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GALIMOS EMIGRACIJOS 
KLAUSIMAIS

KOMPETENTINGI LIETUVIŲ ASME
NYS IŠ WASHINGTONO PRANEŠA

Brangūs tautiečiai:
Pastebėją spaudoje, kad geisdami su

siburti svetur į vienetus, norėtumėt pa
tarimų jums rūpimais galimos emigra
cijos klausimais, pranešame:

1. Tinkamiausiais kraštais lietuviams 
apsigyventi, jei nebus galima grįžti Lie
tuvon, reikia laikyti — Vakarų Vokieti
ją, Šiaurės Prancūziją, Airiją, Pietų Ar
gentiną, Pietų Braziliją, Gili, Kanadą, 
Australiją, N. Zelandiją, o ypač JAV.

2. Be didelio kapitalo privatūs as
mens negalėtų imtis apgyvendinimo 
problemos spręsti. Tai pirmoje eilėje 
valdiškų įstaigų uždavinys. Tos įstaigos 
tam yra pajėgios. Tremtinių apgyven
dinimo problemai išspręsti kraštai ma
no pasinaudoti IRO pagalba. JAV lie
tuviai reikalą dažnai pasvarsto, bet vie
ningos akcijos dar neišvystė dėl tarp
tautinių priežasčių ir vietinės valdžios 
nusistatymo.

3. IRO manoma padės finansiniai. 
Jau ten yra 250 milijonų dol. biudžetas 
svarstomas prie griežtos rusų opozici
jos. JAV privatūs asmens tik savo gi
minėms kiek galėdami tepadės. Lietu
viškos amerikiečių įstaigos bei draugi
jos per savo emisarus padėtų pradžioje 
susiorientuoti ir sušelptų daiktais bei 
fondais. Krašto vyriausybės neabejoti
nai rems atvykėlius iš savo pusės.

4. Reikia manyti, kad senųjų lietuvių 
emigrantų organizacijos neužmirš nau
jųjų emigrantų, kame jie bebūtų. BALF 
žada veikti toliau.

5. Iš savo pusės lietuviai tremtiniai 
turėtų burtis tarp savęs grupėmis, ku
riose pramoktų anglų kalbos ir amatų: 
elektro-mechaniko, radio, motorų ir šo
ferio, medžio ir dažymo, siuvimo, ma
šinraščio, valgių gaminimo, vaisių kon
servavimo, namų ruošos, slaugių, nigie-
nos ir t.t. Reiktų burtis į žemės ūkio, 
daržininkystės, sodininkystės, gamybos,

Visos policinės problemos aiškinamos iš karto
Paskutinėmis dienomis eterio bango

mis viena kalba nuskamba po kitos ir 
visos jos kalba apie būtinumą išsaugoti 
taiką. Prezidentas Trumanas, atidary
damas trečiadienį Jungtinių Tautų Or
ganizacijos pilnaties posėdį pasakė: 
Jungtinės Amerikos Valstybės nenori 
jokio karo, nei dabar nei ateityje, jos 
nenori karo su jokia tauta pasaulyje. 
Mūsų užsienio politikos pagrindas yra 
teisingos taikos pasaulyje noras. Tarp 
sąjungininkų yra atsiradę nuomonių 
skirtumai ir nieko negelbės, jei mes 
juos paneigsime. Bet ir nėra reikalo tų 
sunkumų nepripažinti. Iš savo pusės 
esu tos nuomonės, kad šių problemų iš
sprendimas neturėtų pakenkti bet kie
no interesams, sprendimas, kuris būtų 
suderintas su Jungtinių Tautų chartos 
pagrindiniais dėsniais“.

JAV užsienių reikalų ministeris Ja
mes Byrnes, po Paryžiaus konferenci
jos kalbėdamas per radijo į amerikiečių 
tautą taip pat pripažino esančius tarp 
sąjungininkų priešingumus, bet kartu 
prašė visų susilaikyti nuo idėjos, kad 
naujas karas yra neišvengiamas.

D. Britanijos užsienių reikalų min. 
Bevinas, duodamas Anglijos parlamen
te ataskaitą iš jo vedamos užsienio po
litikos, taip pat patvirtino, kad Pary
žiaus konferencija buvęs žingsnis pir
myn padalinti pasaulį į Vakarus ir Ry
tus, bet kad to padalinimo reikia iš
vengti ir kad tai esą galima.

SANTYKIAI TARP JAV, D. BRITA
NIJOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS

Byrnes kalbėdamas apie JAV santy
kius su Sovietų Sąjunga pareiškė su
sirūpinimo, kad tie santykiai yra įtemp
ti, nors šis įtempimas ir nedidėjąs. Jis 
atkreipė dėmesį į sovietų pastangas pa
kenkti JAV geriems santykiams su Ry- 
į. IjvropC’i ’r r»s>r,eipp kad
Paryžiuje neva tai buvo sudarytas Ru
sijai priešingas blokas. Bevinas, kalbė

JAV IK D. BRITANIJA IŠKELIA JOMS RŪPIMUS KLAUSIMUS, DEL KU
RIŲ NESUTARIAMA. JŲ NUSISTATYMAS AIŠKUS. DVI KONCEPCIJOS 
TAIKAI IŠLAIKYTI. NEI D. BRITANIJA NEI JAV KARO NENORI, BET 

NUSILEISTI GINČYTINAIS KLAUSIMAIS TAIP PAT

damas anglų parlamente, pasakė prita
riąs Byrneso pareikštoms mintims ir 
konkrečiai palietė klausimus, kuriais 
nesutariama.

