančiai savo 
tėvynei, kad paremtumėm kovo
jančių brolių žygius.

Tremtinių švietimo ir kultūros 
sričių tvarkyme buvo užakcentuota, 
jog daugiausia gali pasireikšti pačių 
lietuvių iniciatyva. Švietimo ir kul
tūros darbininkai yra tremtinių ge
rovės ir tautos garbės įpareigoti 
darbe išsilaikyti su ligšioliniu idea
lizmu ir pasiaukojimu.

Pastatę kertinius akmenis, mes

nešėme plytas didžiajam Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės rūmui 
statyti ir šiandien, kada lygiai po 
dvejų metų, 1948 metų kovo 3-4 d. dL 
suvažiuoja mūsų atstovai į tretįjį 
seimelį Schweinfurtan, galime ap
žiūrėti pastatytą rūmą ir įsitikinti, 
ar jis sveikas ar nereikia remontų, 
ar kartais nėra išdaužyta langų, ir 
ar po juos skersvėjai nesisuka, ar 
šeimininkai, mūsų reprezentantai, 
gerai jaučiasi, ar jie išsitenka.

Lietuvių Tremtinių Bendruomenė 
per tuos dvejus metus turėjo du 
vyr. Komitetus. Pirmasis savo dar
bų apyskaitą davė 1947 m. spalių 
9-10 d. Kasselyje, antrasis, ten iš
rinktas, dabar duos pranešimą, kaip 
jie šeimininkavo mūsų visų pasta
tytuose rūmuose.

Sunkios ir atsakingos yra mūsų 
bendruomenės reprezentanto parei
gos. Visuomenė stato daug reikala
vimų, yra daug darbo ir pareigų, bet, 
deja, svetimoj žemėj gyvenant, ne 
visados atidaromos durys ten, kur 
reikėtų įeiti, ne visados norima iš
klausyti to , ką mes norėtum pa
reikšti, ir ne visados mūsų prašymai 
išpildomi.

Bet mes džiaugiamės kad prie 
esamų sąlygų dirbama, parodoma 
daug idealizmo, geros valios ir norų, 
pasiaukojimo.

Ką . pasakys dabartiniai reprezen
tantai, kokia bus jų darbų apž
valga, palikime pasisakyti sekan-z 
čiam kartui

Sveiki atvykę, — svelkinsis nusi
rinkę iŠ visos Vakarų Vokietijos 
mūsų atstovai, pasiryžę rimtam ir 
atsakingam darbui, kad, grįžę į 
savo gyvenamąsias vietas, iš kur 
jiems išvykstant buvo palinkėta lai
mingos kelionės ir sėkmingo darbo, 
galėtu ramia sąžine pasakyti, kad 
atstovavo savo apylinkės tautiečių 
reikalus ir yra patenkinti suvažia
vimo eiga, padarytais nutarimais, 
išrinktais vadovaujančiais asme
nimis.

Ir mes sveikiname atstovus. Nors 
mūsų bendruomenės rūmuose yra 
kairioji ir dešinioji pusė, yra ir vi
durys, bet, jei, juos apžiūrėdami, 
rasime, kad reikia pagrindinio re- 
montox tai neužsiangazuokime ku
riai nors vienai daliai, bet įmūry
kime plytas bendrai, simbolizuodami 
vienybę, nes ir vėliavą, mūsų tris
palvę, kurią iškėlėm virš savo rūmų, 
kėlėm visi kartu

Jei visi kartu statėme rūmą, visi 
juose apsigyvenome, tai ir remonto 
darbuose dalyvaukime sutartinai. 
Neklauskime vienas kito, kurioj 
pusėj kas gyvena, bet pasiteirau
kime, ar jis yra sumanus, gabus, 
turi daug idealizmo bei pasiauko
jimo, ar jis tinka dideliam darbui 
ir mūsų bendruomenės reprezenta- 
vimui.

Gera darbo nuotaika, rimtu bend
rųjų reikalų svarstymu, viską su
vesdami tėvynės meilės ir vienybės 
sąskaiton — tuo keliu vykdydami 
šį tretįjį tremtinių atstovų suvažia
vimą, mes tinkamai atšvęsime Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenės 
2-jų metų sukaktį, ir nukreipsime 
savo tremties uždavinius svarbiau
sia kryptimi — tinkamiau ruoštis 
gyvenimui Nepriklausomoje Lie
tuvoje. Vytautas K. Prutenls

Svarstomi santykiai su CSR
London, III. 1. (Dena). — Vienas 

britų užs. reik, ministerijos kalbėto
jas pareiškė, kad britų vyriausybė 
nuodugniai tirianti santykių su Če
koslovakija klausimą, pasitardama 
su Paryžiumi ir Washingtonu. Kal
bėtojas atsisakė komentuoti praneši
mus, pagal kunuos britų pasiuntinys 
iš Pragos turįs būti atšauktas.

BENEŠĄS SVYRUOJA
Praga, III. 2. (UP). — Vienas val

dininkas, kuris susirišo su Benešu, 
išvykusiu atostogų į Sezimovo Usti, 
pareiškė UP korespondentui, kad 
Benešąs nėra galutinai apsisprendęs, 
kaip elgtis Čekoslovakijos vyriau
sybės atžvilgiu. Jis matąs 3 galimy
bės: 1) atsisakyti iš užimamos vietos 
ir išvykti iš tėvynės (tai būtų jau 
trečią kartą jo gyvenime); 2) atsista
tydinti ir likti Čekoslovakijoje; 3) 
likti pareigose iki pabaigos (1953 m.), 
darant kuo mažiausia koncesijų nau
jajai vyriausybei. Valdininko nuo-

mone, Benešąs labiausia svarstąs 
trečiąją galimybę, nes tuo būdu iš
tesėtų savo įsipareigojimus ir galėtų 
duoti moralini pavyzdį gyventojams.

Sov. S-gos užs. reik. min. pava
duotojas Zorin, paviešėjęs dešimtį 
dienų Čekoslovakijoje, išvyko Mask
von. Du pabėgę katalikų partijos 
nariai pareiškė, kad Zorinas atga
benęs komunistams įsakymą pradėti 
perversmą.

Neoficialiais pranešimais, valymo 
akcija Čekoslovakijoje iki kovo 2 d. 
palietusi keletą šimtų tūkstančių 
žmonių. Iš vienos plieno liejyklos 
Moravijoje atleista 1.100 asmenų už 
atsisakymą pareikšti lojamumą nau
jajam režimui.

NANKINGAS APSUPTAS
Nanking, IIL 1. (UP). — Po per

galės ties Yingkau komunistų dali
niai, paėmę Kyan, esantį 80 km į 
šiaurę nuo Mukdeno, galutinai už
darė žiedą apie Mandžūrijos sostinę

Mukdeną. Stebėtojų nuomone, vy
riausybininkų pozicijas Mandžūrijoje 
reikia laikyti prarastomis.

Washington. JAV senatui pateikta 
iki šiol neskelbta slapta sutartis, 
pagal kurią Jungtinės Valstybės bu
vo įsipareigojusios tautinei Kinijos 
vyriausybei tiekti 1071 lėktuvą ir 
apmokyti šių lėktuvų personalą. 
936 lėktuvai jau esą duoH. Cankai- 
šeko vyriausybė lėktuvus gauna už 
7,2 mil dolerių, nors pačiai JAV jie 
kaštuoja 121 mil dol

Balsas prieš vergiją
New York. (Dena-INS) — Per 300 

žymių amerikiečių dvasiškių, prof, 
sąjungų veikėjų ir rašytojų krei
pėsi į JT, prašydami ištirti ir pa
skelbti pasaulyje tebeveikiančios 
vergijos apimtį Apskaičiuojama, kad 
šiuo metu vergų būklėje yra per 
20 mil žmonių, iš jų daugiau kaip 
pusė sovietų įtakos sferoje.
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Jis mūsų 
tautos idealas

Sv. Kazimiero dienos proga

Kai, lankydamas muziejų istori
nius skyrius, pažymai ant ilgos Lie
tuvos karalių bei kunigaikščių por
tretų eilės, ir, žiūrėdamas t jų veidus, 
meni jų galybės laikus, kažkaip šir
džiai miela pasidaro, kai užkliūna 
akys ant Sv. Kazimiero-Lietuvos 
Globėjo paveikslo. Susima.stai. Ir 
kuo ilgiau žiūri, tuo aiškiau perbėga 
vaizduose jo gyvenimas siekimai, 
supranti, dėl ko mes jo vardą no
rime įamžinti savo vaikų krikšto 
metrikuose, dėl ko statome jo gar
bei puošnias bažnyčias bei altorius, 
pakelių koplytėlėse randame jį me
džio drožiniuose, kodėl jis taip pa
garbiai minimas, ir jo diena taip 
iškilmingai švenčiama.

Jei jį-Sventąjį Kazimierą visur mi
nime ir iškeliame kaip Lietuvos 
Globėją, jei jis mums toks mielas 
ir artimas, galima drąsiai sakyti sa
vas, tai kur glūdi visa ta paslaptis?

Atsakymas trumpas — jis mūsų 
tautos idealas, jis įkūnyta lietuvio 
siela, jis, anot istorikų, mūsų pačių 
išraiška, kaip paveldi ir nemaini tau
tos tradicija, jis mūsų santūrumo ir 
ramumo, lietuviško pakantrumo ir 
taikingumo pavyzdys. Jau 464 me
tai praėjo nuo šio karališkos šeimos 
nario, 26 metų amžiaus jaunuolio 
mirties, bet jis mums buvo ir liks 
nemarus, ir juo toliau, juo branges
nis.

Minime Šventąjį Kazimierą-Lietu- 
vos Globėją kaip tik tuo metu, kada 
mūsų kraštas aimanose, ašarose Ir 
kraujuje pasruvęs, o mes, laiminges
nė tautos dalis, gyvename tremtyje. 
Ir todėl jis mums šiuo metu yra dar 
brangesnis, dar artimesnis, nes jo 
vardas ne tik šventųjų aureole pa
puoštas, bet rišasi ir su mūsų pa
triotizmu, kovomis dėl savo krašto 
laisvės. Mūsų tautos žmonių rodoma 
meilė ir prisirišimas jam sutelkė ir 
Lietuvos Globėjo vardą ir tuo su
jungė mūsų dvasinį gyvenimą su 
mūsų prisirišimu ir meile savo tė
vynei, kur ir jis rado sau amžino 
poilsio vietą.

Karališkoj šeimoj auklėtas, pra
bangioj aplinkoj gyvendamas, rūmų 
tarnų stropiai prižiūrimas, jis vis dėl 
to nepanūdo smaguriauti visomis že
miškomis gėrybėmis ir pasipuošti 
išdidžia puikybė, bet ryžosi šiame 
žemiškame gyvenime, kur dulke bu
vai ir dulke paliksi, nešti artimo 
meilės ir užuojautos ■ žiburį, padėti 
vargdieniams ir artimui. Jis, kara
laitis, laužydamas tėvų dvaro tradi
cijas, lanko nelaimės paliestuosius ir, 
jų tarpe būdamas, jaučiasi daug lai
mingesnis, negu puošnioje salėje tarp 
puošnių kunigaikščių ir jų damų.

Jis laimingas kai pasislėpęs nuo 
visų numeta auksais išsiūtus drabu
žius ir įsisupa į trinyčius; jį slegia 
ir kankina dvaro puotos ir prabanga, 
o randa didžiausio nusiraminimo ir 
paguodos, kai, niekam nematant, 
suklumpa ir gali tnelstis bei rymoti.

Kai karalaitis, vesdamas kietą ir 
asketišką gyvenimą, pradeda nykti 
ir jo sveikata pablogėja, susirūpina 
juo tėvai ir dvaro gydytojai, didžiū
nai ponai ir tarnai. Bet kas dedasi 
jo sieloje, niekas nesupranta. Kam 
jis gyvena ir aukojasi, niekas negali 
atspėti. Ir nors kūno jėgų susilpnė
jimo kankinamas, Kazimieras jau
čiasi laimingiausias iš laimingųjų, 
nes jis suprato ir rado tikrąją žmo
gaus paskirtį, jis pažino ir pamilo 
savo Amžinąjį Tėvą.

Šios gerosios žmogiškosios ypaty
bės, šis paprastumas, valingumas ir 
artimo meilė, jį ir papuošė Šventojo 
aureole, paliko pavyzdžiu kitiems.

Švęsdami Sv. Kazimiero-Lietuvos 
Globėjo dieną mintimis nukeliau
kime į Vilnių, užsukime į Katedrą, 
į Sv. Kazimiero koplytėlę. Čia, pa
sak istoriko S. Sužiedėlio, nesijauti 
vienišas. Rimties ir palaimos ap
gaubtas šventumu susižavi, nu- 
grimstl susimąstyme giliam, lyg bū
tų laikas sustojęs ir amžlnastls pra
bilusi. Juk tiek jau metų pro tą 
vietą pratekėjo, ir labai audringų 
prabėgo amžių, ir sūkurių verpetų, 
o tas šventojo karstas, rodos dabar 
žmonių būtų paliktas-toks gyvas, 
toks nemarus ir nemainus. Rastum 
ir dabar jį tenai, visai nepakitus1, 
sūkuryje to nuožmaus šėlsmo, kuris 
vilnija per mūsų sostinę, kaimus ir 
namus Rastum jį apsiaustą giedrios 
ramybės pačiais neramiausiais mūsų 
tėvynės laikais tą dievišką žiburį 
glūdumoj, kurio jokia tamsa ne
apima. Rastum, manau, ir suklupęs, 
paklaustum taip savęs vieno, Vil
niaus bazilikoje susimąstęs: „Kieno 
ranka jį palaiko? Kas už to pap
rasto, kaip ir kiti, altoriaus padėjo tą 
nevystančią sidabrinių gėlių puokš
tę, tuos Sv. Kazimiero, Marijos Gar
bintojo ir Lietuvos Globėjo žemiš
kus palaikus?“ Vytautas K. levaltls

Politinė apžvalga

„Stalinas perima Hitlerio rolę“
PESIMISTINIS SPAUDOS TONAS DEL ČEKOSLOVAKIJOS ĮVYKIU. — KOMINFORMO PAVASARIO OFENZYVOS PLANAS

Čekoslovakijos įvykiai nustelbė 
visus pasitarimus Londone ir Wa
shingtone. Šie įvykiai mirgėte mirga 
viso pasaulio spaudos puslapiuose. 
Toms partijoms, kurioms, dar buvo 
abejonių dėl komunistinių tikslų pa
saulyje, atrodo, turėjo atsiverti akys. 
Neperseniausiai dar Skandinavų 
valstybės spardėsi dėl Europos Uni
jos, norėdamos išlaikyti neutralumą. 
Atrodo, kad Čekoslovakijos įvykiai 
turėjo joms parodyti, kad jų svajo
nės apie neutralumą yra tik miražas. 
Visos iliuzijos apie tai, jog su ko
munistiniu pasauliu galima bendra
darbiauti, sugriuvo kaip kortų na
meliai.

Čekoslovakijos politiniai vadai ne 
kartą deklaravo, kad tamprūs ryšiai 
su sovietais yra vienintelis kelias ir 
galimybė Čekoslovakijos demokra
tijai ugdyti. Ji kaip ir kitos 
valstybės, puoselėjo nuntį, kad Če
koslovakija būsiąs tas tiltas, kuris 
jungsiąs Rytus su Vakarais. Bet 
deja, gyvenimas parodė, kad vietoje 
tilto tarp Rytų ir Vakarų Čekoslo
vakija buvo taip „sujungta“, kad 
vienu kominformo brūkšniu buvo 
nubrauktos ne tik visos laisvės, bet 
ir pati respublika. Čekoslovakija 
vėl pergyvena antrą Mūncheną, tik 
šį kartą ne Hitlerio armijos žings
niavo į Čekiją, bet kominformas, lai
minamas ir diriguojamas Sov. S-gos. 
jekoslovakija liko viena, lygiai taip 
iat, kaip ir 1938 metais, kada volio
tis britų min. pirm. Chamberlainas 
tasirašė amžinos taikos sutartį su 
Hitleriu. Bet deja, toji „amžinoji 
aika“ neilgai tesėsi. Mat, agresorių 
iperitams niekad galo nėra ir jie tol 
zalgo, kol užspringsta. 1939 m. Hit
leris „užspringo“ su Dancigo „kau-

Lietuvos nelaimių laikas 
nebus ilgas

— pareiškė JAV senatorius O’Conor Baltimorės lietuviams
Kare žuvusiųjų minėjimo dieną 

JAV senatorius O'Conor Baltimorės 
lietuvių parapijai atsiuntė laišką, 
kuriame sakoma:
-/Tikrai tragiška,- Sėd vyrai ir mo

terys, kentėję ir kovoję dėl laisvės, 
kurios visos demokratinės tautos per 
karą taip ilgėjosi, dabar jos visiškai 
neranda savo arba savo bočių tėvy
nėje. Vietoj laisvės jie mato visai 
ką kita: visišką Keturių Laisvių ne
paisymą, nuolatinį teisės gyventi ir 
kalbėti, išpažinti savo tikėjimą ir 
turėti nuosavybę paneigimą.“ — Kad 
ir koks niūrus šiandien rusų valdo
mos Lietuvos likimas, tačiau auka 
ir kančia tų narsių amerikiečių, ku
rių žygdarbius šiandien iškilmingai 
prisimenam, laiduoja, jog, nepaisant 
visų despotinių užkariautojų pastan
gų, laisvės meilė ir pasiryžimas be 
paliovos dėl jos kovoti šiandien, 
kaip ir praeityje,. kaitriai tebedega 
visų Lietuvą mylinčių žmonių šir
dyse ir sielose.

Lietuvos dvasia niekada nebuvo 
užslopinta. Tai parodė 1941 metų 
birželio sukilimas, po kurio Lietuva 
vėl kelias savaitės džiaugėsi laisve. 
Tiesa, po to saulė vėl aptemo, tačiau 
lietuvių patriotizmas neišblėso. Ke
turios Laisvės rusena kiekvieno tos 
nelaimingos šalies gyventojo širdyje.

Šiandien, prisiminę žygdarbius, 
priverčiančius smarkiau plakti širdį 
kiekvieno intymiai pažįstančio lie
tuvių patriotizmo Istoriją, mes galim 
absoliučiai pasitikėti geruoju Dievu, 
kad Lietuvos nelaimių laikas nebus 
ilgas. Lietuva .yra viena iš praeito 
baisaus karo aukų, nekalta taiki tau
ta, patekusi tarp dviejų gobšių, be- 
atodairių, tautų. Šiandien, bedieviš
kojo komunizmo kūjui ir pjautuvui 
siautėjant, visi giliai mylį Lietuvą 
gali guostis, kad Dievas yra geras ir 
kad jis neleis raudonojo komunizmo 
gaujoms amžinai užlieti žemę."

Anglų dienraščio pasikalbėjimas su 
Lietuvos vyskupu V. Padolsklu
J. E. Vysk. Vincentas Padolskis 

šiuo metu lankosi Anglijoje. Jo at
vykimas į Angliją vietos katalikų 
tarpe aukėlė gyvą susidomėjimą. 
Katalikų laikraštis „Catholic Herald" 
vasario mėn. viduryje pirmame pus
lapyje įsidėjo vieno iš redaktorių pa
sikalbėjimą, su J. E. Vysk. Vincentu 
Padolsklu. Pasikalbėjimas paįvai
rintas J. E. Vincento Padolskio nuo
trauka. Vyskupas V. Padolskis laik
raščiui pareiškė:

„Pernelyg ilgai Vakarų galybės 
buvo nusigrįžusios nuo Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Tasai spaudos ir vyriausy
bių abuojumas gal bus kai ką pastū
mėjęs manyti, kad mes būsim pasi
davę rusų mums primestam komu
nistiškam režimui. Tai netiesa, mūsų 
rezistencija tebeina. Mano tauta jau
čia, kad išvadavimo diena jau ne-

lu“. Kur, kada ir su kuo užsprings 
io rytų pasekėjas sunku numatyti.

Pasaulio spauda, vertindama da
bartinius Čekoslovakijos įvykius, 
daro tam tikras išvadas ateičiai ir, 
kas svarbiausia, šiuos įvykius laiko 
pamoka, iš kurios reikia padaryti ne 
tik išvadas, bet ir pasimokyti.

Deja, tų pamokų, atrodo, jau buvo 
nemaža, pradedant Pabaltijo valsty
bėmis ir baigiant Čekoslovakija. Ir, 
kaip atrodo, dar pakankamai nepa
simokyta, paaukojant ne tik eilę 
valstybių, bet paliekant milijonus 
žmonių negirdėtoms ir kultūringam 
žmogui nesuprantamoms torturoms.

Paryžiaus spauda rėkiančiomis 
antgąlvėmls pažymi: „Stalinas per
ima ‘Hitlerio rolę.“ Radikalsocialistų 
laikraštis „Aurora“ lygina dabartinę 
Čekoslovakijos krizę su 1938 metais, 
pažymėdamas, kad karas nėra už
baigtas, bet esančios tik ginkluotos 
paliaubos. Po Mtincheno Nr. 2 atei
sianti nauja kovo 15 — tik su tuo 
skirtumu, jog vietoje Hitlerio vyriau
sią rolę vaidinsiąs pats generalisi
mus Stalinas. Dešiniųjų „Epoųue“ 
pažymi, kad šie metai primena 1938 
ir 1939 metus, ir išreiškia nuogąsta
vimą, jog Čekoslovakijos sienos yra 
ne toliau kaip Strassburgas nuo Pa
ryžiaus. Baigdamas laikraštis nu
rodo, kad prez. Benešąs vėl turės 
oasidaryti emigrantu ir savo amžių 
baigti kokiame norą JAV universi
tete beprofesoriaudamas.

Anglų spaudos tonas irgi labai pe
simistinis. 9 „Manchester Guardian“ 
rašo: „Antrą kartą laikotarpyje de
šimties metų Čekoslovakija nustojo 
egzistavusi kaipo laisvas kraštas. 
Šitas perspėjimas Vakarų demokra
tijoms nepaliks neužgirstas. Dabar-

betoli, kad karas, kuris tą išvadavi
mą atneš, yra neišvengiamas.

Toliau „Catholic Herald“ plačiai 
aprašo vyskupo Vincento Padolskio 
pasakojimą apie, sovietinės -okupa
cijos Lietuvoje 'žiaurumus, nekaltų 
žmonių deportacijas; lietuvių' tautos 
naikinimą ir katalikų Bažnyčios pa
dėti.

Vyskupas V. Padolskis pasisakė į 
Angliją atvykęs lietuvių tremtinių 
reikalais. Pasikalbėjimo pabaigoje 
Ekscelencija pareiškė, padėką anglų 
katalikams už jų parodytą palanku
mą Lietuvai ir lietuviams trem
tiniams.

Leiskite atstatyti Dienų sukutyje
vieną praeitų metų sukaktuvininką 
būtent — Kazį Bradūną. Jį „per ne
apdairumą“ (šituo terminu įprasta 
dėties) įbroviau į straipsnį „Du pa
miršti blaivumo skleidėjai“, kur, 
be Pulgio Andriušio ir A. Gustaičio, 
sukakusių 40 metų amžiaus, dar 
paminėjau 6 asmens.

Iš kūrybos lobio sprendžiant, K. 
Bradūnas jau nebe jaunas: 1944 m. 
pasirodė „Pėdos Arimuos“, 1946 m. 
„Svetimoji duona“ (pernykštė L. R- 
K. premija) ir 1947 m. „Maras“ ir 
„Vilniaus Varpai“ (šįmetė - „Patrios“ 
premija). Kiti to ir per 50 ar 100 
metų nesukuria. O tuo tarpu K. 
Bradūnas yra gimęs ne 1907 m., bet 
1917 m. jei būt moteris, galima būtų 
apibūdinti jo amžių kaip balzakinį. 
Viešai tad nurašau iš jo amžiaus 10 
metų. Kvit! — kaip yra pasakęs A. 
Strazdelis.

Tai tarkime jau užprotokoluota. 
Atsakomybe už aną „neapdairumą“ 
turiu malonią pareigą pusiau pasi
dalyti su „Patrios" leidykla (ji savo 
ruožtu vėl pusiau tesidallja su „Lie
tuvių Ryšytojų kalendoriaus" auto
riumi). Iš ten juk kilo palinkimas 
K Bradūną susendinti. Kai patikri
nau „Tremties Metuose“, jau buvo 
pervėlu. Kad vieną sukaktuvininką 
atšaukus, „Tėviškės Garso“ skaity
tojams nebūtų nuostolio, drįstu ton 
vieton iššaukti net du pernykščius 
sukaktuvininkus, kurie buvo ir 
bendruomenės, ir spaudos pamiršti, 
tai: . Nelė Mazalaitė Krūminienė iš 
Darbėnų (gimusi 1907. 8. 20) Ir An
tanas Rūkas iš Šiaulių (gimęs 1907. 
9. 10.), abudu ne giminės, bet 
plunksnos d įbuotojai.

Vadinasi, skaitytojai šiuo atveju 
neturi jokio nuostolio, netgi gauna 
pridurko. Iš nukentėjusiųjų telieka 
Ponia Bradūnienė, kuri, iki daly
kams pilnai paaiškint, galėjo įtarti 
savo vyrą andai, sužieduotuvių me
tu, nuslėpusį net 10 metų. Bet ir 
šiuo atveju, kai klaida paaiški, ne 
10 metų prarandama, .bet 10 metų 
atgaunama.

tinė sovietų agresija yra lygiai to
kia pati, kaip ir Hitlerio. Tik vie
loje Henleino dabar stovi Gottwal- 
das." Savaitraštis „Tribūne“ rašo: 
„Jeigu ir toliau Sov. S-ga ves tokią 
politiką, tai karas bus neišvengia
mas.“

Kyla klausimas, kokių priemonių 
numato griebtis pasaulis šiai komin- 
formo ofenzyvai, sustabdyti ir kokie 
tolimesni kominformo planai? Anglų 
komentatorius L. Fraser konstatuoją, 
kad su Čekoslovakijos demokratija 
yra baigta. Ir, statydamas klausi
mą, kodėl Čekoslovakija kapituliavo, 
atsako, kad pagrindinės kapitulia
cijos priežastys glūdi ne pačioje če
kų tautoje. Čekoslovakija buvo pri
versta kapituliuoti, nes iš trijų pusių 
ji yra apsupta sovietų armijų, ku
rios buvo pasiruošusios kiekvienu 
momentu įžygiuoti, „prireikus tvar
kai palaikyti“.

Kominformas, anot L. Fraserio, 
yra numatęs šitokį pavasario ofen
zyvos planą. Po Čekoslovakijos seks 
Suomija/ Italija, Prancūzija, Austri
ja ir galų gale Vokietija. Perspek
tyvos Suomijoje lygiai tokios pat, 
kaip ir Čekoslovakijoje. Su Italija 
bus daug sunkiau. Ten sovietai ne
turi savo įgulų, be to, prez. Truma- 
nas kategoriškai yra pareiškęs, jog 
„JAV neliks neutrali tuo atveju, 
jeigu Italijos demokratijai grėstų 
pavojus tiek iš vidaus, tiek iš išorės 
priešų“. Fraseris baigdamas nurodo, 
jog netolima praeitis parodė, kad vi
siems agresoriams ateina galas. Ra
gino čakų tautą nenusiminti, pažy
mėdamas, kad jų padaryti žygiai, 
ginant demokratiją, nebūsią ateityje 
užmirki.

Kokių priemonių numato griebtis 
Vakarų valstybės šiai kominformo 
ofenzyvai sustabdyti?

JAV prekybos ministeris Harri- 
manas penktadienį kongrese pa
reiškė: „Sov. Sąjunga sudaro didesnį 
pavojų, negu Hitleris. Su šiomis 
agresijomis nebus tol baigta, kol mes 
energingai nepasipriešinsime. Jeigu 
nes leisime sovietams užgrobti Euro
pą, JAV atsistos prieš tokią problemą, 
prie kurios ji nėra priaugusi.“ Pran
cūzijos užs. reik. min. Bidault pa
reiškė, kad vienintelis kelias pasi
priešinti šiai grobimo politikai esąs 
kuo skubiausias Vakarų Europos 
valstybių sujungimas į uniją. „De
mokratijos principus- mes- turėsime 
ginti bendromis jėgomis“, pareiškė 
Bidault. Buv. užs. reik. min. Edenas 
pareiškė: „Čekoslovakijos krizė yra 
pavojaus signalas vakarams ir kar
tu paraginimas tuojau pradėti dar 
tampresnį bendradarbiavimą tarp 
Vakarų Europos ir JAV. Nieko ne
laukiant turi būti imtasi drastiškų 
priemonių pavojui pašalintu“

Šie perspėjimai, atrodo, nebus be 
vaisių. Štai, Anglija, Prancūzija ir 
Benelux valstybės pradėjo pasitari
mus dėl karinio pakto sudarymo ne 
tik prieš Vokietijos būsimą ją agresi
ją, bet ir prieš visus kitus agreso
rius, kurie kėsintųsi į šias valstybes.

Įvykiai Čekoslovakijoje judina 
greičiau ir Marshall!o planą. Sena
torius Vandenbergas šeštadienį pa
reiškė: „Čekoslovakijos įvykiai ver
čia Europos pagalbos planą kuo sku
biausiai priimti. Aš tikiu, kad iki 
kovo 15 d. senatas Marshallio planą 
priims“. Kongreso užsienio politikos 
pakomisė patieks kongresui studiją 
apie komunizmo strategiją ir taktika, 
siūlydamos priemones komunizmo 
ofenzyvą paversti defenzyva. Stu
dijoje nurodoma, kad komunizmo 
pagrindinis tikslas yra pasaulinė re
voliucija. Jį pasiekti galima tik jėga, 
kitaip sakant, karu. Priemonės prieš 
komunistinę ofenzyvą: visų nekomu
nistinių valstybių sujungimas į vieną 
vienetą. į kurį turėtų įeiti ir Art. 
Rytai, Prancūzija, Italija, Vokietija 
Ir Kinija.

Nežiūrint labai nepalankios pasau
lio opinijos komunizmui, kominfor
mas savo politiką tęsia toliau. Dar 
nebaigus virškinti Čekoslovakiją 
jau nauja auka atsidūrė eilėje. Šį 
sykį yra didvyriškoji Suomija. Gen. 
Stalinas atsiuntė Suomijos prez. Pa- 
asiviki raštą nurodydamas, kad tik 
Suomija yra vienintelė iš buv. priešo 
valstybių, kuri nėra sudariusi jokio 
apsigynimo pakto su Sov. S-ga. Sta
linas siūlo Suomijai tokį draugin
gumo ir apsigynimo paktą sudaryti. 
Jo pobūdis turėtų būti toks, kokį so
vietai turi su Čekoslovakija ir Bal
kanų valstybėmis.

Šį Stalino „pasiūlymą“ Suomijos 
politiniai sluoksniai sutiko su dideliu 
nerimu. INS korespondentas iš Hel
sinkio praneša, kad tiek gyventojai, 
tiek Suomijos politinės partijos yra 
nusistatę prieš sovietų siūlomą ka
rinį paktą. Gyventojuose reiškiasi 
baimė, kad Suomijos laukiąs toks 
pat likimas, kaip ir Čekoslovakijos. 
Komunistas vidaus reikalų ministe
ris išleido parėdymą, draudžiantį be 
jo leidimo išvykti iš Suomijos.

Paskutinėmis žiniomis o iš Suomi
jos, parlamentas galįs nuspręsti šį 
reikalą, o ne prezidentas. Po šio min. 
pirm, pareiškimo su nepaprastu 
įtempimu laukiama parlamento pa
sisakymo. Anglų laikraštis „Times“, 
rašydamas dėl Suomijos krizės nu
rodo, kad Suomija neprotingai pa
sielgtų, atmesdama Sov. S-gos pa
siūlymus. Nežiūrėdami „Times“ 
samprotavimų, palauksime Suomijos 
tautos sprendimų. Banionis

sixnins ir Molotovo—Ribbentropo
suokalbį.

Iš anapus geležinės uždangos 
žiūrint,

viskas kitaip atrado.
1. Ypač britų zonos tremtiniams 

yra gerai pažįstamas vietovardis 
Wentorf palei Hamburgą. O šit, kaip 
tą vietą aprašo Lenkijos komunisti
nis „Glos Ludu“:

„Vakarų Vokietijoje iki šiol yra 
stovyklos vadinamiesiems Displaced 
Persons, kurių vis tebėr apie milijo
nas asmenų. Anglosaksų valdžia ne 
tik neremia, bet dar trukdo norin
tiems repatrijuoti. Šiuo atžvilgiu 
nebegelbi ir bado streikai, kuriuos 
plačiai organizuoja norintieji grįžti. 
Iš „išvietintųjų“ atimami asmens do
kumentai, o jie patys įmetami j ka
lėjimus. Paskutiniu metu JAV ka
rininkai išvystė agitaciją už stojimą 
į „savanorius“, kurie bus panaudoti 
kovose prieš Graikijos demokratinę 
armiją. Šitokių pasamdų transportai 
suvežami Hamburgan, specialion 
stovyklon (kalbama apie Wentorfo 
pereinamąją stovyklą), kur vyksta 
tų savanorių" (jų šiuo metu yra apie 
14.000) karinis apmokymas . . .“

2. Teko, turbūt, skaityti DP licen- 
cijuotos spaudos dvlsavaitraštis vo
kiečių kalba „Im Ausland“. O šit 
ką apie jį rašo komunistinė „Polska 
Zbrojna“:

„Augsburge JAV okupacinės va
dovybės sutikimu išeina laikraštis 
„Im Ausland“. Tai amerikiečių glo
bojamo fašistinio internacionalo, į 
kurį įeina buvę Hitlerio artimi ben
dradarbiai ir jo pasekėjai ideologinis 
oficiozas. Pavartyk betkurį numerį 
ir prieisi išvadą, kad net Goebbels 
nebūtų pajėgęs suorganizuoti tokį 
ultrafašisiinį laikraštpalaikį, kurio 
akivaizdoje kariningasls „Volkischer 
Beobachter" tonas atrodo esąs tik 
kūdikio inkštimas.“

Daug dar „atsiliepimų“ apie DP 
galima būtų pacituoti, bet ar yra 
prasmės? Visi jie, prisimenant lordo 
Beveridge posakį, yra Kremliaus ba- 
landžiai , . .

Nelygu atitaisymas atitaisymui
Sykį jau pradėjom kalbėti apie 

atitaisymus, tai ir važiuokim toliau. 
Nėra gėda prisipažinti klydus, gėda 
klaidas klaidomis lopytu Šit, kaip 
„UKramski Visti“ praneša, „proieta- 
rijato tėvynėje' pasirodė nauja, 
„Trumpo kurso“ laida, kur A. V. 
Sestakovas „atitaiso“ net pačią isto
riją. 1938 m. laidoję vienas skyrius 
buvo įvardintas. „Lietuva ir Lenkija 
— Maskvos valstybės priešai“, o 
naujoje laidoje tas pats skyrius jau 
įvardytas „Lietuvos valstybė ir jos 
santykiai su Maskva“. Senojoj laidoj 
buvo parašyta: „Didelė armija neap
gynė Rusijos nuo pralaimėjimo. 
Pralaimėjimo kaltininkais buvo Ru
sijos ministrai ir generolai.“ Naujo
joj laidoj tatai šitaip „ištaisyta“: 
„Rusijos armija keletą kartų smar
kiai sumušė austrų ir vokiečių ar
mijas. Ypatingai didelį laimėjimą 
atsiekė gabaus generolo Brusilovo 
vadovaujamoji rusų ofenzyva 1916 
m. vasarą.“ Senojoj laidoj buvo 
įdėti maršalo Jegorovo ir Blūcherio 
atvaizdai ir pastebėta, kad „Deni- 
kinui nugalėti planą parašė Stalinas 
ir to frontc^vadas Jegorov“. Naujo
joj laidoj trumpai drūtai: „Stalinas 
savarankiškai paruošė planą Deni- 
kino armijoms nugalėti“ Jegorovo 
ir Blūcherio atvaizdų nebėr, jų vie
toj — Žukovo portretas.