ARTIMIEJI RYTAI
Bevinas pasisakė prieš Maskvos radi

jo skelbiamus priekaištus, esą D. Brita
nija Artimuosiuose Rytuose siekianti 
ten esančias tautas pavergti ir eksplo
atuoti, kaip nesąmonę. Iranas esąs la
bai pavojingoje būklėje, nes ten susi
kertą įvairių vyriausybių interesai. 
Anglija norėtų matyti Iraną laisvą nuo 
svetimųjų kišimosi.

DARDANELAI
Dėl Dardanelų vedamas „nervų ka

ras“ padėtį toje srityje tik bloginąs. 
Anglija laikosi tos pažiūros, kad rusų 
reikalavimas suteikti jai Dardaneluose 
atsparos bazes būtų neatsakingas Tur
kijos suverenumo pažeidimas.

NERAMUMAI GRAIKIJOJE
Besitęsiąs svetimųjų kišimasis į Grai

kijos vidaus reikalus palaikąs ten nuo
latinius neramumus. D. Britanija savo 
kariuomenę iš Graikijos atitrauks kaip 
galima greičiau.

TOLIMIEJI RYTAI
Anglija sveikinsianti susijungusią Ki

niją ir kartu Angliją tikisi, kad Japo
nija nebeturinti priemonių, o taip pat 
noro, pradėti agresyvios politikos kelią.

PRANCŪZIJOS REIKALAVIMAI
Anglija pritarianti Prancūzijos ketini

mui 'iungti Saaro kraštu į savo ūki- 
I nių ir valdymo' interesų sritį, neskel- 
| biant formaliai jokios aneksijos. Tačiau

Rūro ir Reino sričių tokiam įjungimui 
D. Britanija nepritarianti.

LENKIJOS VAKARINES SIENOS
Šiuo tarpu Anglija nesanti linkusi ra

tifikuoti Potsdame priimtą susitarimą 
dėl Vokietijos sričių, priskirtų Lenkijai. 
Anglija norinti patikrinimo, kad tos sri
tys nepavirs tyrais, iš kurių vokiečiai 
yra iškeliami, o lenkai neįstengia jų ap
gyvendinti.

VOKIETIJOS PROBLEMA
D. Britanija pageidauja Vokietijoje 

ūkinių santykių, kurie vokiečiams ir vi
sam pasauliui taikiose sąlygose leis iš 
vokiečių pramonės turėti naudos. Ben
drame Europos ūkiniame gyvenime Vo
kietijos pramonė turės suvaidinti didelį 
vaidmenį. Mūsų tikslas nėra ją nuolat 
slopinti, kaip tik ji nebegalės grėsti pa
saulio saugumui.

POTSDAMO SUSITARIMŲ GALIA
Pastatęs pats sau klausimą, ar D. Bri

tanija laikysis visų Potsdamo susitari
mų ar sieks naujų susitarimų, Bevinas 
pareiškė, jog pagal Potsdamo susitarimą 
Vokietija turi būti ūkiškas vienetas. Iš 
to seka, kad iš esamos produkcijos ne
gali būti įmamos jokios reparacijos, kol 
bent vienoje zonoje mokėjimų balansas 
duoda deficitą. Šiuo tarpu faktinai Va
karinė ir Rytinė Vokietija yra pasida
riusios dviem ūkiškomis sritimis. Mes ir 
amerikiečiai turime pirkti maistą ir ki
tų prekių Vakarinei Vokietijai, tuo tar
pu kai rusai tas gėrybes iš Rytinės Vo
kietijos gabena į Rusiją. Taip toliau 
būti nebegali.

JAV TAIP PAT NEBENORI 
NUSILEISTI

i JAV užsienių reikalų ministeris Byr- 
Ines savo kalboje lyg pakartoja savo

prekybos, kredito, kooperatyvus. Bur
tis į pasirinktojo krašto vienetus. Vie
nas kitas būrelis, gal, gi liks ir Europo
je (gal Š. Prancūzijoje, Škotijoje ar 
Anglijoje).

6. Atvykstantieji į JAV lengviausia 
darbo gali gauti: kasyklose, skerdyklo
se, fabrikuose, restoranuose. Siuvėjai, 
technikai, daržininkai, ūkininkai, grei
čiau susiras progą įsikurti, nei inteli
gentai. Svarbu žinoti kalbą, dar svar
biau turėti šiek tiek kapitalo. Tik že
mės ūkis gali duoti progos masiniai įsi
kurti. Ir dar įmonės (kaip siuvyklos, ku
rias valdo lietuviai).

Washingtonas, 19.IX.46.