TSRS mokyklose vartojamas va
dovėlis „Istoria SSSR“ vienoj laidoj 
pastebėjo, kad raudonosios armijos 
pralaimėjimo ties Varšuva priežasti
mi buvo kapitalistų suokalbis, o 
naujoj rašoma: „Lenkijai laimėti 
pagelbėjo kapitalistinis pasaulis ir 
. . . Trockis.“

Atsimename, tur būt, 1940 m. va
sarą. Tada TASS skelbė, kad „Lie
tuvos liaudis savo noru įsijungė į 
TSRS“, (gabar „Istoria SSSR“ tą 
„savarankiškumą“ išaiškina tuo bū
du, kad „Tarybų Sąjungos vyriausy
bė turėjo griebtis priemonių savo 
sienoms ginti“ ir „pagelbėjo Lietu
vos liaudžiai apsispręsti“. Reikia 
tikėtis, kad dar jaunesnėj laidoj pri-
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Vasario 16-oji, Vilnius ir mes, tremtiniai
(Pabaiga)

Taigi Lietuva ... po/ I-jo Pa
saulinio Karo daliai savo Tautos 
žemių atgavusi nepriklausomybę, įl
ojo Pasaulinio Karo išvakrėse nebe
telpa jau savo . kauninėse sienose. 
Antrasis Karas grąžina jai Vilnių. 
Kokiomis aplinkybėmis, kokiomis 
sąlygomis — visi žinome. Šiaip ar 
taip, nė valandėlei nepamiršdami 
dabartinės Lietuvos politinės ir kito
kios buities, nuo šiol nebežiūrima.į 
pasaulį ir kaimynus Kauno, o tik 
Vilniaus akimis. Nebe iš laikinosios 
erzacinės prieglaudos mūsų vyriau
sybei ir jos departementams darome 
vienus ar kitus politinius ar kito
kius žygius, sudarome tas ar kitas 
sąjungas ir šiaip planuojame savo 
Tautos gyvenimą, o tik jau iš savo 
amžinosios sostinės — jos istorine 
galvosena ir kurkas platesne, sudė
tingesne ir efektingesne už kaiminę 
realybę gauname nustatyti savo 
Tautos ir Tėvynės ateitį, jųjų gyve
nimą ir darbus, santykius su kaimy
nais ir kitais kraštais. Ne kitokiomis, 
tik Vilniaus akimis žiūrėdami, ne ki
taip, tik vilnietiškai galvodami, rašė 
savo raštą ir Vasario 16 d. akto da
lyviai.

Vilniaus idėja, Vilniaus siekimas 
per visą kauninį Nepriklausomosios 
Lietuvos laikotarpį ne tik nustatė 
Tautos galvoseną ir dvasinį gyveni
mą, bet ir taip kėlė jos kultūrinį, 
visuomeninį ir net ūkini pajėgumą, 
jog per ištisą maskoliškos valdžios 
šimtmetį dėl nežmoniško persekoji- 
mo daug kuo gavusi atsilikti nuo 
savo kaimynų latvių ir estų, dabar 
trumpu nepriklausomybės laiku ji 
ne tik daugeliu atžvilgių pasivijo jų 
ūkinę ir kultūrinę pažangą, bet kai- 
kuo net ir pralenkė. Nenuostabu, jog 
man pačiam, prieš II-jį Pasaulinį 
Karą nekartą sueinant su latvių 
politikais, mokslininkais ir visuome
nės veikėjais, čia iš vieno čia iš kito 
tekdavo išgirsti: „Turėdami Rygą, 
mes nepavydime jūsų Vilniaus, bet 
mes pavydime kovos dėl Vilniaus, 
pavydime jūsų tautai Vilniaus idė- 

, jos!“ O latviai moka blaiviai galvoti, 
moka skaičiuoti, moka ir stebėti.

Kiekvieną vasario 16 dieną stebė
davome vis didesnę visokeriopą Lie
tuvos pažangą, atžymėdavome jos 
laimėjimus. Ją atžymėjome ir per
nykščiame mūsų šios šventės pami
nėjime, ypačiai naudodamiesi a. a. 
prof. Jurgio Krikščiūno, rūpestingai 
surinktais duomenimis ir įdomiais, 
labai tikslingais palyginimais su kai
mynais. Tų duomenų šiandien nebe- 
kartoslme ne tik atsižvelgę į tą patį 
mūsų klausytojų sąstatą, bet ir su
prasdami, jog netolimos mūsų praei
ties dideli laimėjimai perdaug nesi
derina su dabartine Lietuvių Tautos 
padėtimi, kad langva širdimi vien 
apie šviesią praeitį vis kalbėtume. 
Tačiau ir neišleisdami iš akių dabar
tinės Lietuvos Tėvynės buities, gerai 
suprantame, jog prieš 30 metų sto
jusi į nepriklausomybinį kelią ir tuo 
keliu eidama taip pakilusi Tauta kad 
ir gauna patirti didžiausių smūgių ir 
kančių, tačiau kito kelio į priekį 
žengti, kaip kad 1918 m. vasario 16 
d. nustatytas ji neturi: turi būti vė-

M. Biržiška
liai atgauta Lietuvos laisvė ir nepri
klausomybė, kaip vienintelis tautos 
gerbūvio, jos išlikimo ir kilimo lai
das.

Mūsų, tremtinių, čia uždavinys ir 
pareigos visai aiškios: ne tik kaip 
ištikimiems ir Susipratusiems savo 
tautos sūnums ir dukterims visu 
kuo — savo pajėgomis ir pasiaukoji
mu remti jos žygius atgaunant pra
rastąją nepriklausomybę, bet ir savo 
ypatingą padėtį, ypatingas tremties 
gyvenimo sąlygas panaudoti ten, kur 
dar nepriklausomybės laikais labiau 
ar mažiau buvo stebima ar jaučiama 
skaudesnių, silpninančių mus trūku
mų, kuriuos Lietuvoje likę tautiečiai 
testengs laisvoje ateityje tik mūsų 
padedami beįveikti. Kaikuriuos šiuos 
trūkumus čia suminėsime, kuriems 
pašalinti ar bent susilpninti mes lyg 
šaukte būtume pašaukti.

Norime ar nenorime, einame per pa
saulį, atsiduriame įvairiuose kraš
tuose. Nebe brazdžioniškas >,per pa
saulį keliauja žmogus“, o tik. paprasti 
paprasčiausi lietuviai — šen! ir jau
ni, suaugę ir vaikai, vyrai ir mote
rys, įvairaus verslo, amato ir darbo, 
net ir nedarbo žmonės. Eina ieško
dami kur nutūpti kur rasti pragyve
nimą, ir pradėję Vokietijos griuvė
sius, atsiduria Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Anglijoje ir Škotijoje, 
Prancūzijoje ir Belgijoje, Italijoje it 
Ispanijoje, Švedijoje ir Danijoje, Ar
gentinoje ir Brazilijoje, Urugvajuje 
ir Venecueloje, Egipte, Indokinijoje, 
Australijoje. Neperdaug tesuklysime 
pasakę, jog penkiose pasaulio dalyse 
nėra tokio krašto, kuriame nerastu
me savo tautiečių. Jie gauna verstis 
visokiose sąlygose, patirti šilta ir 
šalta, bendrauti su visokiais žmonė
mis — tautybėmis — rasėmis, matyti 
ir stebėti visokį gyvenimą, visokią 
kultūrą, visokią pažangą ar net at- 
žangą. Jie mato ir stebi lai, ką ne
priklausomybės laikais tik retas lie
tuvis tegaudavo ar net joks mūsiškis 
negaudavo pats patirti. Tad kur be- 
atsidurę, būkime akyli ir ausyli, kad 
grįžę Tėvynėn kiekvienas būtume jai 
naudingi savo patyrimu.

Eikime betgi čia ne paprastas, kad 
ir praktines, geografijos pamokas, tik 
labiausiai gilinkimės į vakarietišką 
asmens ir visuomenės gyvenimo san
tvarką, kultūrą, dvasią. Vasario 16 d. 
aktas skelbė demokratiniais pama
tais sutvarkytą Lietuvos valstybę, 
bet ar iš Rytų galėjome demokratiz
mo mokytis ir semtis, ar dėl savo 
nepatyrimo negavome čia nekartą 
suklysti ir net suklupti? Gyvenimiš
kąjį, visa apimąntįj į, įvairiuose kraš
tuose įvairaujantį demokratizmą kur 
bepažinsime, besuprasime, beįvertin- 
sime ir juo bepersiimsime, kad ne 
Vakaruose! Čia kiekvienas iš mūsų 
gauna ne tik iš knygos, bet iš paties 
gyvenimo ir iš savo patyrimo visa 
tai studijuoti, turi virsti tvirtu va
kariečiu ir toks, tiktai toks tegrįžti 
Tėvynėn — atsverti joje įsigalėjusį 
per tą laiką rytietiškumą.

Tačiau einame mes į platųjį pa
saulį, kiti per nevieną kraštą gau
dami keliauti ir juos pažinti, ne vien 

duonos ieškodami ir ne vien naują 
gyvenimą stebėdami, bet ir — sąmo
ningai ir nesąmoningai — nešdand 
svetur, į žmones — sakant gudų 
poeto Jankos Kupalos žodžiais — 
savo skriaudą (svajų skriudu). Ir čia 
— teisingu mūsų mielo atstovo Lon
done Broniaus Balučio pasakymu — 
virstame, turime virsti savo Tautos 
ambasadoriais, gaunančiais sveti
miems aiškinti ir ginti mūsų šventą 
bylą. To iš mūsų laukia, to reika
lauja mūsų kenčianti Tauta, šunimis 
ir durtuvais nuo pasaulio atskirta. 
Ne tik savo žmonišku, pavyzdingu 
elgesiu verčiame kitas tautas pagar
biai įvertinti mūsų Tautą ir suprasti 
jos teisę į laisvą, nepriklausomą gy
venimą, bet ir turime atvirai, drąsiai 
ir sumaniai rašyti visur jos kančias, 
neprašyti kieno jai išmaldos, užuo
jautos ar užtarimo, tik ieškoti sau 
tvirtų, ištikimų talkininkų, ją vaduo
jant. Vasario Šešioliktoji yra todėl 
ne tik mūsų didžioji Tautos šventė, 
ne tik tautinio susikaupimo ties Tau
tos išeitų, tebeeinamu ir dar eisimu 
keliu, bet dar ryžties ir žygio diena.

Knygos apie Lietuvą
vv. 

the 
Cambridge University Press, 1940. 
47 psi. Baltijos baseino problemų 
studija. Trim Pabaltijo valstybėm 
skirti 7-38 psl., iš jų Lietuvai 7-20 
psl.

Apie Lietuvą bei kitas Pabaltijo 
valstybes autorius rašo su aiškia 
simpatija, kurptačiau reiškiama su 
anglams tipingu santūrumu ir ato
kumu. Mūsų tautos charakteriui ir 
jos istorinei misijai nusakyti Redda
way daugiausia vadovaujasi prof. J. 
Ereto (La Lithuania) ir prof. V. 
Jungferio (Hinter den Seen...) vei
kalais.

Knyga parašyta dar prieš 1940 m. 
birželio 15 d. sovietinę invaziją, ta
čiau autorius pažymi, jog „įsileisda- 
mos sovietų įgulas jos (Pabaltijo 
valstybės) faktiškai neteko savo ne
priklausomybės“. Priminęs, jog tai 
įvyko po to, kai Lietuvos teritorijos 
dalį (Klaipėdos kraštą) atplėšė vo
kiečiai, Reddaway konstatuoja, jog 
Baltijos regionas yra „desperątiškos 
kovos dėl civilizacijos teatras“. Jis 
pripažįsta, kad tarpkary Lietuva, 
Latvija ir Estija užsirekomendavo 
kaip „tvarkingos ir pažangios respu
blikos", per 20 nepriklausomybės 
metų pasiekusios žymių rezultatų“, 
klausia, „ar tokios bendruomenės 
turi moralinę teisę į valstybinį ne
priklausomumą ir ar žmonių ben
druomenė tą teisę pavers kūnu“, ir 
pažymi, jog „Baltijos srity iškyla 
pasaulinė mažųjų valstybių proble
ma ... be galo svarbi visai žmonijai 
problema“.

Rašydamas pačioje karo pradžioje, 
kada visi nepramatomi išjudintos 
pusiausvyros galimumai dar tebe
buvo prieš akis, britų autorius bai-

F. Reddaway, „Problemas of 
Baltic" (Baltijos problemos).

„Reikalavimas komunistų armijai pasitraukti iš Lietuvos“ — rašo, 
talpindamas šią nuotrauką, Kanados laikraštis „Evening Telegramm“. 
Nuotraukoje vaizdai iš Vasario 16-os minėjimo, metu vietos lietuvių 
pastatyto gyvoje paveikslo „Pavergtoji Lietuva“.

giamųjų išvadų skyriuje be kitko 
sako:

„.Pabaltijo kraštų gaminiai, tiesa, 
užėmė reikšmingą vietą Vakarų Eu
ropos ūkyje, tačiau negalima sakyti, 
kad be jų nebūtų galima apsieiti. 
Todėl yra pagrindo Baltijos erdvę 
laikyti viena iš mažiau gyvybinių 
kontinento sričių. Antra vertus, kul
tūriškai ši sritis priklauso pačiai 
aukščiausiai kategorijai. Per du de
šimtmečius tos penkios valstybės 
(Suomiaj, Estija, Latvija, Lietuva, 
Lenkija), išsivadavusios iš vokiečių 
ir rusų jungo įrodė nepalikdamos 
nė mažiausios abejonės, kad jos yra 
pasigėrėtini tautų šeimos nariai, 
šviesūs, energingi ir pažangūs. Kai 
jų buvę valdovai išvirto į totalistus, 
paaukodami asmens laisvę ant ko
lektyvinės jėgos aukuro, tos išsilais
vinusios tautos priartėjo prie aukš
čiausios Vakarų civilizacijos bei de
mokratijos tiek, kiek tik leido jų 
pradiniai sunkumai. Vertinant Va
karų mastais, jų iškilimas yra veik 
grynai pelnas žmonijai. Tačiau karas 
jau parodė, kad 1939 metų sąlygomis 
nė viena iš Pabaltijo tautų (gal be 
Vokietijos ir Rusijos) negali tikėtis 
be kitų pagalbos išlaikysianti savo 
laisvę... Demokratiją Pabalty tegali 
laiduoti visiškas vakarinių sąjungi
ninkų triumfas ir patvarus solidaru
mas ... Taikos kūrėjai turės kele
riopų pirmenybių prieš 1919 m. Jie 
turės žinoti, jog tuščia pasitikėti 
Tautų S-gos visagalybe arba pasi
keitimu vokiečių širdy. Bet jie taip 
pat turės žinoti, kad Sov. S-gos kai
mynai siaubingai bijo bolševizmo... 
Aštuonių karo mėnesių pakako, kad 
bent toks pat mažų valstybių skai
čius atsidurtų nevilty, iš kurios .jas 
tegalės išvaduoti nebent aiški sąjun
gininkų pergalė. Čia glūdi problema

Pabaltljo srities, kurią gamta ir isto
rija padarė tikra tėvyne tautų, ma
žų skaičium, bet didelių siela“.
Rev. Thomas G. Chase, „Significance 
of Ruthenian and Musvovite Ele

ments in Lithuanian History“ 
(Gudų ir maskolių elemento reikšmė 
Lietuvos istorijoj) r

New York, 1944.
Gudai, maskoliai ir lenkai yra sla

viškasis elementas, kurio vaidmenį 
lietuvių kultūrai, tikėjimui, valstybi
niam gyvenimui autorius pavaizduoja 
šioj 29 psl. brošiūrėlėj Susidūrimai 
su gudais prikėlė lietuvių valstybin
gumą; ruo pasidavimo gudų kalbai, 
kultūrai ir stačiatikybei lietuvių 
tautą išgelbėjo krikštas, nukreip
damas ją į vakarietinę lenkų kul
tūrą. Augančio Maskvos imperia
lizmo grėsmė pagreitino Lietuvos 
uniją su Lenkija ir paspartino len
kinimo procesą. Nuožmi carų rusų 
okupaciją pažadino lietuvių tautinę 
sąmonę, kurio& dėka naujoji Lie
tuva į savo nepriklausomą valsty
binį gyvenimą jau ėjo visiškai atsi
palaidavusi nuo lenkiškosios kultū
ros saitų. „Kokį vaidmenį rytinių 
slavų elementas, maskvinės Rusijos 
atstovaujamas, suvaidino nūdienėj 
Lietuvos istorijoj?“ klausia baig
damas autorius.

Tiesa turi nugalėti
Jau ašiuoneri metai, kai jūsų 

kraštas kenčia žiauraus okupanto 
vergiją, tačiau aš esu įstikinęs, kad 
vienybė ir laisvė tebėra gyvos jūsų 
širdyse. Teisingumas turi nugalėti 
smurtą ir, laikui atėjus, Lietuva pri
sikels kaip laisva valstybė užimti 
jai prideramą vietą tarp pasaulio 
tautų. Bernard Cardinal Griffin

ST. TAMULAITIS

SVEČIAI
lys buvo pusiau šlaito ir taikstėsi 
bent esamose sąlygose pastatyti ko
jas patogiau. Ponia pirklienė. suši
lusi ir nelaiminga, keikė įsikibusi į 
akacijos medelį, burnodama ant 
kalnų ir visų kvailų užmanymų.

— Nelaimė susidėti su žmonėmis, 
kurie turi pakvaišusius norus! Ir 
dėl ko aš leidaus įkalbama! . . . Na, 
neišviliosit jūs manęs daugiau iš 
miesto, niekados! . . . Vai, varge, 
varge! — taip šaukė ji ir kadangi 
buvo paskutinė, iš apačios žiūrint 
atrodė, jog sako prakeikimą kal
nams.

Sluokstydamasis nosinaite nupra
kaitavusią plikę ir stengdamasis 
valdytis, pirklys pastebėjo:

— Bešališkai ir rimtai galvojant, 
paaiškink, taip sakant, po velnių, 
Steponai, dėl ko pasirinkai banki
ninko .profesiją, jei galvoji apie kal
nus ir tokias suveltas ekskursijas. 
Norėčiau žinoti, taip sakant.

— Klausi to? — šypsojos Stepo
nas atlaidžiau — Kaip čia jums pa
aiškinus. O dėl to, kad nenoriu būti 
profesionalas, vienos profesijos įran
kis. Mane nuo seniai žavi pilnatvė. 
Man regis, mes, nūdieniai žmonės, 
esame pametę pusiausvyrą, kurią 
turėjo kadaise žmogus, Viduram
žiuose arba ir senvės Graikijoje. 
Norėdami atstatyti tą pusiausvyrą, 
šiandie turime būti kartu filosofu ir 
politiku, pirkliu ir muziku, mate
matiku ir poetu, padantišku banko 
buhalteriu ir kalnų turistu. Štai 
mano atsakymas.

— £ė, niekus kalbi, vaike! — susi
raukė pirklys, šveisdamas akinius.
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Pirklys antrą kartą suraitė ūsus. 
Atsikrenkštęs ir uždūmęs cigarą, 
šaltai tarė: .

— Šitai mes tikrai buvom pamiršę, 
po budeliais, tikrai pamiršę. Aš 
pats asmeniškai tikėjau, kad dėl di
delės dabartinės pažangos visi pa
saulio kalnai išraižyti, nors ir gau
tais, bet patogiais takučiais. Hm ... 
kaip čia dabar padarius. Na, nepa- 
meskim šalto proto! Teisybė visuo
met viduryje, vidurio ir laikykimės, 
vidurio. Eikime toliau, o jei pasi- 
jusime aiškiai nepatogiai, grįšime. 
Smulkmenos, nors ir svarbios yra, 
negali mūsų priveikti.