Respublikonų lietuvių 
delegacija Washingtone

Š.m. spalio 11 d. — Lietuvių delega
cija, kurioje dalyvavo adv. Antanas

Uragvajaus prezidentas stoja už Lietuvos laisve

Olis, Chicago; adv. William Laukaitis, 
Baltimore; William Kvetkus, Wilkes 
Barre, Pa.; William Paschall, Philadel
phia; kun. Jonas Balkūnas, Maspeth, 
N. Y.; dr. M. J. Vinikas, New York Ci
ty; ponia V. Tysliavienė, Brooklyn; adv. 
Antanas Shallna, Boston ir P. J. Zuris, 
Cleveland Ohio, susirinko Republican 
National Headpuarters, Washingtone, 
kur buvo įsteigta Lietuvių Divizija Re
publican National Committee.

Šiame susirinkime dalyvavo pats 
Respublikonų Partijos pirmininkas Ca
rroll Reece, kuris pareiškė Respubli
konų Partijos nusistatymą dėl Lietu
vos Nepriklausomybės bylos.

Kadangi respublikonai tikisi, kad 
ateinančiuose rinkimuose lapkričio 5 d. 
bus išrinktas Jungtinių Amerikos Vals
tybių kongresas, kuriame daugumą tu
rės respublikonai, tad šis susirinkimas 
Washingtone svarbus ir reikšmingas. 
Lietuviai laukia žinių, ką Respubliko
nai žada dėl pavergtosios Lietuvos at
statymo.

1947 m. Amerika nori 
milijonų 

Žydai mano, kad jav turi

JAV karo ministerio pavaduotojas 
Horvard C. Peterson Mūnchene spaudos 
atstovams pareiškė, kad amerikiečių 
kongresas savo artimiausiame posėdyje 
ateinančių metų sausio mėn. pradžioje 
svarstys klausimu paskirti amerikiečių 
zonoje Vokietijoje esantiems tremti
niams 1947 metams 100 milijonų dole
rių. Tremtiniai esanti viena iš svar
biausių problemų amerikiečių karinei 
okupacinei valdžiai. Rūpinimasis jais 
esąs didžiausias humaniškumo eksperi-

Montevideo. „Laisvoji Lietuva“ pra
neša, kad šią vasarą Uragvajaus prezi
dentas Amezaga specialioje audiencijo
je buvo priėmęs lietuvių delegaciją.

Prezidentui buvo plačiai nušviesta 
Lietuvos padėtis okupacijose ir dabar
tinė priespauda.

Atsakydamas Uragvajaus prezidentas 
pažymėjo, kad jo šalies lietuviai jam 
yra malonūs svečiai, nes jis lietuvių ko
loniją pakankamai pažįstąs, kaip darbš
čią, ramią, teisingą ir kultūringą. Iš, 
to jis turi susidaręs gražią ir išsamią 
nuomonę ir apie pačią Lietuvą. Juo ma
loniau jam susitikti su sveikosios lie
tuvių kolonijos atstovais, kurie myli sa
vo senąją tėvynę.

mutis, sekretorius Dr. P. Grigaitis ir 
iždininkas M. Vaidyla — buvo pas Chi- 
cagos mayorą Edward J. Kelly pasikal
bėti su juo Lietuvos išlaisvinimo reika
lu. Kadangi mayoras Kelly yra demo
kratų partijos National Committeeman 
iš Illinois ir turi labai daug įtakos Wa
shingtone, tai per jį Amerikos Lietuvių 
Tarybos vykdomasis komitetas stengė
si pasiekti Amerikos administracijos 
viršūnes su tikslu patirti, koks yra 
Amerikos valdžios nusistatymas Lietu
vos išlaisvinimo klausimu.

Mayoras Kelly tuojau susižinojo su 
Washingtonu ir žadėjo už kelių dienų 
pranešti atsakymą.

Delegacijoje dalyvavo, be Amerikos 
Lietuvių Tarybos vykdomojo komiteto 
narių, taipgi teisėjas Zuris ir Al. Kums- 
kis. („Naujienos“, spalio 11 d.)

TREMTINIŲ EMIGRACIJA I 
PARAGVAJŲ

Kitchenere, Kanadoje įvyko Kanados 
ir JAV metodistų sektos suvažiavimas, 
kuris nutarė daliai Europos tremtinių 
Amerikos kontinente įkurti naują tė
vynę. Sektantai numato pirmai pradžiai 
surinkti 500.000 dolerių ir 2.000 pabė
gėlių iš Olandijos, Danijos ir Vokieti
jos apgyvendinti Paragvajuje. (AP).

Paskui Uragvajaus prezidentas pasa
kė:

„Lietuva kelsis, didžiųjų demokratijų 
ji nėra niekam padovanota, o jos gar
binga praeitis, aukšta Vakarų Europos 
kultūra ir laisvės metu pasaulį stebi
nęs visokeriopas Lietuvos progresas ir 
yra toji teisė, kuri sako, kad jūsų tauta 
subrendusi laisvam gyvenimui, kad ji 
turi būti nepriklausoma. Tauta, kuri 
myli ir gina savo laisvę, visuomet ras 
jos kovoje nuoširdžią paramą mano 
tautos ir vyriausybės... Ir taikos konfe
rencijoje ir kitur, kur iškils jūsų tėvy
nės laisvės reikalas, Uragvajus nesvy
ruojamai jį gins ir visaip rems“.