Pasiūlymas priimtas. Dabar spū
dino visi be takų, tiesiai kur akys 
mato. Uolų čia nėra, kalno pakili
mas vos justi; žolė reta, pasidrai
kiusi, išmarginta samanų kilimais. 
■ Vėl visi pralainksmėjo, vėl grįžo 
pirmykštės kalbos, o Julija net ėmė 
dainuoti.

Priėjo slėnį, kuris skiria Balna- 
kalnį nuo aukštesnių kalnų virtinės. 
Reikėjo leistis žemyn. Šlaitas ne 
perdaug status, padengtas slenkan
čiu žvyru, kurį prilaiko reti mede
liai. Eiti visai nepavojinga, bet ne
patogu, tad visas šešetas išsilaužė 
lazdas. Moterys truputį murmėjo, o 
vaikai žiūrėjo žemyn, nesumodami, 
ar čia jiems džiaugtis ar imti verkti. 
Steponas pradžioje paėmė vieną 
vaiką, o vėliau ir kitą. Ėjo pirmas, 
kiti sekė paskui. Pirmasis jis ir at
sidūrė slėnio apačioje. Julija iš kar
to stengėsi neatsilikti, būti greta, 
bet veikiai pamatė, kad kalnai ne 
šaligatviai ir ne parko takai. Pirk- 

— Regėk, dabar kaip tik visur kal
bama apie specialistus ir specialy
bės, apie visokių dalykų skaldymą 
ir analizavimą, ne apie jungimą. 
Pirklys ir muzikas viename žmo
guje! chi-chi . . . Na, po velnių, 
nedaryk tik juokų, meldžiamas.

Palypėję ožkų išmintu taku, rado 
gražų kalnagūbrį, ant kurio papie
tavo ir pasilsėjo. Karšta nuotaika 
atslūgo, ginčai baigėsi. Šnekučiuo
damiesi dabar kliudė tik lengvas te
mas. Pirklys didelis pasakorius, ir, 
esant geram ūpui,žodžiai jam plauk
te plaukia iš burnos, lyg vanduo. 
Eė, ko jis'nematęs ir negirdėjęs, pa
klausykite, tik jo. Jaunystėje, būda
mas laivo virėju ir važinėdamas į 
tolimąsias rytų valstybes, matęs savo 
akimis jogus, vaikščiojančius baso
mis kojomis po žarijų duobę arba 
šokančius į verdantį vandens katilą 
be mažiausio pavojaus gyvybei; ten 
pat matęs liesus asketus, kurie, laikė 
apsivijusias aplink kakla nuodingas 
gyvates ir vėliau grodami fleita jas 
šokdino; stebėjęs tik ką sugautus 
staugiančius liūtus bei tigrus, kurie, 
valingų ir nuostabiai žvilgančių akių 
veriami, likdavo klusnūs, kaip avi
nėliai; ieškojęs paslėptų lobių Junto 
kalnų pakriaušėse, juos atkasęs, bet 
griuvus i milžiniška uola ir palaido
jusi jo draugus; jis pats išsigelbėjęs 
tik per stebuklą; nors ir alpdamas, 
nepaleidęs iš rankos puikaus brili- 
janto, štai, va, ligi šiol tebeturįs.

Toliau, maišydamas tiesą su melu, 
ėmė pasakoti apie nykštukus, ma
tytus Grenato miškuose, kurie rūko 
stiklines pykęs, nešioja barzdas ligi 
kelių ir gyvena medžių drevėse; apie 
meškas, kurios jodinėja ant briedžių 
ir kalbasi tarp savęs kiniškai; apie 
labai seną juodą gaidį, jo pačio tu
rėtą, kuris, atsidėkodamas už ilgą 
gyvenimą, senatvėje padėjo kiaušinį, 
iš kurio be jokio perėjimo išsirito 
kaukas, dvikojis panašus į ožį sutvė
rimas, su sparnais ir dideliu gūžiu, į 

kurį rinkdavęs iš kalnų deimantus ir 
nešdavęs jam

Vaikus visiškai suglumino, kalbė
damas apie kalnų burtininką, dir
banti iš uolų sūrius ir važinėjantį 
zuikučiais.

Steponas sakėsi papasakosiąs apie 
kalnų mergaitę, netolimos parities 
atsitikimą. Tegul paklauso jr jo.

— vSiuose kalnuose, ten kažkur 
aukštai — pradėjo jis, — netolimoje 
praeityje gyveno apysenis avių ir 
ožkų piemuo, kuris augino dvi duk
teris. Vyresnioji galėjo turėti 16—17 
metų, kai jų tolimus namus aplankė 
keliaujantis dailininkas, vyras jau
nas, gražus, pilnas gyvenimo dži
augsmo ir lanksčių sąmojų. Kaip di
delę jaunųjų menininkų, taip ir šį 
šaunų bastūną men an stūmė ne ne
rami išsiilgusi didžiojo grožio siela, 
bet karštas kraujas, aistringas būdas 
ir garbėtroška. Greit jis susižavėjo 
mergaite —. nes ši tikrai buvo graži, 
o svarbiausia svajingos laukinės 
dvasios — bučiavo jos rankas, o 
vėliau ją visą, kalbėjo puikiais žo
džiais apie tolimas šalis, apie didį 
šventą Dievo meną, apie būsitną 
grąžų gyvenimą ir pagaliau paprašė 
jos rankos. Niekad nemačiusi ge
resnio vyriškio, ji, žinoma, įsimylėjo 
jį, viskuo patikėdama. Senasis pie
muo, parkiūtinęs vieną pavakarį 
namo ir patyręs, kas čia darosi, pa
liepė dailininkui tuoj nešdintis iš jo 
pirkios, o dukteriai nė galvot ne
galvoti apie atėjūną. „Chi, ir ne
sitikėk, tasgaties, —porino jis ašaro
jančiai mergaitei mažoje kamarėlėje. 
— į slėnius, į tą biaurų purviną 
miestą tavęs neleisiu, ne, ne. Aš gi 
žinau, kas yra tas jūsų miestas. Tavo 
motiną — pameni gi, daugel kartų 
pasakojau! — atsivedžiau iš ten, iš 
slėnių, ir ji buvo laiminga, pakopusi 
nuo miesto rūpesčių ir apgaulės. Tu 
gi vėl nori į ten grįžti. Atpenč, jei 
jau tikrai, po vtemai teisybei, jis be 
tavęs negali gyventi, tepaliekie kal

nuose, teapsibūnie čia, na, bent metus 
kitus, tada pažiūrėsim, o kaip, tada 
pažiūrėsim. „Taip kalbėjo senis pie
muo, o mergaitė klausė jo nusimi
nusi Ryta vis dėlto ji pabėgo. Dai
lininkas, sušalęs ir neramus, laukė 
jos kalnų oloje, spėliodamas dėl save 
pasisekimo. Greit po to juodu ap
sigyveno gimtiniame mano mieste, 
žinoma, be jungtuvių. Po pusmečio 
jis atidavė ją savo draugams.. Bijo
dama tėvo, mergaitė į kalnus dau
giau nebegrįžo. Už metų ji virto ka
bareto šokėja, vėliau gatvės mergina, 
rūkanti cigaretes ir uostanti kokainą. 
Pažįstami vyrai man pasakojo, kad 
nugirdyta visuomet ima kalbėti apie 
paliktą mažąją sesutę ir begalinę 
kalnų laisvę.

— Juokinga istorija, — vaipėsi po
nia pirklienė. — Reikėjo už tai pir
miausia eiti pas kunigą ir atlikti 
jungtuves kap pridbra, o tada, ėė, 
tada palauk, berneli dobilėli, ne
ištrūksi iš sidabro kamanėlių: jo
dinėsiu kur norėsiu, muštravosiu 
kaip mokėsiu.

— Chi, chii . . . prajuko pirklys 
patenkintai. — Ką manai, gal taip 
ir geriausia. Na, be to, jei būtų tu
rėjęs kiek turto arba,, sakysim, pas
tovią tarnybą, nebūtų taip atsitikę, 
ne. Viską ir viską, mano mieli, gy
venime lemia turtas draug su broliu 
pinigu, su pinigu. Ir. veizėk, beveik 
kiekviena moteris ieško šiltos gūžtos, 
kaip gaidys ieško aukštos laktos ar 
burlaivis atviros jūros.

— Niekai! — pertraukė staiga Ju
lija. — Ne gūžtos, o patvarios meilės 
ieško <ji. Meilės, pranokstančios 
fizinį grožį, veido raukšles, aistrą.

— Va, va, čia gerai pasakyta! —- 
nušvito pirklienė. — Meilė, pra- 
nonokstanti ir raukšles ir . . . viską.

— Svarbiausia nereikėjo ja! leistis 
nuo kalnų, tokia mano nuomonė, — 
atsiliepė Steponas. — Nesiduoti iš
plėšiamai iš savo aplinkumos, nuo 
pagrindo . . .
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Numatoma apkarpyti DP spaudą Iš LTB VK inior
Augsburg. — Vasario 28 d. Hoch- 

feldo DP stovykloje įvyko visuotinis 
DP laikraščių leidėjų ir jų bendra
darbių sąjungos svažiavimas. Suva
žiavime dalyvavo 45 DP laikrašti
ninkai, iŠ jų 23 leidėjai ir 22 ben
dradarbiai. Lietuvius suvažiavime 
atstovavo visų šešių licenzfjuotų lai 
kraščių ir žurnalų leidėjai Suvažia
vimą atidarė ir sveikinamąją kalbą 
pasakė valdybos pirmininkas gen. 
Popovič. Suvažiavimui pirmininkau
ti buvo išrinktas estas Kersna.

Apie valdybos veiklą nuo 1947. IV. 
30 pranešimą padarė sekretorius La- 
jasmajers (latvis). Šiuo metu sąjun
gai priklauso 9 tautybių laikrašti
ninkai Bendras narių skaičius siekia 
264, iš jų — 54 licenzijuoti leidėjai. 
Iki 1948. II. 28 valdyba yra padariusi 
7 posėdžius, kurių metu buvo svars
tyti ir atlikti šie svarbesnieji užda
viniai:

1) DP laikraščiai neturi mokėti 
spaudos mokesčių, kuriuos moka vo
kiečių laikraščiai;

2) Popierio gavimo klausimu tiek 
pasiekta, kad buvo gauta popieriaus 
norma už paskutinįjį 1947 metų ket
virtį: kaip toliau bus — tuo tarpu 
neaišku;

3) Praeitų metų spalio mėnesį ad
ministraciniu IRO įsakymu buvo 
nutrauktas papildomo maisto išda
vimas laikraščių redakcijose dirban
tiems žmonėms. Nuvykusiai į IRO 
būstinę Heidelberge delegacijai pa
vyko maistą išrūpinti. Tačiau prak
tiškai ne visų redakcijų žmonės gau
na papildomą maistą.

4) Laikraščių leidėjams yra išrū
pinta teisė leisti ir knygas. Tačiau 
kontrolės ir apribojimo dėliai atski
roms tautybėms buvo pasiūlyta iš
dirbti knygų leidimo planą. Kiek
vienas laikraštis turėtų gauti popie
riaus dešimčiai knygų. Tuo būdu bu
vo pažadėta ir turėtų būti pasiekta 1 
40 to popieriaus tam reikalui. Tačiau : 
iki šiol dar negauta.

5) Kada IRO JAV armijos buvo 
įpareigota DP aprūpinti popieriumi, ! 
ji nusistatė kiekvienai tautybei pa
likti tik po du laikraščius ir du žur- 1 
nalus. Atrodo, kad prievarta licen- ; 
zijos nebus atiminėjamos, o tautybės :

IS LICENZIJUOTOS DP SPAUDOS SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO ’
turės išpręsti ši klausimą tarp savęs. 
Pagrindinės šio apkarpymo priežas
tys, IRO žodžiais, yra: a) naujds li
cenzijos provokuoja skaldymąsi i par
tijas, b) lėšų stoks. DP leidėjų sąjun
gos delegacija vasario 18-19 d. d. nu
sivežė memorandumą i Frankfurtą 
ir tuo reikalu kalbėjosi su mjr. Ha
miltonu. Mjr. Hamiltonas pažadėjo 
padėti tuo atveju, jei IRO perdaug 
karpytų DP laikraščių skaičių. Ta
čiau IRO, mokėdama už laikraš
čiams skiriamą popierių (į Sąjungos 
pareiškimą, kad už popierių gali 
mokėti patys laikraščiai, IRO atsakė, 
kad už DP skiriamą popierių ji 
moka doleriais, o armija, gaila, DP 
reikalams neturi skirto „no one dol
lar“), atrodo užsispirs šį apkarpymą 
pravesti, nors neatrodo, kad dalyko 
esmė slypėtų tuose doleriuose. DP lai
kraščių cenzūra, kuri anksčiau pri
klausė nuo Armijos, atrodo, taip pat 
pereis į IRO rankas.

6) Valiutos pakeitimo atveju laik
raščiams bus iškeista tiek, kad jie 
galėtų apsirūpinti nemažiau kaip 
trims mėnesiams. Tuo tikslu yra rei
kalinga bankuose atidaryti einamą
sias sąskaitas.

7) Vienas iš didžiausių Sąjungos

laimėjimų yra vis didesnę pažangą 
darąs „Im Ausland“.

8) Tačiau svarbiausias dalykas yra 
tai, kad su IRO pavyko susitarti dėl 
oficialių spaudos konefrencijų. Jose 
galima kritikuoti ir daug ko pasiekti, 
kaip, pvz., Butzbacho stovyklos rei
kalu.

Baigdamas Valdybos sekretorius 
paminėjo, kad jau atėjo didžioji va
landa, kada susidūrė naikinančios ir 
statančios jėgos. Mes esame tos ko
vos centre. Milijonai motinų, tėvų, 
brolių laukia sprendimo ne tik čia. 
bet ir tenai.

Po kasininko ir revizijos komisijos 
pranešimų, Sąjungos generalinis se
kretorius Berlings išdėstė darbo pla
nus ateičiai. Savo kalboje ji apsiri
bojo daugiau bendresniais apibrėži
mais, o nedavė konkretesnų paaiški
nimų. Jo pareiškimu, IRO numato 
atšaukti nedaugiau kaip 10 licenzijų.

Po visų pranešimų vyko karštos 
diskusijos. Dauguma Sąjungos narių 
aštriai kritikavo valdybos, generali
nio sekretoriaus ir revizijos komisi
jos veiklą. Naujoje Valdyboje, kuri 
buvo renkama tuo pačiu principu, 
kaip ir senoji (iš kiekvienos tautybės 
po du leidėjus), iš lietuvių pusės pa-

siliko tie patys: J. Vitėnas ir D. Pe- 
nikas, o revizijos komisijoj — J. Va- 
saitis. Valdybos pirmininku išrinktas 
Berensewicz (lenkas).

Po red. J. Bialasevicz ir mag. R. 
Ilnytzkyj pranešimų apie laisvos 
spaudos federaiją ir tarptautini poli
tinių pabėgėlių if DP' komitetą ir 
trumpų diskusijų atskirais klausi
mais, suvažiavimas buvo baigtas, (b)

Išskryninguotųjų 
reikalu

LTB Vyr. Komitetas praneša, kad 
visi, kurie nepraeis per skryningą, 
— turi skubiai paduoti skundus — 
apeliacijas. Tokius skundus turėtų 
paduoti ir anksčiau išskryninguo- 
tieji. Kiekvienas, padavęs skundą 
UNRRAi, turėtų patikrinti, ar jo 
skundas nežuvo. Jeigu kiltų kurių 
nors abejonių, reikia tuojau paduoti 
naują apeliaciją.

LTB VYR. K-to PADĖKA
Visiems, sveikinusiems LTB Vyr. 

Komitetą Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo trisdešimtmečio su
kakties proga, nuoširdžiai dėkojame.

LTB Vyr. Komitetas

mactįtį
DP radijo valandėlės

Frankfurto tarptautinio DP ir po
litinių Pabėgėlių biuro skyrius vasa
lo 14 d. turėjo posėdį. Valdybos 
iarbo apžvalgoje paaiškėjo, kad pa
vyko pasiekti kai kurių džiuginan
čių rezultatų. Su Frankfurto radio
fonu, amerikiečiams pritarus, susi
tarta. Kai tik bus pristatyta keturių 
tadijo pusvalandžių medžiaga, pra
sidės transliacijos, pradžioje du kar
tu per mėnesį, o kada bus medžia
gos atsarga — kiekvieną šeštadienį 
10,30 vai. Pirma programa bus atlik
ta bendrai, o vėliau kiekviena tau
tybė pildys programą Tarpt. Komi
teto vardu. Prie Komiteto sudaryta 
radijo komisija, kurios pirmininku 
išrinktas inž. Linkevičius iš Offen- 
bacho stovyklos. Visa medžiaga ra
dijo transliacijoms turi eiti per šią 
komisiją. Radijo valandėlės jau ga
lėtų vykti, jei atskiros tautybės grei
čiau pristatytų medžiagą.

Memorandumas Trumanui DP įkur
dinimo klausymu

Tarpt. Biuro Vyr. Komitetas pa
siuntė prez. Trumanui ir visiems se
natoriams bei reprezentantų rūmu 
nariams memorandumą DP įkurdi-- 
nimo klausimu. . i

Afrm&fa 200 dailės darbų
LIETUVIŲ MENO PARODAI AMERIKOJE

Kultūros Tarybos 
..posėdis

Vasario 5 d. Augsburgo įvyko Kul
tūros Tarybos posėdis, kuriame nu
tarta: 1) ištirti, j kuriuos kraštus 
kultūrininkai norėtų emigruoti, ir 
kiek galimybės ten jiems patekti; 
2) išaiškinti, kiek kultūrininkų galėtų 
būti paremti, jiems emigruojant į 
tuos kraštus; 3) sudaryti pianą kul
tūrininkų įkurdinimui JAV; 4) pra
vesti dėl kultūrininkų reikiamą nu
sistatymą emigracijos atžvilgiu, juos 
nuteikiant kad paskubomis' neišsi
blaškytų po visas šalis; 5) padėti 
susigrupuoti meno kolektyvams, kad 
jie geriau galėtų dirbti; 6) stengtis 
kultūrininkams stovyklose sudaryti 
tinkamas darbo sąlygas; 7) išaiškinti 
kultūrininkų medžiaginę būklę ir su
rasti būdus labiausiai reikalingiems 
padėti; 8)rūpintis, kad vadovėlių bū
tų spausdinama tiek, kad jų užtektų 
5 metams ir’ ateityje priaugantiems 
vaikams, nes svetimose šalyse jų ne
bus galima gauti. Be to, nusistatyta 
sušaukti kultūrininkų suvažiavimą.

LTB
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Hanau. — Vasario 21—22 dienos 
liks atmintinos lietuvių dailininkų 
ir dailiosios srities gyvenime.

Parodos reikalų vedėjas, iki šiol 
aimanavęs dėl eksponatų stokos, 
nuo ryto iki vėlyvos nakties dabar 
užimtas eksponatų pervežimu bei 
patvarkymu. Tokia šienpiūtė. Net 
stovyklos policija įjungiama į darbą 
ir teikia pagalbą šaukiantiems ir 
įklimpusiems vienoj bei kitoj Ha
nau stoty.

Naktis nemigę, renkasi dailinin
kai ir iš įvairių stovyklų dirbtuvių 
atstovai. Iš anglų zonos, prancūzų 
zonos, vėliausiai žinoma iš ameri
kiečių zonos ir galų gale iš vietinės 
stovyklos. Kaip ir privaloma — arti 
bažnyčia — tolimas kelias. (Nepa
sirodė ir stovyklos su eksponatais, 
kurios jau senai pranešinėjo, kad 
viskas surinkta . . .)

Nežiūrint tų visų staigmenėlių, 
tiems eksponatų autoriams, kurie 
nepasišykštėjo nei darbu nei vargu 
prisidėti prie šio didžiojo žygio 
Amerikon, tenka didžioji padėka.

Čia noriu išvardyti, bent keletą 
pavardžių tų, kurie savo dideliu įna
šu prisidėjo būsimos parodos įgy
vendinimui: ponią Leskaitienę-Zau- 
nienę, pavedusią Parodos Komitetui 
visą savo tautinių audinių kolekciją 
(gal būt vienintelę ir geriausią tos 
rūšies); ponią Druskienę su dužiau
siais sunkumais atkeliavusią ir atve
žusią rinktinę audinių kolekciją; 
Freiburgo Taikomosios Dailės mo
kyklą, dalyvausiančią paro'doj su 
rinktine keramika, kilimais ir t. t.; 
dail. C. Janušo dirbuvę su patrau
kiančiais medžio išdirbiniais; inž. 
Muloką, prof. Končių, p. Veselką, 
nepaprastos kantrybės pareikalau
jančiais drožiniais, ir kt. ♦

Jie savo stambiais indėliais įgalino 
parodoj tinkamai pavaizduoti mūsų 
tautodailės ir dailės dirbinių sritį.

Parodos Komitetas dėkingas ir 
tiems, kurie, kad kad ir po keletą 
eksponatų, bet nepagailėjo vargo ir 
laiku pristatė.

Savaiminga vieta šį kartą tenka 
plastinio meno atstovams. P. Augius 
P. Bakys, A. Dargis, V. K. Jonynas, 
C. Janusas, K. Jezerskas, A. Galdi
kas, V. Kasiulis, P. Kaupmanas, P. 
Kiaulėnas, B. Murinas, V. Petravi
čius, A. Petraitis, V. Ratas, A. Rūks- 
telė, N. Ribakovas, B. Marčiulionis, 
Marčiulionienė, A. Tamoąaitis, A. 
Tamošaitienė, A. Vaieska, A. 
Varnas, T. Valius, A. Vai
čaitis, V. Vizgirda, K. Vilimas. Visi 
šie dailininkai atsiliepė į kvietimų ir 
todėl mes turėsime pirmą tokios rū
šies apžvalginę parodą.

Jury Komisija, „kietai“ svarsty
dama, nemaža darbų atmetė, bet ir 
tai užteks sudaryti rimtą kolekciją 
ir per 200 darbų.

Todėl pagarba dailininkams, pajė
giantiems | užmiršt gyvenamąsias są
lygas ir įrodžiusiems, kad dideliam 
tikslui pasišventėlių dar užtenku.

Daug vargo turėjo LMPA komiteto 
pirmininkas P. Gaučys, norėdamas 
kaip nors išmaitinti šį dailininkų 
suvažiavimą. Turėjo ir kurį laiką 
susispaudęs pagyventi prov. Ma
kauskas, užleidęs 'eksponatams pa
talpas.

Jungtinėse ' Amerikos Valstybėse, 
busimosios parodos žiūrovai, kurie 
žiūrės ir gėrėsis mūsų darbais, neturi 
ir neturės nei dalelės to vaizdo, ko
kiose aplinkybėse šie darbai suplau
kė ir kokių pasišventėlių pastango
mis visa pas juos atsirado.

Tik visų susibūrimas ir prisidėji
mas buvo ir bus mūsų stiprybė.

Pirmoji — įžanginė dalis baigta. 
Seka antroji, pareikalausianti ne
mažiau kieto darbo ir ištvermingumo. 
Darbų sutvarkymas, parodos plakato, 
kapitalinio leidinio, katalogo spaus
dinimas. Visam tam įgyvendinti rei-

kalingi pinigai. Komiteto iždininkas 
yra išsiuntinėjęs stovyklų komite
tams, kooperatyvams bei paštams 
kvietimus skubiai paremti.

Tikėdamiesi šimtaprocentinio pri
sidėjimo, laukiame ne tik iš organi
zacijų, bet ir iš pavienių asmenų 
aukų. Dėl lėšų stokos organizavimo 
darbas neturėtų sustoti nė minutei, 
ir tai priklauso taip pat tik nuo 
mūsų pareigingumo ir reikalo su
pratimo.

Ar mums dar reikia ir kuo šią 
parodą dar butų galima papildyti?

Tautodailės skyriui trūksta lėlių 
ir staltiesių bei lovadengčių. Dai
liųjų amatų skyriui trūksta odos 
išdirbinių. Šiuos eksponatus turin
tieji asmenys bei dirbtuvės prašo
mos anksčiau minėtomis sąlygomis, 
siųsti iki 10 d. kovo mėn. į Hanau, 
kur įvyks paskutinis ir galutinis at
rinkimas.

Taip pat stovyklos, kurios ekspo
natus buvo surinkusios ir dėl kokių 
nors priežasčių nepajėgė laiku pri
statyti, prašomos minėtu 
pristatyt.

terminu
Liudas Vilimas

Norintiems vykti į Urugvajų
Urugvajaus Vyriausybės asmenys 

yra palankūs lietuvių įsikūrimui Uru
gvajuje. Naudojantis tuo palankumu, 
būtų galima konkrečiai aiškinti są
lygas mūsų žmonėms ten įsikurti.- 
Kadangi Urugvajus platesnei emi
gracijai lietuviams nėra laikomas 
tinkamu kraštu tai reikia žinoti, ar 
atsirastų ir kiek atsirastų norinčių 
Urugvajuje įsikurti.

Vyr. Komitetas, skelbdamas mūsų 
tautiečiams apie tuos numatomus 
galimumus, prašo sudaryti norinčių 
ten vykti sąrašus. Sąrašus reikia su
daryti 2 egz. lietuvių (būtų geriau 
ispanu) kalba, kuriuose turi būti šios 
žinios: šeimos nr. eilės nr., pavardė, 
vardas, gimimo data ir vieta, gimi
nystės ryšis su šeimos galva, tikyba, 
profesija ir adresas. Tuo sąrašus pra
šome atsiųsti Vyr. Komitetui. Tie są
rašai bus pasiųsti mūsų atstovybei 
daryti konkrečius žygius, kad sąra
šuose įrašyti asmenys galėtų ten įsi
kurti.

Prieš sudarinėjant sąrašus, reikia 
gyventojams paaiškinti, kad įsirašy
mas į tuos sąrašus nereiškia išvyki
mo pasižadėjimą, bet ir negarantuo
ja išvažiavimą, nes tik turint tuos 
sąrašus bus daromi tolimesni kon
kretūs žygiai.

LRK rinkliava
LRK Vyr. Valdyba ir šiais metais 

daro piniginę rinkliavą tikslu parū
pinti daugiau pinigų šelpimo reika
lams.

Toji rinkliava numatoma pradėti 
š. m. kovo 3 d. ir tęsti iki š. m. 
gegužės 31 d.

Kaip visi žinome, tfemtinių būklė 
paskutiniu laiku visose zonose pa
blogėjo ir nenumatoma, kad jinai 
darytųsi lengvesnė. Ypač bloga yra 
vaikų ir jaunuolių būklė:, jie auga 
ir mokosi, gyvendami bloguose bu
tuose ir nepakankamai maitindamie
si. IRO duodama maisto norma 
augančiam organizmui yra nepakan-

karna. Studentai šiuo metu taip pat 
dirbančiųjų maisto negauna. Dėl 
šio viso vaikų ir jaunuolių Sveikata 
blogėja, mažėja organizmo atsparu
mas ir daugėja įvairios ligos. Yra 
stovyklų, kuriose 9% vaikų, serga 
aktyvia tuberkulioze. Silpnasvei- 
kačių studentų skaičius per šiuos 
metus padvigubėjo. Juos visus rei
kia sušelpti maistu. i

LRK Vyr. Valdyba šiais metais 
piniginę rinkliavą vykdo Šukiu: 
„Gelbėkime savo vaikus ir jaunuo
lius, aukokime kas kiek gali, kad 
bendromis jėgomis palengvintume 
vargą.“
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Tragiškas kelias
Tačiau, — pastebėjo rezignuoda

mas, — jis galėsiąs šį farsą ištverti 
iki galo. Vėliau jis man prižadėjo 
užsukti pas mane ir kitą vakarą ir 
viską papasakoti. Tačiau tai buvo 
paskutinis kartas, kada aš jj mačiau 
— šj senąjį draugą iš jaunystės die
nų, mano valkų krikšto tėvą, atvirą, 
nuoširdų ir drąsų vyrą, vieną ge
riausių Vengrijos sūnų.

Ir antrąją dieną tardymo eiga bu
vo tokia pat, kaip ir pirmąją. Po 
pietų i vengrų policijos štabą įsilau
žė slaptoji rusų karinė policija ir 
Kovacs išvežė. Ji apkaltino, kad jis 
dalyvavęs sąmoksle- prieš rusų ar
miją — mintis, kuri jau iš pirmojo 
žvilgsnio sukelia juoką, kuri jam, 
kiek aš jį, kaip seną bičiulį pažino
jau, niekada nė į galvą nebuvo atė
jusi. Jo imunitetas, saugojęs jį nuo 
vengrų policijos, nuo rusų apginti 
negalėjo.

Žinia apie jo areštą mane pasiekė 
vakare. Šią nemigo naktį aš buvau 
nusprendęs atsistatydinti iš pre
mjero pareigų. Tačiau, rytui auštant, 
apsigalvojau dar kartą. Tokiu žings
niu Belai Kovacs pagelbėti negalė
jau, o gal jis ir būtų buvęs tai, ko 
komunistai norėjo pasiekti. O juk 
buvo dar viena galimybė: dar galėjo 
įsikišti Amerika ir Anglija.

Ir tikrai, po kelių dienų abi valsty-
t

bės įteikė ponui Sviridovui griežtas 
notas, kuriomis protestavo prieš 
Bela Kovacs areštavimą ir reikalavo 
tariamą sąmokslą nešališkai ištirti. 
Tai atsitiko 1947 m. kovo mėnesį, ir 
mums tai buvo pirmoji vilties proš
vaistė, žybtelėjusi po eilės sunkių 
mėnesių. Nes tikrai, manėme, Ru
sija bus priversta respektuoti tokią 
griežtą abiejų galingųjų sąjunginin
kų intervenciją, mus gelbstinčią 
nuo sunaikinimo.

Po trijų dienų Rusija per Svirido- 
vą atsakė: notos buvo atmestos. Po 
kelių savaičių ir šį kartą buvo at
sakyta „Ne“. Kiekvienas vengras 
išskyrus komunistinę mažumą, po šių 
notų draug su nusivylimu pajuto, 
kad vis stipriau besigniaužiančios 
rusiškosios kumšties atgniaužti jau 
nebebus galima, kad komunistų bru
talumas dar padidės.

Tačiau Bela Kovacs atžvilgiu, aš 
tebepuoselėjau dar vieną viltį. Tai 
kilo iš to, kad Amerika ir Anglija 
taip akylai stebėjo jo bylą. O tai, 
kaip man atrodė, turėjo jį apginti 
nuo rusų slaptosios policijos varto
jamų kankinimų.

Tuo metu paaiškėjo, kad Ra j ko 
politinė policija areštuotiesiems „są
mokslininkams“ pritaikanti mokslinį 
kankinimo metodą. Tuo žodžiu aš 
suprantu ne mušimą bet tuos specia-

ilus patobulinimus, kurių pamokė 
specialūs NKVD ekspertai. Vieną die
ną nelegaliais keliais buvo iš kalėjimo 
prašmugeliuotas laiškelis, prieštuku 
rašytas ant išplėšto iš senos knygos 
lapo. Jį rašiusio žmogaus rašysena 
man buvo perdaug gerai pažįstama. 
Laiškelyje buvo sakoma, kad jo 
autorius tardymo metu buvęs pri
verstas 120 valandų iš eilės visai 
arba pusiau be sąmonės išstovėti 
stiprioje šviesoje. Vėliau mes išgir
dome apie ledėjančio vandens vonias, 
apie chirurgines operacijas nervų 
sistemai suardyti apie grasinimus 
griebtis priemonių prieš areštuotųjų 
šeimas.

Kai mus pasiekė šie pranešimai, 
aš iš naujo pradėjau dėti pastangas 
geležinį žiedą susprogdinti. Neturė
damas kitų priemonių, aš pabandžiau 
komunistus ir rusus įtikinti, kad jų 
metodai prieštaraują jų pačių in
teresams, kad jie, taip darydami, 
prieš save' sukelsią viso pasaulio 
opiniją. Po ilgų įtikinėjimų man bu
vo atsakyta, kad esą vykdomi vien 
tik „įprastiniai tardymai“.

Netrukus prasidėjo ir pirmieji 
„sąmokslininkų procesai“. Jie buvo, 
kaip mes, mažažemių partijos nariai, 
reikalavome, vieši, tačiau teismo 
sąstatas pagal vieną įstatymą, kurį 
1945 m. rusai buvo privertę mus iš
leisti, buvo taip sudarytas, kad ke
turi iš penkių teisėjų buvo komu
nistai arba jų įtakoje esą asmenys.

Kaltinamiesiems buvo leista su 
advokatais pasikalbėti tik 10 minu
čių prieš bylos pradžią, ir tai — Rajko 
politinės policijos akyvaizdoje. Ta
čiau baisiausia buvo pačių kaltina

mųjų laikysena. Kiekvienas iš jų 
papraščiausiai prisiėmė visus jam 
primetamus nusikaltimus, nors ži
nojo, kad tai jiems reiškė kalėjimą 
arba net ir mirtį. Prisipažinimai bu
vo Ilgi, monotoniškai sakomi ir taip 
suformuluoti, tarytum atmintinai 
iškalti. Juose buvo pilna stereotipi
nių išsireiškimų. Publika visa tai 
priėmė su nustebimu ir nusivylimu.

Tiesa, buvo viena išimtis. Sa
lint Arany pradėjo drąsiai atsi
iminėti raštu duotus parodymus. 
Arany buvo rimtas, inteligentiškas, 
sąžiningas vyras, geras mašinų tech
nikas, kilęs iš kaimo mokytojų gene
racijos. Prieš 1945 m. politikoje jis 
nevaidino jokio vaidmens ir dirbo 
vienoje organizacijoje, kuri stengėsi 
neturtingesniems ūkininkams suteikti 
geresnį išsimokslinimą. 1945 m. jis 
įstojo į mažažemių 
buvo jos 
dapešte.

Arany 
atšaukti, 
mininkas 
tuoj pat 
ekspertai. Po savaitės vėl jam pasi
rodžius kaltinamųjų suole, išorinių 
sužalojimų jame nesimatė, tačiau jo 
žodžiai, kaip sakoma, iš lūpų plaukte 
plaukė.

Balandžio 16 d. šis procesas buvo 
baigtas. Trys kaltinamieji buvo nu
teistas kalėti iki gyvos galvos. Vė
liau kai kurios bausmės, kaip aš, iš
vykęs iš Vengrijos, patyriau, buvo 
sušvelnintos, tačiau komunistai, vos 
tik jiems prireikia naujų teroro prie
monių, suorganizuoja naujus taip

pirmuojų
partiją ir vėliau 
sekretorium Bu-

savo parodymusbandant 
komunistinis teismo pir- 
posėdį atidėjo ir Arany 
iš salės išsivedė NKVD

vadinamųjų sąmokslininkų procešus.
Kaip galėjau aš — paklaus skaity

tojas — ir toliau po tokių siaubingų 
įvykių likti Vengrijos premjeru? Čia 
reikia atsiminti, prieš kokią alterna
tyvą aš tuo metu stovėjau.

Man atsistatydinus, komunistai 
būtų mano vietoje pastatę visiškai 
jiems paklusnų žmogų. Rumunijos ir 
Bulgarijos pavyzdžiu, koalicinės vy
riausybės vietoje jie būtų pastatę 
marionetinę. Iš kitos pusės atrodė, 
kad ilgai lauktoji taikos sutartis, 
kuri tuo metu jau buvo pateikta • 
JAV senatui, kelių savaičių bėgyje 
buvo ratifikuota. Jei mūsų nepriklau
somybė būtų vėl atstatyta, jei rusų 
kariuomenė būtų atitraukta — mano 
įsitikinimu, ............... ..
tos asmens 
vyriausybė.

Laisvam 
prasti politinį terorą. Įsivaizduokite, 
jūs lošiate kortorųis su pora vyrų, 
su kuriais tik dabar susipažinote. 
Jūs staiga pastebite, kad jūsų sve
čiai yra apgavikai. Jūs bandote lo
šimą nutraukti. Tačiau abu ganste- 
riai, sėdį prie durų išsitraukia pisto
letus; jūsų gi žmona ir vaikai miega 
gretimame kambaryje. Jūs tada lo
šiate toliau ir bandote kuo mažiau
sia pralošti. Jūs norite laimėti laiko 
ir dedate visas viltis į ryto aušrą, 
kada galės ateiti policija ir jūsų 
svečius išmesti. Tokia maždaug bu
vo mano padėtis. Nuo mano padėties 
priklausė tėvynės laisvė ir egzisten
cija. Ryto aušra, kurios aš taip lau
kiau, buvo taikos sutartis, o policija, 
kurios pagalbos tikėjausi — Jung
tinės Tautos. (B. d.) —Ink

galėjo vėl būti atstaty- 
laisvės ir tautos rinkta

žmogui yra sunku su-
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Prancūzų zonos DP veža į Angliją
Iš prancūzų zonos prasidėjo DP 

emigracija i Angliją. Tam tikros ko
misijos važinėja po teamus ir ren
kasi vyrus ir moteris tiems patiems 
darbams ir tomis pačiomis sąlygo
mis, kaip ir iš anglų bei amerikiečių 
zonos, tik nereikalauja darbo sutar
ties metams pasirašyti. Atvirkščiai, 
jos patikina, kad tie, kuriems darbo 
ir gyvenimo sąlygos Anglijoje pasi
rodys nepriimtinos, visada galės 
grįžti į Vokietiją ir atgauti DP sta
tusą; kelionė atgal nieko nekainuo
sianti. Tačiau didelio palinkimo va
žiuoti į Angliją DP tarpe nematyti. 
Ypač labai mažai važiuoja lietuvių. 
Daugelis tikisi patekti į JAV arba 
Kanadą. Daugumas važiuojančiųjų į 
Angliją yra slavai.