(„Amerika“, spalio 11 d.)

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
VYKDOMASIS KOMITETAS MATĖ

SI SU MAYORU KELLY
Spalio 10 d. apie 1 valandą po piet 

Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomo
jo komiteto nariai — pirmininkas L. Ši-

skirii tremtiniams 100 
dolerių
ĮSILEISTI 100.000 TREMTINIŲ

mentas, kuris bet kada pasaulyje vy
kęs.

Rabinas Philip Bernšteinas, gen. Mac- 
Narney patarėjas žydų reikalams, pa
reiškė, kad įvažiavimo į JAV kvota 
turėtų būti padidinta ir trumpiausiu 
laiku iš amerikiečių zonos Vokietijoje 
įsileisti į Amerikos JV nuo 50.000 iki 
100.000 tremtinių. Jis pridėjo, kad to
kio skaičiaus tremtinių įsileidimas JAV 
ūkio nė kiek nepaveiktų neigiamai.

(AP)

Keturi Didieji užsienių reikalų ministrai tvarko Europos žemėlapį 
Pilietis: — Gerbiamieji, nepamirškit, kad reikalas eina dėl žemės likimo.

(Iš „Washington Post“)

anglų kolegos mintis, sakydamas: JAV 
esančios padariusios Sovietų Sąjungai 
pakankamai nuolaidų. Dvi valstybės 
gali tuoj susitarti, jei viena iš jų yra 
linkusi patenkinti kitos valstybės visus 
reikalavimus. JAV tai padaryti nėra 
linkusios. JAV ir iš jokios kitos vals
tybės tai nereikalaujančios.

SOVIETŲ SĄJUNGA NESANTI 
SKRIAUDŽIAMOJI VALSTYBĖ

Byrnes savo kalboje į amerikiečių 
tautą konstatavo faktą, kad Sovietų Są
junga laike karo ir po karo savo sri
tis bei savo įtakų sferas praplėtė. Ji 
užėmė Baltijos Valstybes, o 
taip pat Lenkijos ir Suomijos sienos 
buvo pakeistos jos naudai. Toliau Byr
nes suminėjo visus teritorijų pakeiti
mus, kurie Sovietų Sąjungos naudai 
buvo padaryti Tolimuose Rytuose ir 
pariškė: „Aišku, Sovietų Sąjunga nėra 
jokia nuskriausta valstybė“.

JAV PRIEKAIŠTAI SOVIETŲ 
SĄJUNGAI

Byrnes pasisakė prieš Molotovo pa
darytą Amerikos JV priekaištą Pary
žiaus taikos konferencijoje, esą JAV ka
ro metu pralobusios ir norinčios Europą 
sau pavergti... Šie priekaištai esą juo 
labiau įsidėmėtini, kad juos kelianti 
tą Rusija, kuriai Amerika laike karo 
pagal nuomos ir paskolos įstatymą su
teikusi ginklų ir kitko daugiau negu už 
10 milijardų dolerių. Amerika sau nie
kad nesanti reikalavusi teisės diktuoti 
kitoms valstybėms, kaip jos turinčios 
vesti savo prekybą ir diktuoti ūkinius 
reikalus. JAV norinčios padėti Euro
pos valstybėms atsistatyti, nes mananti, 
kad Europos gerbūvis esąs įnašas į pa
saulio gerbūvį ir taiką. Tai nesanti 
jokia dolerių demokratija. Tai nesąs 
joks imperializmas, o tik teisingumo ir 
garbingų metodų supratimas.

Taip atrodo nuomonių skirtumai tarp 
buvusių sąjungininkų, apie kuriuos at
virai kalbėjo Byrnes savo Washingtone 
pasakytoje kalboje į amerikiečių tautą, 
Bevinas anglų parlamente ir pagaliau 
prezidentas Trumanas atidarydamas 
Jungtinių Tautų Organizacijos pilnaties 
sesiją. Visi priešingumai paskelbti vi
sai atvirai, bet Amerikos politiniai 
sluoksniai to nesibijo. Jie teigia, kad 
anksčiau visos konferencijos vykdavu
sios daugiau slaptai ir todėl nesutari
mai viešumos nepasiekdavę. Gi po šio 
karo visos konferencijos vyksta viešai, 
visi jose kylą klausimai yra plačiai vie
šumos diskutuojami ir todėl didžiųjų 
valstybių politikos vadovams tenka 
taip pat viešai apie juos plačiau pasi
sakyti. Tai turį savo gerąją pusę ir 
teikią daug vilčių ginčytinus klausimus 
sutvarkyti susitarimais. Gal ir Byme- 
so ir Bevino ir Trumano optimizmas 
nežiūrint didelių nesutarimų neprieiti 
prie konflikto taip pat turi savo pa
grindą toje viešumoje, kurioje visos 
problemos yra iškilusios ir su kuria pa
saulio politikos vadovai vis dėlto turi 
skaitytis. (AP).