Iš prancūzų zonos i Angliją va
žiuojantiems DP Rengsdorfe yra 
įsteigta pereinamoji stovykla. Kan
didatai turi susirinkti tarp pirma
dienio ir trečiadienio. Čia juos pri
ima anglų komisija, kuri tikrina do
kumentus ir parengia žmones toli
mesniam transportui į Mūnsterį.

Mūnsteryje būna visokeriopas pati
krinimas ir parengimas tolimesnei 
kelionei.

Rengsdorf as — kurortinė vieta, 16 
km atstu nuo galežinkeho stoties. 
Seniau čia gydydavosi visokie ast- 
mikai; yra keletas didelių viešbučių. 
Viename jų Rheinhdhe — įsteigta 
minėta stovykla. Namai dideli per 
200 kambarių. Atvykusieji apgyven
dinami kambariuose, po tiek žmonių, 
kiek kambary telpa dviaukščių lovų. 
Kiekvienas atvykęs gauna porą ant
klodžių, lėkštę, šaukštą ir puoduką 
kavai.

Namai turi centralinį šildymą, bet 
šilumos juose maža, kai kuriuose 
kambariuose lauko temperatūra. Gu
lėti ne tik vėsu, bet ir Įdėta, nes čiu
žiniai labai liesi, šiaudai susitrynęir 
per maišą byra. Kas neturi kuo sa
vo apsikloti, tiems nakvynė pustel- 
ninkiška. Be to, ji čia ilgai trunka, 
nes tenka gulti kai tik’ sutemsta ir 
gulėti, kol prašvinta — vis dėl elek
tros lempučių nebuvimo.

Skaučių vadovių stovykla
Fischen. — Vasario 9 d. prasidėjo 

skaučių vadovių stovykla, kurioje 
dalyvavo beveik visų amer. zonos 
tuntų atsotvės. Stovyklai vadovavo 
skautininke E. Putvytė, kuriai

Proi. S-gos skyriaus 
susirinkimas

Schweinfurt. — Vasario 29 d. įvyko 
Liet. Amatininkų ir Darbininkų Prof. 
S-gos buv. Wurzburgo ir Schwein- 
furto skyrių bendras narių susirinki
mas.

Į susirinkusius tarė žodį vietos 
IRO Team direktorius J. Šmaižys ir 
LTB Apylinkės komiteto pirminin
kas Eigelis. A. Žiedas susirinkusius 
pasveikino naujosios Centro Valdybos 
vardu. Direktorius ir k-to pirminin
kas iškilmingai įteikė pirmiesiems 
keturiems CV pagamintus amato liu
dijimus. Kitiems liudijimus, dalyvau
jant CV atstovui, įteikė buvę skyrių 
pirmininkai Palinkėta’, ypač naujai 
įgijusiems amatą būti organizuotais, 
padoriais ir sąžiningais Lietuvos 
amatininkų brolijos nariais.

Padarytas pranešimas iš visuotino 
Prof. S-gos skyrių atstovų suvažia
vimo. Po to padaryti ataskaitiniai 
pranešimai abiejų valdybų vardu ir 
pateikti atsistatydinimai, siūlant 
abiems skyriams susijungti ir išrink
ti bendrą valdybą. Susirinkimas pa
reiškė padėką senosioms valdyboms 
už jų atliktą darbą ir į naują sky
riaus valdybą išrinko: Sipavičių — 
pirm., Macutkevičių ir Paulauską. 
Į rev. k-ją: Priškų, Buiką ir Priš- 
m antieną.

bendradarbiavo skautinikės ’'Žilins
kienė ir Radzevičiūtė.

Stovyklavimo metu skautės iš
klausė eilės paskaitų: „Dalyvavimas 
skautiškoje spaudoje“, „Patyrimo 
laipsnių programa“, „Užgavėnės Lie
tuvoje“, „Laužų kultūra“, „Skaučių 
sąjūdžio reikšmė tarptautiniam gy
venime“, „Mūsų uždaviniai“, „Darbo 
planavimas“, „Gamta ir skautė“. Iš
moko penkiolika dainų, dvidešimt 
naujų žaidimų, padarė keturias iš
kilas po apylinkę ir paruošė pasi
rodymų programas įvairaus pobū
džio laužamas.

Stovyklautojos išleido laikraščio 
„Kalnų Žiburėlio“ du numerius. Lai
kraštėlį redagavo D. Rekštytė, D. 
Deksnytė ir D. Ruseckaitė. Laisva
laikiu stovyklautojos žavėjosi kal
nuotąja Fischeno apylinke, bandė 
savo gabumus slidinėti

Greit prabėgo ta savaitė 
stovykloje. Vasario 15 d. 
turėjo išsiskirstytų nors ii 
buvo su stovykla atsiskirti

„Šatrijos Raganos" skiltis

žiemos 
skautės 

sunku

Valgis kurortiškas (kaip gi kitaip), 
ryte: kavos, retkarčiais truputį pa
saldytos, 4 žmonėms duonos kepalas 
(apie 1 kg) ir mikroskopinis trupinė
lis sviesto arba — vietoj jo — tokia 
pat dozė sūrio; pietums: bulvinės 
sriubos lėkštė, vakarienei — tiek pat 
sriubos. Mityba tokia, kad badu greit 
nenumirsi, bet jau galvos kitokios 
mintys, kaip tik apie valgį, nebe- 
kvaršins. Kadangi dažnas šio to val
gomo atsiveža, o be to, normaliai il
giau neužtrunka, kaip keturias die
nas, dėl to liūdnų išvadų tokios bū
klės nedaro. Kitaip būna tiems, ku
riems čia tenka keletą savaičių už
trukti ar tai dėl kokio dokumento 
trūkumo, ar dėl to, kad bagažas 
laiku neatėjo ar kad Mūnsterio sto
vykla peipildyta. Tuos jau tuomet 
prispaudžia visokios bėdos: alkis, 
šaltis, tamsa, 12 valandų gulėjimas 
ir visokie darbai: šlavimas, kambarių 
plovimas, bulvių skutimas ir tiko- 
kios negerovės. Normaliai tokiems 
darbams reikia keliasdešimties žmo
nių o kuomet yra tik keliolika, dėl 
to jiems tenka ištisai būti „įsidarbi
nusiems“.

Stovyklai vadovauja prancūzas, 
kitą-personalą sudaro, daugiausia, 
lenkai.

Iš prancūzų zonos daugelio vietų 
Rengsdorfą gana keblu pasiekti. Va
žiuojant tenką keletą kartų persėsti. 
Ir, jei bagažas būna ne kartu ir 
eina bagažo vagone, tai jis pakeliui 
ir lieka. Surasti jį daug laiko trunka. 
Ateina dalis bagažo apvogta: čemo
danai sulaužyti medinės dėžės išar
dytos, genesni daiktai išgrobstyti. 
Bagažo ieškoti stovyklos vadovybė 
nepadeda ir visai nesidomi ar jis 
atėjo ar ne, visas ar apvogtas.

Iš prancūzų zonos važiuojantieji į 
Angliją per šią stvyklą, prieš išva
žiuodami iš vietos turėtų gerai pati
krinti ar visi yra dokumentai čia, 
Susisiekti su stovykla ir sužinoti 
kada turi atvykti, o išvykę jokiu 
būdu nepaleisti iš rankų savo daiktų. 
Transporto organizacija yra pašlijus 
ir jokio saugumo nėra už bagažo 
vagone vežamus daiktus. Važiuojant 
reikia akyliai žiūrėti, kad koks daik
tas nebūtų nukniauktas, nes apie 
tuos, kurie daugiau daiktų vežasi, 
visoks įtartinas gaivalas sukasi ir 
kiekvienu neakylumu naudojasi.

K. Obolėnas

SPORTO ŽINIOS

MUSU MIRUSIEJI
126. Pipirytė, Sofija, Antano, mirė 1945. 

III. 20 ir palaidota Schleswig
127. Maniakus, Pranas, glm. 1820 m. 

Marijampolėje, mirė 1945. m. 20 (žuvo 
per bombordavimą Berlyne).

128. Grėvėrienė-Tinginytė, Ortė, gim. 
1882. VI. 29, Pašušvio km., mirė ir pa
laidota Seedorf.

129. Eringis, Jonas, Adolfo, mirė 1946. 
IX. 15 Ir palaidotas Eckernfdrd.

130. Enzinas, Mikas, gim. 1873. XD. 1 
Rudaičių km., mirė 1942. XI. 28 ir pa
laidotas Schneidemūhl.

131. Elkytė, Jeva, glm. 1911. V. 1, Rau- 
džionių km., mirė 1947. n. 14 ir palai
dota SoltaU/Hann.

132. Kiršinąs, Petras, (karininkas), mirė 
1944 m. (žuvo).

133. Kazlauskas, Vytautas, gim. 1935 V.
13 Šiauliuose, mirė 1945. V. 19 (žuvo) ir 
palaidotas Landshut/Ėąy.
dota Sakenberg I R. K. kapuose.

134. Dobrodžlejflnas, Tomas, gim. 1913. 
IX. 16 Biržų apskr., mirė 1946. VI. 27 ir 
palaidotas Gauting b/U, R. Kat. kapuose;

135. Jurgelevičius, Juozas, gim. 1907. UI.

18 Ylakiuose, mirė 1M5. V. 23 ir palaido
tas Gauting b/U, R. Kat kapuose;

136. Petkaitlenė, Anelė, gim. 19U. XII. 
22 Vikaiškėse, mirė 1948. m. 23, palaidota 
Gauting b/U, R. Kat. kapuose;

137. Bamasaitė, Kazimiera-Nljolė, gim. 
1946. III. 4 Ravensburg, mirė 1948. III. 14 
ir palaidota Ravensburg, R. K. kapuose;

138. Karganovičienė, gim. 1864. VIII. 10. 
mirė 1947. X. 8 ir palaidota Ravensburg 
R. K. kapuose;

139. Karosa, Jonas, gim. 1918. VIII. 10, 
mirė 1946. L 26 ir palaidotas Ravensburg 
R. K. kapuose;

140. Nemajuskienė, Marija, gim. 1902. 
IX. 20, mirė 1946. I. 29 ir palaidota Ra
vensburg R. K. kapuose;

141. Vengenskas, Leonas, gim. 1923. X.
7, mirė 1946. III. 20 ir palaidotas Ravene- 
burg R. K. kapuose;

142. Kvedaras, Vytautas, gim. 1924. I. 8 
Rokiškyje, mirė 1947. X. 4 ir palaidotas 
Neuburg a/D kapuose;

143. Zaremba, Kostas, gim. 1902. X. 10 
Raželių km., mirė 1946. X. 31 ir palaidotas 
Spakenberg I R. K. kapuose.

Padėkime susirasti artimuosius
Nr. 22 ■ lauskas Matas (1913), Petrauskas Jonas

Iš JAV ir kitur yra paieškomi žemiau • milą (1920), Petrauekienė-Talackaitė Bro
nė (1892) ir Tumėnaitė Danutė (1925); 488. 
Tam kuton!s Vladas (1919).

Be to, C/Kartotekoje randasi ii JAV 
prisiųsti adresai: Juozui Žemaičiui, Vla
dui Mažrimui, Onai Marcinkevičienei 
Elenai Dainienei ir Jonui Aleksandravi
čiui.

Visais šiais reikalais kreipiantis per 
savo LTB komitetus į C/Kartoteką. yra 
būtina pažymėti skelbimo Nr.

LTB C/Kartoteka

išvardinti asmens:'
472. Bunadišial: Bronius ir Millusas iš 

Uminų; 473. Ragauskas Antanas su žmo
na ir dukromis Irena bei Aldona; 474. 
Zunklienė -Vaicekauskienė -Vasiliauskaitė 
Zosė iš Antalieptės; 475. Jukna Bronius 
(1926) iš Zarasų; 476. Šniukšta Antanas 
(1921) iš Kalnujų; 477. Linkevičius Petras 
ir jo brolis Kazilionis Pranas; 478. Kes- 
minienė Marcelė iš Telšių; 479. Kigas 
Kazys iš Sapnagių ir Gauronskas Anta
nas Iš Šiaudinės; 480. Selbuklenė Mari
jona nuo Troškūnų; 481. Kun. Jurkus 
Klemensas, agr. Kaltenis Juozas ir stu
dentai: Jūrelė Pranas, Aukštuolis Pranas 
bei Aukštuolis Henrikas; 482. Jasinevlčius 
Juozas, Urbaitis iŠ Tenenių ir Blvainis 
iš šiaudinių; 483. Norvilas P. A. iš Bal- 
sėnų, šakėnas Vincas iš Kalvelių ir Guo
bienė Rožė; 434. Rimkevičius Vosylius iš 
Viekšnių, Vainauskas Jonas iš Kauno ir 
Prelkštas Liudas; 485. Cerepas Aleksan
dras (1902), Navasaltls Romas (1923), Pau-

Padėka
Scheinfeldo Lietuvių Stovyklos Chorui, 

muz. Budriūnui Broniui, prelegentui Jo
naičiui Antanui, Vasario 16 d. minėjimo 
proga attikusiems meninę programos 
dalį,’ reiškiame didžią padėką.

Erlangeno LTB Apylinkės Komitetas 
ir Visuomenė

STUD. ATETININKŲ STOVYKLA 
HOHENSCHVVANGAU

Hohenschwangau. — Vasario 9 d. 
prasidėjo stud, ateitininkų žiemos 
stovykla, kuri tesėsi 4 savaites, kad 
po savaitę galėtų stovykla pasinau
doti per 450 stud, at-kų sąjungos 
narių. Stovykloj netik slidinėjama, 
bet ir klausoma paskaitų, kurias 
skaitė ar skaitys Brazdžionis, Ma
ceina, Grinius, Ivinskis, Girnius, Su
žiedėlis, Vasiliūnas ir kiti. Stovykloj, 
neįprastose sąlygose, labai sukauptoj 
nuotaikoj praėjo Vasario 16-sios mi
nėjimas Prof. Sužiedėlis skaitė pas
kaitą, o meninę dalį užpildė patys 
stovyklautojai.

Kovo pradžioje toje pačioje sto
vykloje įvyksta studentų at-kų są
jungos suvažiavimas, kartu paminė
damas šventę ir Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero kurio pagerbimo akte su
tiko dalyvauti ir Jo. Eks. Vysk. Briz- 
gys. Al-

JAUNŲJŲ KOVOS
Stalo tenise pranašesni dilingenie- 
čiai, o krepšinyje — kempteniečiai
Kempten. — Vasario 15 d. Dil- 

lingeno jauniai, puikiai pasirodę 
krepšinyje, tinklinyje ir stalo tenise 
beveik visoj Bavarijoje, aplankė 
Kempteno jaunuosius sportininkus 
ir čia išbandė savo jėgas stalo tenise 
ir krepšinyje. Susitikimas stalo te
nise baigėsi dillingeniečių pergale 
5—3. Ir vieni ir kiti stalo tenise jau 
gerokai pažengė ir parodė gan aukš
tokos klasės žaidimą. Rimtai dar 
padirbėję, po metų, kitų galės pilnai 
pakeisti senuosius mūsų stalo teniso 
veteranus, kurių eilės retėja, metų 
našta atitraukia iš sportinio gy
venimo.

Krepšinyje vaizdas priešingas, — 
diUingeniečiai priverčiami atkakliai 
kovojančių kempteniečių pasiduoti. 
Malonu buvo stebėti, kaip Kemp
teno jaunieji krepšininkai sviedinio 
valdymu, puikiais deriniais, tiksliais 
metimais maža kuo beatsilieka nuo 
buv. šarūniečių ar dabartinių šau
niųjų koviečių. Tiesa, ko pas juos 
stokoja, tai „fair play“ žaidimo dva
sios. Visos usnys bei negeroves,'ku
rios keroja senųjų sportininkų tarpe, 
pas jaunuosius vietos turėti? ne

rasti, visomis priemonėmis šalinti- 
nos. Jaunoji mūsų sportininkų karta 
turi išaugti tikrai tauri! Sis susitiki
mas baigiasi kempteniečių pergale 
45—17 (17—8). Taškų pelnė: Komp
tonui — Laukaitis 14,\Gilys 9, Fidė- 
nas 8, Gedgaudas 8. Mieželis 2 ir Py
ragius 4; Dillingenui — Sodeika 12, 
Snelius 4 ir Spranaitis 1. Rungtynes 
pravedė Andrulis II. L. V.

LITUANICOS IŠVYKA ANGLŲ 
ZONON

Už rūkymą.

Qengs margas
SVIETAS DAR MARGESNI S

4c Monetos naujajai valiutai gaminamos 
Iš kaizerio Wllhelmo paminklo, stovėjusio 
Koblenze. (Rhein-Echo)

4c Užkonservuoti ir muziejun padėti 
maisto dienos davinį vienbalsiai nutarė 
Dlnkelsbūhl miesto taryba. (Die Welt)

4c Kietai sumigo visa ūkininko, šeima 
su visais bernais, tarnaitėmis, valkais ir 
šunimis, pusryčiams pavalgiusi pieniškos 
sriubos, nes sriubai naudotas sacharinas, 
gautas Iš juodosios biržos, iš tikrųjų buvo 
miego tabletės. (Lūbecker Nachrichten)

4c Po tris falsifikuotus grafus kasdieną 
Iššifruoja kriminalinė policija po karo 
įsteigtame vokiečių genealoginiame ar
chyve. (Dena)

4c 750 svarus — arba „tik" 500 s v. dau
giau už savo vyrą — sverianti moteris 
Betty Horell, neseniai mirė vienoje New 
Orleans ligoninėje. Į ligoninę ją nešė aš- 
tuonl vyrai, o Ji gulėjo dviejose sustum
tose lovose. Su savo vyru ji gyveno vie
name bute, kuriame buvo iškirstos spe
cialios durys. JI buvo Ištekėjusi 1942 m.

4c Už rūkymą, dažant iškabas, New 
Yorke neseniai buvo piniginėmis baudo
mis po 50 dolerių nubausti du asmenys. 
Iškabose jie piešė tekstą: „Rūkyti drau
džiama". (N. Y. Times).

4c Iki 3000 cigarečių surūko Adolf Men- 
jon, kol pagamina vieną filmą. Pasira
šydamas sutartį naujai filmai, jis išsi
derėjo iš bendrovės, kad fllmos gami
nimo metu ji Jam duosianti cigaretes. 
(Telegraf)

4c 2437 pasiūlymus gavo viena moteris 
į tokį skelblną: „Jauna dama, 28 m. am
žiaus, gražiai atrodanti, vedybų tikslu 
nori susipažinti su rimtu ponu. Kas mė
nesį Care paketas". (Offenbach-Post>

4c „Kad nebūtų žmonių kalbų", W. 
Asperen iš Čikagos (73 m. amžiaus) ne
seniai vedė Ellen Davis (94 m. amžiaus), 
kurią prieš 28 m. susipažino viename šo
kių lokale Jr apgyvendino savo bute. 
(Berliner Zeltung)

4c Pinigus investuoti norėdami dar prieš 
valiutos reformą, Berlyno laidotuvių biu
rus taip užplūdo berlyniečiai su karstų 
užsakymais, jog pastarieji nevlsada turi [Jos vyro žodžiais, vedybos įvykusios iš 
pakankamai karstų laidotuvėms. (Weser! meilės, praėjus 3 mėn. nuo susipažinimo. 
Kurier) Į (UP)

Kassel. II. 14. — Lituanicos fut
bolo vienuolikė viešėjo Hannover- 
Mūnden (anglų zon.), kur pralaimėjo 
vietos vokiečiams 5-3 (3-1). Litua- 
nica sužaidė blankiai ir, pirmą kė
linį žaisdama vien prie vokiečių var
tų, neišnaudojo visos eilės progų, tuo 
tarpu vokiečiai, išnaudoję kelias gy
nimo klaidas, pabaigoje kėlinio pa
darė 3-1. Visus tris įvarčius įkirto 
buv. Lenkijos rinktinės žaidėjas Ur
ban. Lituanicai įvartį įkirto Burba. 
Antrame kėlinyje Adomavičius ne
laikomu šūviu sušvelnino pasekmę 
3-2, tačiau, įpusėjus rungtynėms, 
pradėjo vyrauti vokiečiai ir pakėlė 
5-2 (vienas įvartis Urban). Dešimt 
minučių prieš baigminį švilpuką Sa
baliauskas įkirto Lituanicos trečiąjį 
įvartį. Iš kasseliečių geriausia su
žaidė puolime jaunasis Mandeikis ir 
gynime — Bruneizeris ir vart. Juras.

Pasibaigusiose stovyklos lietuvių 
šachmatų pirmenybėmis, kuriose da
lyvavo 17 šachmatininkų dalyviai 
pasiskirstė: 1. K. Šalkauskas 5 $4 tšk.; 
2. ir 3. Jalinskas ir Sližys po 5 tšk.; 
4. Domeika 4^4 tšk. ir 5. Pr. Šalkaus
kas 4 tšk.

II. 15 Lituanicos šachmatininkai 
draugiškose rungtynėse nugalėjo vie
tos jugoslavus 5%-%. Taškus pelnė: 
Domeika, Sližys, K. Šalkauskas, Pr. 
Šalkauskas po 1 tšk. ir Jašinskas 
% tšk. km.

m., „Trollsee“ stovyklą. Vykstant 
emigracijai į užjūrius, pirmiausia tu
rėjo smarkiai nubirėti sportinės pa
jėgos.

Vasario 15 d. latviai sportininkai 
suruošė Flensburgo vokiečių sporto 
mokykloje Pabaltijo tautų krepšinio 
turnyrą. Dalyvavo Flensburgo lat
vių komandos „Antverpen“ ir „Mūr- 
wik“, Flensburgo estų „Wiking“ ir 
Schleswigo estų ir viena Flensburgo 
lietuvių iš „Trollsee“ stovyklos.

Lietuviams teko rungtis su dviem 
latvių ir viena estų komandomis. 
Lietuvių krepšininku, likučiai vos be
pajėgė sudaryti savo penketuką, 
įtraukdami į jį ir 15 metų amžiaus 
prieauglį. Tačiau ir šį kartą lietu
viai laimėjo visas trejas rungtynes 
rezultatu: su latvių „Antverpen“ 
20—18, latvių „Mūrwik“ 21—14 ir 
estų „Wiking“ 21—14. Tuo būdu iki 
šiol nėra pralaimėję nė vienų krep
šinio rungtynių. (sb)

Paieškojimai
Amerikos lietuvis Antanas Gerulaitis, 

gyv. 129 Elm Str. Keamy, N. Y., USA, 
ieško savo brolio Jono sūnaus Pranciš
kaus, Ml. Vilkaviškio apsk. Žinantieji 
apie jį prašomi pranešti aukščiau nuro
dytu adresu; už pranešimą miela! atsily
gins. (257)

Antanas Žvirblis, Amerikos lietuvis, 
gyv. 4434 S. Fairfield, Chicago, Ill. USA, 
ieško brolio Juozo Žvirblio, s. Juozo, ki
lusio iš Troškūnų, gyvenusio Kaune. Ieš
komasis, arba žinantieji apie jį, prašomi 
atsiliepti aukščiau nurodytu adresu. (264)

Aloyzas Kublinskas, gyv. YMCA Hostel, 
Mootha Camp Near Cockermouth, Cum
ber a nd, England, ieško Martyno Vaital- 
čio, gim. 1924 m., kilusio iš Biržų ape. 
Turintieji apie Jį kokių nors žinių pra
šomi pranešti aukščiau minėtu adresu.

Paieškomas agronomas, atsargos leite
nantas Vincas Dūda, apie 45 metų am
žiaus. 1945 gegužės pradžioje buvo Ko
penhagoje, Danijoje. Turintieji apie jį 
žinių maloniai prašomi pranešti: Kaspa- 
riūnui Antanui, Bake Hostel, Trerulefoot, 
Saltash, Cornwall, Great Britain. (260)

Vilbikaltlenės Magdalenos ir Vilblkal- 
čio Kazimiero ieško Rinkevičlenė Matilda. 
gyv. Schweinfurt, Th -Fischer-Pl. 4. (359)

Palikimo reikalu
LTB Meerbecko Apylinkės Teismas 

įsteigė mirusio 1948. I. 19 Lehrtėje Kazio 
Kuisio turtui globą. Globėju paskirtas 
Lehrtės DP stovyklos gyventojas Petras 
Vaitkūnas.

Tas pats Teisinas šaukia Kazio Kušlo 
įpėdinius per šešis mėnesius nuo šio 
skelbimo dienos pareikšti savo teises į 
palikimą, susidedantį iš įvairaus kilno
jamo turto (civ. aps. byla N. 7-48 mt).

Apylinkės Teismas

Patikslinimas
„Tėviškės Garso" Nr. 111, koresponden

cijoje „Šelpia studentus yra įsivėlusi 
klaida. Turi būti ne „dr. Tupčiausko", 
bet „d r. Trump aus ko".

Olimpiniai margumynai

Krepšininkų komanda be 
pralaimėjimu

Flensbnrg. — Buvusioje Tolko 
(Schleswig aps.) lietuvių stovykloje 
buvo gražiai užsimezgusi sportinė 
veikla. Buvo susidariusi ypač stipri 
krepšininkų komanda Visoje eilėje 
guruoštų rungtynių Schleswig-Hol- 
steino krašte su kitų stovyklų lietu
vių krepšininkų komandomis, o taip 
pat su latvių, estų ir kt. tautų krep
šininkais tolklečiai visas rungtynes 
laimėdavo.

Panaikinus Tolko stovyklą, visi 
lietuviai buvo perkelti į Flensburgo

4c Didžiojo norgego, pasaulio meisterio 
greičio čiuožime, Ivar Ballangrudo, kuris 
1938 m. Garmisch-Partenkirchene gavo 
tris aukso ir vieną sidabro medalį, re
kordo niekas nepasiekė.

4c Daugiausia medalių St. Moritze susi
rinko jaunas, 22 m., prancūzų slidininkas 
Henry Orelller. Nors Jį ištiko nelaimė — 
po pirmųjų varžybų buvo pavogtos spe
cialios slidės, tačiau tai jam nesutrukdė 
laimėti du aukso ir vieną bronzos me
dalius.

4c Nemažiau, kaip 16 brolių ir seserų 
porų suregistravo viską žiną reporteriai, 
iš jų šešios tik iš JAV! Vienintelė dvy
nukų pora buvo kanadietės seserys Rodą 
ir Ronaa Wurtele. Prancūzų Thiolliere 
šeimyna slidžių Varžybose turėjo tris'da
lyvius: seseris Georgette ir Susanne ir 
brolį Henry. Šveicarų ledo rinktinėje 
žaidė net keturios brolių poros: Hans ir 
Pic Cattinl, Hans ir Walter Dūrst, Geb
hard ir Ueli Poltera Ir Heini su Werner 
Lehrer!

4c Vienas Iš populiariausių ledo rituli
ninkų, — šalia čekų Wladimir Zabrodsky, 
Jaroslav Drobny, kanadiečių Derney ir 
Halder — buvo šveicarų rinktinės kapi
tonas Richard Torrlanl, populiariai vadi
namu „Blbi". Jis Jau, būdamas 17 metų, 
1928 m. St. Moritzo olimpinėse ledo ritu
lio varžybose atstovavo Šveicariją ir per 
dvidešimt metų laikotarpį sužaidė dau
giau šimto tarpvalstybinių rungtynių. Sį 
kartą jam teko didelė garbė, pasakyti 
olimpinės priesaikos žodžius.

4c Daliaus čiuožimo laimėtoja, devynio
likmetė gražuolė Barbara Anna Scptt, 
St. Moritze visur pasirodydavo motinos 
lydima. Ir Barbarai dalyvaujant rungty
nėse, motina mažai tegalėdavo žvilgterėti

į dukters čiuožimą, nes, iš visų šonų 
apstoję, reporteriai apipildavo tūkstan
čiais klausimų apie žaviąją dukrelę . . . 
Pernai, kai Barbara Stockholme laimėjo 
pasaulio meisterės vardą, jos gimtojo Ota
vos miesto gyventojai jai padovanojo 
automobilį. Tačiau Kanados ollmp. komi
tetui pagrasinus išmesiant U mėgėjų 
eilių, vargšė su ašaromis turėjo gražinti 
puikų liuksusinį auto. Šiais metais tačiau 
tie patys gyventojai, burmistro vadovau
jami, surinko jaunutei čiuožėjai 9000 do
lerių padengti kelionės išlaidoms ir, kai 
ji Prahoje laimėjo Europos melsterystę, 
mlnlstr. pirm. King atsiuntė sveikinimo 
telegramą. Ką šiemet padovanos jos ger
vėj ai ir ką į tai pasakys Kanados olūnp. 
komitetas? Beje, šiemetinėse žaidynėse ji 
buvo daugiausia fotografuojama mergina.

4c Londoniškis •Times" pirmą kartą per 
150 metų sporto žinias iš St. Moritzo pa
talpino pirmam puslapyje, kuris papras
tai yra skiriamas svarbiausioms politi
nėms žinioms.

4t Sporto žurnalistai bei reporteriai iš 
įvairių kraštų labai gražiai bendradar
biavo tarp savęs. Jų į St. Moritzą buvo 
suvažiavę per 300. Tačiau nepraleisdavo 
progos užimti geresnes pozicijas telefono 
centrinėje, kur dirbo dešimt simpatiškų 
šveicarių telefonisčių. Baigusios darbą, 
jos apsivilkdavo kitais megstinials ir va
kare jau šokdavo su labai meiliais re
porteriais, kurie stengdavosi įsigyti di
desnių simpatijų pas kurią nors Eli ar 
Henl, kaip jų kolegos, ksd jų pranešimai 
pirmiau pasiektų redakcijas.

4c Danija pasišovė kiekvienam Lon
dono ollmpljados dalyviui kiekvieną 
dieną skirti po vieną kiaušinį. Kiauliniai 
kiekvieną dieną būsią į Londoną prista • 
toml oro keltu.
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Vasario 16-oji. užsieniuose
Italijoje

Italijoj susispietę lietuviai tremti
niai gražiai ir iškilmingai atšventė 
Lietuvos' nepriklausomybės trisde
šimties metų sukaktį. Lietuvių Cent
rinis Šalpos Komitetas Romoje su
ruošė iškilmingą minėjimą — aktą, 
kuriame dalyvavo visa eilė garbingų 
italų dvasiškių ir daug kitų Lietuvos 
draugų. Iškilmingas pamaldas airių 
Sv. Patricijaus bažnyčioje atlaikė Jo 
Eminencija kardinolas Pizzardo. 
Pamaldose dalyvavo vyskupas Bū- 
čys, mons. Carol, mons. Landi, mons. 
Camans, Lietuvos min. Italijoje SL 
Lozoraitis, Latvijos. Estijos. Lenki
jos pasiuntiniai, CARE misijos Ita
lijoje vadas gen. G. P. Baldwin ir 
daug įvairių kolegijų studentų.

Jo Eminencija kardinolas Pizzardo 
gražiu žodžiu pasveikino lietuvius ir 
ragino ieškoti stiprybės katalikų ti
kėjime, kuriam lietuviai visada bu
vo ištikimi ir ilgus amžius jį narsiai 
gynė nuo galingųjų savo kaimynų 
užmačių.

Iškilmingame minėjime į susirin
kusiuosius žodį tarė min. St. Lozo
raitis. Min. St. Lozoraitis pasveiki
no Jo Eminenciją kardinolą Pizzar
do ir kitus garbinguosius svečius, 
atvykusius į Lietuvos Nepriklauso
mybės 30 metų minėjimo iškilmes. 

.Min. St. Lozoraitis savo kalboje pa
brėžė tuos neatsiejamus ryšius, ku
rie visada lietuvių tautą jungė su 
katalikų Bažnyčia. Tragišką Lietu
vos padėtį rodąs jau tas faktas, kad 
dabar Lietuvą negali susisiekti su 
Sv. Sostu. Min. Lozoraitis savo kal
boje vaizdžiai nušvietė dabartinę 
Lietuvos padėtį, pavaizdavo Lietu
vos žmonių trėmimus vergų dar
bams į Sibirą ir Katalikų Bažnyčios 
persekiojimą.

Lietuvos nepriklausomybės šventę 
gražiai paminėjo Italijos katalikų ir 
liberalų spaudą. Laikraščiai aprašė 
iškilmingas pamaldas, kardinolo 
Pizzardo tartą žodį ir min. St. Lozo
raičio kalbą. Kai kurie laikraščiai 
įsidėjo Lietuvą vaizduojančių nuo
traukų, šalia nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo vaizdų įsidėdami ir 
bolševikų atliktų žudynių nuotrau
kas.

nustoti vilties greitai sugrįžti į tėvų 
žemelę. Po to kalbėjo T. J. Aranaus- 
kas ir Ant Banaitis. Minėjimas bu
vo baigtas Tautos himnu.

Po minėjimo svečiai ir vietos lie
tuviai, .susirinkę p. Korsakų šeimoje, 
pasidalino mintimis ir išsiskirstė lin
kėdami vietos BLB Valdybai gyvinti 
kultūrinę veiklą. Ant Banaitis

Šveicarijoje
Šveicarijoje gyvenantieji lietuviai 

ir Lietuvos draugai gražiai pami
nėjo Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo trisdešimties metų sukak
tį. Zūriche minėjimas įvyko vasario 
15 d. Minėjime dalyvavo visi Zū
riche gyvenantieji lietuviai ir daug 
svečių, šveicarų, kurių tarpe matėsi 
vienas redaktorius, leidėjas, visa 
eilė universiteto profesorių, pirklių 
ir kitų profesijų Lietuvos prietelių. 
Iškilmingąjį minėjimą atidarė gyd. 
Augevičius. Garbės prezidiumą su
darė prof. J. Eretas, S. Garbačiaus
kas, ponia Narutavičienė, stud. Skir
gaila, Truska ir- iš svečių redakto
rius Gerber, lenkų atstovas Dr. Ra- 
kowski ir žinomas knygų leidėjas 
Dr. Schwa-zenbach. S. Garbačiaus
kas skaitė paskaitą lietuvių kalba, 
o prof. J. Eretas — vokiečių kalba. 
Buvo daug sveikinimų žodžiu ir 
raštu. Perskaityti VLIKo. Vykdo-

mosios Tarybos atsišaukimai į viso 
pasaulio lietuvius. Minėjimo daly- 
vai pasveikino. Sv. Tėvą, VLIKą, 
Vykd. Tarybą ALT, BALFa, Nepri
klausomybės Aktą 1918 m. vasario 
16 d. pasirašiusius dalyvius, Liet 
Raudonąjį Kryžių ir įgaliotus mi- 
nisterius.

To oficialiosios dalies buvo me
ninė valandėlė, kur gražiai padai
nuota, pašokta tautinių šokių.

Minėjimai įvyko ir kituose Švei
carijos miestuose.

Strasbourge
Nors Strasbourge gyvena tik 24 

lietuviai, tačiau Lietuvos nepriklau
somybės 30 metų sukakties minėji
mas buvo pravestas labai įspūdin
gai. Iškilmingas pamaldas atlaikė 
ir jaudinantį pamokslą pasakė kun. 
Krivickas. Į minėjimo iškilmes su
sirinko apie 700 asmenų, daugiausia 
prancūzų ir įvairių konsulatų žmo
nių. Apie Lietuvą išsamų praneši
mą padarė buvęs bolševikų kanki
nys ir Kauno jėzuitų gimnazijos 
mokytojas kun. Fengleris, kilme 
elzasietis. Jo pranešimas apie Lie
tuvą ir jo patirtas kančias bolševi
kų kalėjimuose ne vienam prancū
zui išspaudė ašaras.

Po iškilmingosios dalies vyko dai
nos, deklamacijos, tautiniai šokiai, 
lietuviška muzika.

Ir keliauja iš stovyklos į stovyklą DP. E. Karpavičiaus nuotr.