Prasidėjo Jungtinių Tautų Organizacijos 
posėdžiai

TREMTINIŲ PROBLEMA VIENA IŠ 
SVARBIAUSIŲ

Jungtinių Tautų Organizacijos pil
naties posėdis prasidėjo trečiadienį 22 
vai. vidurio Europos laiku. Pirmoje ei
lėje vietas užėmė Didžioji Britanija, 
JAV, Sovietų Sąjunga. Vietos turėjo 
būti užimtos alfabeto tvarka, bet po
sėdžių tvarkytojai taip sukombinavo, 
kad per daug alfabetui nenusižengda
mi visus didžiuosius susodino į pirmą
sias vietas. Posėdį atidarė Belgijos už
sienių reikalų ministeris Spaakas, kuris 
po trumpos įžangos žodį davė JAV pre-

I zidentui Trumanui. Ketvirtadienį posė
dis prasidėjo JTO generalinio sekreto
riaus Trygve Lie ir Saugumo Tarybos 
pirmininko pranešimais. Po to kiek
vienos valstybės delegacija išdėstys sa
vo vyriausybės pažiūras, kas gali truk
ti iki sekančios savaitės vidurio. Svar
biausieji klausimai, kuriuos pilnaties 
posėdis turi išspręsti, yra: tremtinių 
klausimo išsprendimas po to kai UNR- 
RA nustos'veikusi, veto teisė, JTO nuo
latinės būstinės klausimas ir Patikėti
nių Tarybos sudarymas. Ryšium su 
pilnaties posėdžiais, JAV Atlanto pa- .. 
krantėse pavedė JTO žiniai penkias 
trumpųjų bangų radio stotis, per ku
rias bus pasaulis informuojamas apie 
posėdžių eigą ir per kurias bus pra
nešamos visos pasakytos kalbos.
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Telaikykime punaueoyrą!
TREMTINIŲ ŽINIOS

šviesa su tamsa yra nuolatinėje ko
voje. Mes stovime lyg ir vietoje, o švie
sos su tamsa amžinoji kova nenutrūks
tamai banguoja. Iš mūsų taško žiūrint, 
ž'emą tamsa yra persvaroje, o vasarą 
šviesa. Pasaulio Tvėrėjas taip surėdė, 
kad tame bangavime išliktų pusiausvy
ra. Atrodo, kad žmonių nuotaikų kitimas 
vyksta panašiais dėsniais. Viena žmo- 
nijos-dalis yra nuolatinėje kovoje prieš 
blogą. Gerieji jaudinasi ir triūsia, kad 
blogas negautų persvarą ir nenustelb
tų gera.

Kas yra bloga? Sunku duoti aiškų ir 
tikslų atsakymą. Tiek tegalima pasaky
ti, kad mes blogu laikome tai, ką kul
tūringo pasaulio didžioji dalis skaito 
nusikaltimu. Vadovaudamiesi moralės 
dėsniais mes laikome blogu tai, kas 
mums ir mūsų artimui kenkia, kas pa
žeidžia asmens teises ir laisvę.

: Šiandien blogumai pasireiškia daž
niausia pavydo ir keršto formose. Tų 
nedorybių pagrindas yra kova už ge
resni asmenišką gyvenimą. Ta kova yra 
būtina, tačiau ji per dažnai iškrypsta 
iš ribų, nes virsta grynu egoizmu — 
didžiausiu žmonijos priešu. Iš jo daž
niausia išplaukia visa eilė kitų nedory
bių. Egoizmo apsvaigintas žmogus pa
daro neapgalvotų žingsnių ir taip blo
gumui susidaro aplinkybės likti persva
roje. Tą pastebėjome nacių valdymo 
laikais, tai pastebime kitų d'ktatūrų ša
lyse, nes diktatūra yra tik egoizmo 
vaisius.

Man teko pergyventi gerų ir malonių 
dienų — nors tai jau buvo prieš ilgą 
laiką — bet ir neigiamąją gyvenimo pu
sę ragauti iki kraštutinumų. Žmogaus 
tikrasis būdas pasireiškia arba vyno 
svaigulyje, arba didžiausioje despera
cijoje, stovint abiem kojom grabe ir 
laukiant žemę užgriūnant. Tada žmo
gus pamiršta savo praeiti, pamiršta ir 
tai, ką ji mokino mokykla, bažnyčia ir 
motina. Jis nesijaučia jokių įstatymų 
varžomas, bet vadovaujasi tik instink
tu išlaikyti gyvybę. Tokiose aplinky
bėse teko pergyventi labai liūdnų reiš
kinių. Įsitikinau, kad žmogus žmogui 
tikrai vilkas, kaip sako sena romėnų 
patarlė. Tiek per karo veiksmus, tiek 
per išgyvenimus žemės pragare, per 
eilę metų pastebėjau, kad žmogaus ego
izmas yra didžiausia jo silpnybė, prieš 
kurią sėkmingai kovoja tik gaila mažas 
pulkelis. Reikia pripažinti, kad kiekvie
nas žmogus yra egoistas, neišskiriant 
manęs, bet vieni kovoja sėkmingai prieš 
tą nedorybę, kiti nesėkmingai ir nema
ža dalis visai prieš ji nekovoja. Pasta
rieji gali būti geri žmonės gerose gy
venimo sąlygose. Blogose sąlygose jie 
nežino nieko daugiau kaip save. Kiti 
kurie kovoja prieš egoizmą, gali būti 
įtraukti i kovą prieš blogą. Tas jėga' 
mums šiandien reikia visomis priemo
nėmis mobilizuoti.

Iš tų išvedžiojimų nereikia padaryti 

Visos diktatūros yra tironiškos
J.A.V. gen. prokuroras apie Nuernbergo proceso pamokąBuffalo universiteto šimtmetinių pro

ga generalinis prokuroras Jacksonas, 
kuriam buvo suteiktas teisės daktaro 
garbės laipsnis, pasakė kalbą. Čia pa
duodame reikšmingesnes jo kalbos vie
tas.

NŲRNBERGO teismas atžymi 
NAUJĄ ERĄ TEISEJE

„Yra tikra, kad N’imbcrgo procesas 
turės reikšmingos įtakos teisės koncep
cijoms. Tai didelis įnašas atėjai. Ta 
pastangos įrodyti ir įgyvendinti teisės 
viršenybę prieš anarchiją, karus, per
sekiojimus, įkurti aiškų ir tobulą įsta
tymą nubausti kriminalams“.

VALDANČIŲJŲ ATSAKINGUMAS
„Tarptautinė sutartis, pasirašyta 1945 

m. rugpiūtį Londone, nusako, kad visi 
piliečiai ir oficialūs asmenys, nusižen- i 
gę prieš taiką ir tarptautinę bendruo- ' 
menę, turi prieš ją atsakyti, kaip visi 
Amerikos piliečiai, nusižengę jos tai
kingumui, turi atsakyti prieš savo 
krašto piliečius.

Sutartis pripažino nusikaltimais prieš 
tarptautinę teisę tai, kas anksčiau ne
buvo laikoma nusikaltimu, bet kas lai
kui bėgant humanizmo buvo rasta kri
minalu. Į tų nusikaltimų kategoriją įei
na ir puolamojo karo projektas, ruoši
mas ir vedimas, karai, vedami sulau
žant tarptautines sutartis, traktatus, įsi
pareigojimus, taip pat slaptas ar viešas 
prisidėjimas prie' panašių planų. Tokie 
pat nusikaltimai yra asmens ar mažu
mų persekiojimas politiniais, rasiniais 
ar religiniais tikslais, ruošiantis puola
majam karui ar tai darant prieš oku
puoto krašto gyventojus.

Šiandien kaltintojas, rytoj — 
KALTINAMASIS

Šie principai, pasirašyti keturių di
džiųjų pasaulio galybių, su pritarimu 
17-kos mažesniųjų, šiandieną turi įsta
tymo galią. Tribunolo sprendimas šian
dieną yra šių principų pritaikymas 
Niirnberge buvo patvirtinta, kad šie 
{statymai gali būti pritaikyti lygiai nu-

išvadą, kad jau nebėra vilties blogą 
nugalėti. Iki šiol, ačiū Dievui, tokio 
pavojaus dar nėra, bet negalima nema
tyti jo. Juo tolyn, juo toks pavojus pra
deda apčiuopiamiau reikštis, nors dar 
tik neryškiose formose. Bet pavojus 
slenka į mus iš visų pusių.

Pasižvalgius spaudoje, kai kuriuose 
laikraščiuose aiškiai reiškiasi nihilisti
nė dvasia. Nihilistinės idėjos plaukia 
iŠ pogrindžio, įtikinančiomis frazėmis 
kursto vieną tremtinių dali prieš kitą, 
ragina atsiskaityti, dergia visa, kas su
daro mūsų demokratiško gyvenimo tu
rini ir esmę, kas stiprina mus kovoje 
už mūsų egzistenciją. Giliau pažvelgus, 
tų mums nepriimtinų idėjų nešėjų pro
paganda yra lengvai suprantama de
magogija, tačiau išviršiniai ji pirmu 
įspūdžiu yra efektyvi ir tam tikromis 
sąlygomis gali padaryti didelės žalos.

Dabar vykstant sijojimams ir daliai 
nekaltų mūsų tautiečių reikiant atsi
skirti su bendruomene, išeiti j sunkų ir 
labai neaiškų gyvenimą, nuotaikos 
įkaista ir susidaro nemaža kartumų. 
Nelaimės ištikti kartais per greit ima 
kaltinti kitus, nors ne visuomet iš sa
vo pusės padarė kas reikia. Esamomis 
sąlygomis kiekvienas pats turi žiūrėti 
savo reikalų ir negalima laukti, kol ki
ti imsis jais rūpintis. O čia vėl reikia 
susiklausymo. Visi žino, kad neapgal
votas žygis gali padaryti daug nuosto
lių. Tokių faktų jau turime. Kas ne
apgalvotai sugadinta, tai negalima greit 
atitaisyti. Tada vėl imama kaltė versti 
ant kitų, grąsinti ir pagaliau, jei nėra 
kitos išeities, kitus kartu patraukti l 
vargą, nors tuo savo padėties nepageri
nama.