Švedijos pabaltiečių memorandumai 
Marshalliui ir Bevinui

Amerikiečių žinių agentūra Uni
ted Press iš Stockholm© pranešė, 
kad vasario 17 d. Stockholme gyve
nantieji lietuviai, latviai ir estai 
Marshalliui ir Bevinui pasiuntė me
morandumus. United Press prane
šimas taip skamba: „Ryšium su Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos nepriklau
somybės 30 metų sukaktim Pabal
tiečių Komitetas Štockholme vasario 
17 d. pasiuntė Didžiosios Britanijos 
ir JAV užsienių reikalų ministe- 
riams memorandumą, kuriame jie 
prašomi savo darbuose laisvės ir 
demokratijos labui neužmiršti trijų 
Pabaltijo kraštų. Marshallis ir Be- 
vinas memorandume prašomi padėti 
Pabaltijo tautoms atgauti savo ne
priklausomybes, kurios joms buvo 
smurtu atimtos ir kurių jos reika
lauja remdamosi Atlanto Charta.

Žinią įsidėjo visa eilė Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos, Šveicarijos, 
Švedijos ir kitų kraštų laikraščių.

Albany. (UP). — < 
Thomas E. Dewey kvietė New Yorko

gyventojus prisidėti prie lietuvių 
kilmės amerikiečių ir pareikšti „sim
patijas bei viltį, kad lietuvių tauta 
bus išlaisvinta“.

Vasario 16 dieną, oficialiai pripa
žindamas 30 metų sukaktį nuo Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo, 
Dewey pareiškė:

„Lietuvos respublika yra viena šio 
karo ir Hitlerio bei Stalino supla
nuotos agresijos aukų. Si agresija 
pasireiškė 1939 metų Ribbentropo— 
Molotovo sutartimi. Lietuvos su
verenumas, jos tarptautinė laisvė, ir 
geroyė, sukurta gyventojų darbštu
mu, bei pramonė buvo sunaikinta, o 
kraštas nuniokotas trijų, viena po 
kitos sekančių, karinių okupacijų. 
Šiandien vietoje laisvės, Lietuvos 
gyventojai dar tuo tarpu yra valdo
mi tironiškų nugalėtojų.“ (b)

Gubernatorius I
Ynrkn '

Belgijoje
Belgijos lietuviai, kurie daugiau

siai atvyko į Belgiją praėjusį pava
sarį kaip angliakasiai, nors ir mažai 
turėdami inteligentinių pajėgų, be 
savo sunkaus darbo anglių kasy
klose, neužmiršta ir kultūrinio. Štai, 
š. m. vasario mėn. 15 d. Coūrcelles 
lietuvių kolonija surengė, 30 m. Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
šventės minėjimą visai Charleroi 
aplinkai.

Minėjimas buvo pradėtas pamal
domis, kurias atlaikė ir pamokslą 
pasakė Hoinaut provincijos kapelio
nas T. J. Aranauskas. Vyrų dioras 
pagiedojo lietuviškų glesnių. Po pa
maldų visi šventės dalyviai susirinko 
į parapijos salę iškilmingam minėji
mui y- posėdžiui.

Minėjimą atidarė ir jam pirminin
kavo nenuilstamas veikėjas V. Mar- 
tuzaitls. Atsistojimu ir tylos minute 
buvo pagerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės ir perskaitytas 
VLIKo atsišaukimas j pasaulio lie
tuvius. Paskaitą skaitė Belgijos Lie
tuvių Bendruomenės Centro atstovas 
Lellūnas, aiškiai nušviesdamas ko
vas dėl Liet Nepriklausomybės ir 
jos laikais pasiektus laimėjimus; 
baigdamas paragino visus lietuvius, 
esančius čia, užsienyje, nenuilstamai 
kovoti dėl nepriklausomybės, ir ne-

Pagerėsiančios dar-; 
bo sąlygos Belgijoje

Grįžusieji iš Belgijos anglių kasy
klų, o kartais ir ten dirbantieji mū
sų tautiečiai nusiskundžia darbo są
lygomis kasyklose, ypač įvairiais ne
susipratimais ir darbdavių sauvalia
vimais.

Oficialus Belgijos vyriausybės ats
tovas prie amerikiečių karinės vy
riausybės mums pareiškė, kad į tuos 
darbininkų nusiskundimus, kur jie 
iškyla, dabar kreipiama rimto dė
mesio. Esą suprantama, kad, masi
niai verbuojant darbininkus kasy
kloms, ypač įvairių tautybių ir iš 
karto nepažįstant atskirų tautų žmo
nių individualių savybių, tam tikro 
darbininkų nepasitenkinimo galėjo 
atsirasti. Vietinio pobūdžio tie nes
klandumai tarp darbdavių ir darbi
ninkų daugumoj pašalinti. Belgijos 
vyriausybė imasi vis griežtesnės 
kontrolės, ir šios priemonės, neabe
jotinai, darbo sąlygas belgų anglių 
kasyklose pagerins.

Ta proga belgų atstovas pasi
džiaugė lietuviais tremtiniais dar
bininkais, kurie turi neblogą

■ ir gerai vertinami.
vardą

Atvykęs
Kad ir kaip sunki ir stipriai 

saugoma „gelež.nė uždanga“, kuri 
skiria pavergtąjį pasaulį nuo lais
vojo pasaulio, vis dėl to pro tą bai- 
sąją uždangą prasmunka vienas ki
tas laimės ir laisvės ieškotojas ir 
laisvajam pasauliui papasakoja, kas 
darėsi ir darosi anapus „geležinės 
uždangos“. Neseniai, jau šiais me
tais, vienas lietuvis sėkmingai pra
siskverbė pro tą mirties uždangą ir, 
atsidūręs viename laisvosios Euro
pos krašte, pasakoja 
Lietuvos. To lietuvio 
1947 metų pavasarį.

Papasakojas gyveno 
1945 m. vasario mėn. be jokios prie
žasties buvo išvežtas į Kareliją. Tuo 
metu į Kareliją masiškai buvo ve
žami lietuviai ūkininkai, kurie laiku 
neįstengė atiduoti uždėtųjų pyliavų. 
Daug išvežtųjų mirė. Pasakotojas 
atsimena Sniūkštą iš Ylakių, Vove
raitę Veroniką iš Mažeikių (23 me
tų), Joną Gabalį, Lupeiką Adomą iš 
Mažeikių apsk. Didžiausias vežimas 
ir valymas buvęs 1944—45 metais. 
Motinas atskirdavo nuo vaikų. 1947 
m. pradžioje dalį išvežtųjų (apie

įspūdžius iš 
žinios siekia
Mažeikiuose.

Dalykai tarp dangaus
Britų povandeninis laivas G-23 

prieš aušrą išplaukė iš Hartwicho 
patrulių žygiui. Visą dieną prieš tai 
buvo siautusi audra, o naktį oras bu
vo dar labiau pablogėjęs. Kapitonas 
Carlyton todėl nutarė, iki pagerės 
oras, nusileisti dugnan.

— Prieš dešimtą valandą vakaro 
vėl iškilsime, — tarė jis man. — 
Pastatyk sargybą prie priešakinio 
gilumos matuotojo. Kiti gali eiti 
pailsėti.

Tuoj po pusryčių pavargę vyrai

Lietuvis anglo ūkyje 
Borkerto nuotr.

is Lietuvos pasakoja
1—2%) grąžino. Bet tik tuos, ku.._ 
ouvo išvežti į Leningrado rajoną. 
Vežė be jokios priežasties. Užėję į 
namus, rusų kareiviai klausdavo 
drebančias moteris, kur jų vyrai. 
Kurios nemokėjo tinkamai atsakyti, 
buvo išvežtos. Geriausia buvo sa
kyti, kad vyrai užsienyje. Jei kas 
parodydavo laišką iš Amerikos, iš
siteisindavo. Pasakius, kad apie vy
rus nieko nežino, bolševikai įtarė, 
kad vyrai yra partizanai.

Visų įmonių ir įstaigų viršininkai 
yra rusai. Vieni atvežti, kiti vieti
niai. Mažeikiuose nepaprastu žiau
rumu pasižymėjo Verikos, Sėdos ru
selis, Ropcovas nuo Vorkutos ir Voi
novas nuo Maskvos. Iš milicijos pa
minėtini Mažeikių saugumo policijos 
viršininkas Pabjonavičius, Vaitiekus, 
visų vadinamas „švogeriu“, ir Za
bulionis ar Zabudionis.

Partizanų veikla pradžioje buvo 
labai stipri. Kartais mūšiai užtruk
davę po 2—3 dienas. Partizanai nu
šovė Mažeikių komendantą rusą. 
1946—47 metais sovietai miškus, kur 
jautė esant partizanų, bombardavo 
lėktuvais. Visoje Lietuvoje žinomas

ir žemes

Lietu- 
parti-

sumigo. Aš.sapnavau, kad esu mu
nicijos fabrike. Moterys pripildinėjo 
tūteles sprogstamąja medžiaga. Ma
no sesuo sėdėjo prie kontrolieriaus 
stalelio, tačiau i mane nekreipė dė
mesio. Staiga kitoje halėje per ko
ridorių pamačiau ilgą liepsnos ruožą. 
Nusigandęs bandžiau šaukti ir šo
kau link sesers, kuri, tarytum užmi
gusi, sėdėjo, užsikniaubusi ant sta
lelio. Baisus sprogimas. Sienos 
įlinko, tinkas, ugnis, griūvančios me
talinės dalys . . .

Aš pašokau, atsimušdamas galva 
į balkį. Ačiū Dievui, tai būta vien 
sapno! Žvilgterėjau į laikrodį: 10 
vai, laikas kilti aukštyn. Sargyba 
buvo užmigusi. Papurčiau sargybinį, 
kuris, mano nustebimui, nugriuvo, it 
maišas. Pabandžiau pabudinti kapi
toną. Veltui, jo širdis visai lėtai 
beplakė. O manoji daužės it kūju, 
ir vos bekvėpavau. Reikėjo pagal
bos, kad būtų galima laivą iškelti. 
Daužiau žmonių veidus, laisčiau 
juos vandeniu. Pagaliau vargais ne
galais pastačiau ant kojų tris vyrus. 
Jie negaljo atsipeikėti ir vieni patys 
ant kojų pastovėti, tačiau G-23 šiaip 
taip iškėlėme.

Atidariau dangtį — dienos šviesa! 
Po vandeniu buvome išgulėję 24 va-

landas. Nuostabu, kad dar buvome 
išlikę gyvi. Benzino garai buvo mus 
beveik uždusinę.

Papasakojau kapitonui savo sap
ną, kuris mane išbudino.

— Sapnas išgelbėjo mūsų gyvybes, 
— tarė jis tyliai.

Grįžęs uostan, radau laišką ir tele
gramą iš sesers. Telegramoje buvo 
parašyta: „Ar nieko tau neatsitiko? 
Laiškas seka.'* Nepaprastos tele
gramos nustebintas, atplėšiau laišką 
ir skaičiau:

Šiandien mes pergyvenome baisią 
katastrofą. Municijos sandėlys iš
lėkė į orą, 36 moterys žuvo, 100 buvo 
sunkiai sužeista. Aš išlikau nesu
žeista Buvo lygiai 10 valanda — 
metas man apeiti sandėlį. Tačiau 
pirmą kartą savo amžiuje buvau 
prie savo stalelio užmigusi ir sap
navau kažką baisaus apie tave. Aš 
mačiau tave su draugais tarytum 
negyvus gulinčius povandeniniam 
laive, tačiau aš jutau kad tu dar 
esi gyvas. Aš bandžiau tave pabu
dinti, bet tu manęs negirdėjai Spro
gimas nutraukė mano sapną — keis
tąjį sapną, 
nuo žuvimo.

Tylėdamas 
laišką savo 
kalbos.)

„Zaliasis Velnias“, laisvosios 
vos atkūrėjų vadas. 1947 m. 
zanai išsiblaškę.

Ūkininkai apkrauti dideliais mo
kesčiais ir dar didesnėmis pyliavo
mis. Negalinčių pyliavų pristatyti 
ūkiai atirpami ir atiduodami rusams 
arba paverčiami sovchozais. Savi
ninkai patys turi ūkyje dirbti. Ūki
ninkai atkeltiesiems naujakuriams 
turi duoti viską, net drabužius.

Mokyklose labai stinga vadovėlių. 
Jau nuo pirmųjų klasių mokiniai 
pamokas turi užsirašinėti. Popieris 
ologas, rašalu rašyti negalima. Po
pieris gaunamas tik per mokyklas, 
atskirai pirkti nėra. Anglų kalba 
mokoma nuo pirmos klasės. Rusų 
kalba mokoma jau pradžios mokyk
loj. Stalino konstitucija privaloma 
nuo pirmos klasės, lygiai kaip ir 
karinis paruošimas. Komjaunuolių 
nedaug. Mažeikių gimnazijoj mo
kosi 600 mokinių, iš jų komjaunuo
lių tik 16. Septyni gimnazijos moky
tojai buvo išvežti, iš kurių tris vė
liau grąžino. Gimnazijos direkto
rium yra Sidabras, mokytojavo To- 
manovaitė, Grybauskas (vėliau iš
vežtas į Vorkutą), Liaučiūtė, Rozen
bergas (Lietuvos rusas), Vilčinskas 
(suimtas ir išvežtas), Gaidžiūnas.

Vilniuje daug vokiečių belaisvių. 
Visoms didesnėms krautuvėms va
dovauja žydai, kurie lietuviškai kal
bėti nemoka. Iš Rusijos nieko ne- 
atvežama. Mažeikiuose stovi 3000 
NKVD kareivių. Pagreitintai taiso
mi aerodromai. Prie Ežerių (netoli 
Latvijos) statomas didelis aerodro
mas. Darbus atlieka atvežti mongo
lai. kurie yra neblogi žmonės, tik 
baisiai apipyšę. Visi laukia karo, 
neišskiriant ir atvežtųjų mongolų ir 
kai kurių NKVD pareigūnų.

Tragiškai žuvus brangiam sū
nui Raimondui, gilaus liūdesio 
valandoje,

ONAI ir 
PAKALNIAMS, 
nuoširdžią užuo-

JONUI
reiškiame
jautą
Elena Baranauskaitė, Geno
vaitė ir Vladas Orlauskai

kuris mane išgelbėjo

padaviau reikšmingąjį 
kapitonui. (Iš anglų 

-luk-

P. p. Z. ir J. Veličkus, p. Pies- 
liakienę ir inž. Ceičį, mirus

SABINAI CElClENEI,
nuoširdžiai užjaučiame.

J., K. ir J. Karklini

10. II. Francūzų-britų pasitari
mai Europos-Afrikos ekonomi
niam blokui sudaryti.

11. II. Lenkijos protestas D. 
Britanijai dėl Mikolajczyko atsi
miniu skelbimo per radiją. * 
JAV protestas Sov. S-gai ir Ven
grijai dėl JAV karo atache iš
gabenimo iš Vengrijos. * JAV ir 
D. Britanijos pasiūlymai Prancū
zijai dėl trijų konferencijos Vo
kietijos klausimu.

12. II. Italijos vyriausybė vien
balsiai priėmė pasiūlymus muitų 
unijai tarp Italijos ir Prancūzi
jos sudaryti. * Sir Oliver Franks 
paskirtas naujuoju D. Britanijos 
pasiuntiniu JAV-se.

13. II. Vengrijos prez. Tildy iš
vyko Maskvon pasitarimams 
draugiškumo ir savit pag. pak
tui su Sov. S-ga sudaryti * Bel
gija atmetė Jugoslavijos kvieti
mą į Briuselio konferenciją vo-' 
kiečių reparacijų klausimu. ♦ 
Slapti amerikiečių-sovietų pasi
tarimai Berlyne.

14. H. D. Britanija, JAV ir 
Prancūzija susitarė dėl trijų kon
ferencijos Vokietijos klausimu. ♦ 
Sov. S-gos protestas JAV dėl tri
jų konferencijos organizavimo.

15. II. Oficialiai deklaruotas 
Vokietijos kraštų banko steigi
mas amerikiečių ir britų zonose. 
* Italijoje pradėta rinkiminė 
kampanija balandžio mėn. įvyks- 
tantiems parlamento rinkimams.

16. II. Arabų lyga sudarė komi
tetą Palestinai administruoti ♦ 
Kiniečių komunistų dalinai pa
siekė Mukdeno priemiesčius.' * 
Sov. S-ga pasisakė už italų kolo
nijų grąžinimą Italijai ♦ Pary
žius išrinktas sekančio JT plenu
mo posėdžio v eta.

17. II. Lenkijos, Jugoslavijos ir 
Čekoslovakijos užs. reik, mlnis- 
terių konferencija Pragoję Vo
kietijos klausimais, v Čilės vy
riausybė atmetė. D. Britanijos 
pasiūlymą Antarkties klausimą 
perduoti Tarpt. Teismui.

18. n. Rumunijos parlamentas 
ratifikavo draugiškumo ir savi
tarpinės pagalbos paktą su Sov
5- ga. ♦ Sovietų , informacijos 
biuras apkaltino JAV, kad ji 
1943 m. vedusi slaptus pasitari
mus su Vokietija separatinei tai
kos sutarčiai sudaryti.

19. II. Pasirašytas Sov. S-gos — 
Vengrijos draugiškumo ir savi
tarpinės Pagalbos paktas. ♦ D. 
Britanija nutarė laikytis privalo
mos karo tarnybos principo.

20. II. Čekoslovakijos vyriau
sybės krizė: 12 nekomunistų mi- 
nisterių įteikė atsistatydinimo 
pareiškimus. * Keturių Didžiųjų 
užs. reik. min. įgaliotiniu pasi
tarimai Londone Austrijos klau
simu .

21. II. Čekoslovakijos komu
nistų provokacijos 
krizei paaštrinti * 
jos užs. reik. min. 
išrinktas Japonijos 
ninku.

22. n. Gen. Clay ir jo politinis 
patarėjas Murphy išvyko Londo
nan į trijų konferenciją vakari
nės Vokietijos klausimais. ♦ 
Prancūzijos prez. Auriol dekla
ravo Prancūzijos prisidėjimą prie 
Europos unijos. ♦ Irako min. ta
ryba paleido Irako parlamentą.

23. II. Benelux kraštai pak
viesti į prasidėjusią trijų konfe
renciją. * Vakarų Sąjungininkai 
atmetė sovietų protestus, liečian
čius trijų konferenciją.

24. II. Prancūzijos parlamentas
6- tą kartą per 4 mėnesius pareiš
kė pasitikėjimą Schumano vy
riausybei. * JT Saugumo Taryba 
pradėjo svarstyti Palestinos pa
dalinimo problemą. * Gottwal- 
das, sudaręs komunistinį minis- 
terių kabinetą, pareikalavo Be
nešą priimti 12 nekomunistų mi- 
nisterių atsistatydinimą.

vyriausybės 
Buv. Japoni- 
Hitoši Ašida 
min. pirmi-
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