Jei kas pastebi blogumų, turi prieš 
juos kovoti, bet tik švariomis priemo
nėmis. Kovoj prieš blogą neturi gimti 
nauja blogybė, nes kitaip vietoje gero 
gauname dvigubą blogybę.

Esamų blogybių negalime panaikinti 
karčiais žodžiais, nepagristais priekab
iais. Jei kas mano geriau galįs atlikti 
kokį reikalą, teeina ir tedaro. Manau, 
kad jam kliūčių niekas nedarys, o tik 
jo pastangas parems. Nekaltai nušalin
tųjų atžvilgiu visi yra vienos nuomo
nės, kad tai yra nelaimingi žmonės, 
verti mūsų užuojautos ir didžiausios 
paramos. Jie turi kentėti už tuos, kurie 
nusikalto, bet sugebėjo pasislėpti arba 
išsisukti. Tikrųjų kaltininkų šiuo metu 
ir esamomis aplinkybėmis nesugebame 
surasti. Kol nesame savo laisvoje tė
vynėje, negalime jų teisti, nes neturi
me visų elementų, reikalingų bylai 
spręsti. Tuo mūsų nelaimė darosi skau
desnė. Tačiau būkime tikri, kad visiems 
kaltininkams ateis reikiama valanda.

Mūsų šių dienų pareiga yra išlaikyti 
nusiausvyrą ir nepasiduoti minios sklei
džiamiems gandanms ir šūkiams, nes 
žinome, kas už tų gandų slepiasi.

J. Grigolaitis

galėtojams, kaip ir nugalėtiesiems: „Jei
gu šis įstatymas pirmiausia pritaikomas 
vokiečių agresoriams, — buvo pareikš
tą JAV vardu, atidarant procesą, — jis 
luteis, jeigu bus reikalas, taipogi agre
sijas ir kitų tautų, įskaitant ir tas, ku- 
•ios čia sėdi kaltintojomis“.

DEJA, NACIŲ MACHIAVELIZMAS 
TURI IMITATORIŲ

Hermanas Goeringas kryžminiam pro
ceso apklausinėjime atidengė modernio
jo totalizmo filosofiją Machiavelį prime- 
nm.čiu ciniškumu. kačių diktatūros 
tiKslas nuo pat valdžios užgrobimo bu
vo Versaille sutarties panaikinimas bet 
kokiom priemonėm ir ruošimasis ka
rui, — sakė Goeringas. „Mes nėpaken- 
tėme jokios opozicijos, gal būt, tik tą, 
kuri buvo visai bereikšmė“.

Bet Vokietija nėra vienintelis kraš

Tnrpkontinentinė artilerija tik mėnesių klausimas
MĖGINIMAI ŠAUTI 3.200 KILOMETRŲ Į TOLĮ

Amerikiečių specialistai raketinio 
šaudymo klausimais numato pasiekti 
raketiniu šoviniu 320 kilometrų aukštį. 
Jei pasiseks tokį aukštį pasiekti, bus 
išspręstas klausimas, vieną žemės kon
tinentą apšaudyti iš kito.

Amerikiečių specai šį pareiškimą pa
darė po to, kai dėl naujųjų raketinių 

■’inklų išsitarė JAV karo ministeris 
Robert C. Petersonas, kuris pareiškė, 
og raketinių sviedinių pagaminimas, 
curie viršys geriausius vokiečių karo 
netu pagamintus raketinius sviedinius, 
ėra tik kelių mėnesių klausimas. Ta- 
iau mokslininkai vengia pasisakyti, 
:okius būtent raketinius sviedinius 
orėjo galvoje Petersonas savo pareiš- 
;imą Chicagoje darydamas.

Buvo pareikšta, jog eksperimentuo- 
ant su vokiškaisiais V-2 pasisekė juos 
Jšauti vertikaliai 162 km. į aukš

Mažoji Lietuva gyva ir ji lieka lietuviška
Lietuviams inteligentams sunaikinti naciai buvo paskyrę 50.000 kulkų

Vokiečių istorikas Dr. Fr. Reiche, ra
šydamas apie senovės prūsus, gyvenu
sius dabartiniuose Rytprūsiuose ir ge
rokai dar Į vakarus nuo Karaliaučiaus, 
paduoda savo veikale „Preussens Vor- 
zeit“ (Prūsų priešistorė) senus, net iš 6 
a. po Kr. g. padavimus apie šių žemių 
valdovus ir rašo apie žmones: „Si tau
ta šimtmečius gyveno idiliškoje padė
tyje, ramiai apdirbdama savo žemę, ga
nydama savo gyvulių bandas ir taikin
gai prekiaudama. Ji turėjo visas dory
bes, buvo labai svetinga, visuomet pasi
ruošusi į vargą patekusiems padėti. Pla
čiame pasaulyje prūsai turėjo gerą var
dą. Su karo menu susipažino tik kai
mynų užpulti. Jų kalba buvo ta pati 
kaip jų kaimynų lietuvių ir dar 16 a. 
tarp abiejų kalbų nebuvo didesnio skir
tumo“.

Neminėsime čia skaudžių lietuviams 
istorinių įvykių, kurių pasėkoje iš va
karų puolami vokiečių, o iš rytų — sla
vų, jie po ilgų amžių kovos neteko sa
vo valstybingumo ir turėjo daug pakelti, 
kad bent savo tautiškumą išlaikytų. 
Lietuvių kalba, raštas, švietimas, Dievo 
žodžio lietuvių kalba skelbimas buvo 
persekiojamas lygiai ir po rusais pate
kusioje Didžiojoje Lietuvoje ir po vo
kiečiais patekusioje Mažojoje Lietuvoje. 
Sį kartą mums rūpi lietuviškieji reikalai 
Mažojoje Lietuvoje.

Kraštas, davęs Lietuvai vieną žy
miausių lietuvių klasikų Donelaitį, 
Mažvydą ir kitus švietėjus, buvęs lietu
viškas, su lietuviškomis mokyklomis, 
bažnyčiomis, kurio teismuose lietuvių 
kalba buvo kasdieninė, vokiečių 18 a. 
pradėtas smarkiai vokietinti ir tas vo
kietinimas ten varomas vis spartesniu 
būdu. Panaikinamos lietuviškos mo
kyklos, lietuvių kalba uždraudžiama 
vartoti teismuose ir kitose administra
cinėse įstaigose. Prūsų lietuvis, nemo
kąs vokiečių kalbos yra priverstas at
sivesti į teismus ir įstaigas vokieti ver
tėją, nes kitaip jis jokios teisybės suras
ti nebegali. Pagaliau, lietuvių kalba pra
dedama išstumti net iš bažnyčių, ir pa
rapijose, kur gyveno vieni lietuviai, te- 
begirdėti bažnyčiose besimeldžiant vien 
vokiškai. Taip tęsėsi iki Pirmojo Di
džiojo karo pabaigos. Vokiečių admi
nistracija slopino lietuviškumą, bet vo
kiečių mokslininkai neneigė, kad Mažo
ji Lietuva yra lietuviškas kraštas ir kad 
jos gyventojai buvo ir yra lietuviškos 
kilmės, o vokiečiai tik šio krašto už
kariautojai atėjūnai.

Kai 1918 metais atsikūrė Nepriklau
soma Lietuvos valstybė, Mažosios Lie
tuvos lietuviai pareiškė savo norą susi
jungti su Nepriklausoma Lietuva. Ta
čiau pagal Versalio sutartį tik maža 
Mažosios Lietuvos dalis (Klaipėdos 
kraštas) buvo atskirta nuo Vokietijos 
ir inkorporuota į Lietuvos valstybę.

tas, kuriame valdžia priėmė panašias 
priemones savo galios išlaikymui. Opo
zicija ar nepritarimas rėžimui susilau
kia panašaus likimo, kaip prieš kapitu
liaciją Vokietijoje, dar daugelyje Euro
pos kraštų. Dabartinės Europos sienos 
leidžia daugeliui grupių rasiniais, poli
tiniais ar religiniais sumetimais spaus
ti mažesniąsias grupes.

VISOS DIKTATŪROS VIENODOS
Politinė Europos situacija yra pilna

me vystymesi. Daugelyje kraštų svar
styklės nuspaustos visiško absoliutiz
mo, prisidengusio kitokiais vardais. Si 
diktatūra nuo kitų skirias ne tiek ab
soliutizmu, kiek valdančiosios klasės 
konstitucija“.

„Mes išmokome, kad absoliutinė val
džia tautos vardu gali būti lygiai tira- 
aiška, kaip ir absoliutinės monarchijos 

tį. Darant pirmuosius bandymus bu
vęs pasiektas tik 120 kilometrų aukš
tis. Geresnių išdavų gauta, kai buvo 
patobulinta raketų sprogstamoji me
džiaga, kuri dabar esanti gaminama iš 
alkoholio ir suskystintos angliarūkš- 
ties.

Specialistų teigimu, sviedinys, kurį

Kur gabenami vol
Trečiadienį oficialios vokiečių ir ame

rikiečių įstaigos iš Berlyno pranešė, 
kad sovietų įstaigos iš jų kontroliuoja
mos Berlyno dalies kelis šimtus vo
kiečių darbininkų kažkur išvežė, kad 
juos, greičiausia pristatytų darbams 
kur nors už rusų okupuotos Vokietijos 
zonos ribų. Darbininkų šeimos esančios 
išvežtos kartu. Berlyno socialdemokra
tų partijos sluoksniai viename savo 
nutarime sako, kad ši rusų priemonė 
„yra formali deportacija ir žmoniškų 

I

Pietinė ir vakarinė Mažosios Lietuvos 
dalys toliau pasiliko prie Vokietijos.

Vokiečiai, pralaimėję karą ir maty
dami, kad lietuviai savo valstybėje gra
žiai tvarkosi ir gyvena, pradėjo Mažo
sios Lietuvos lietuvių stačiai nekęsti. 
Bijodami savo valdomose Mažosios Lie
tuvos srityse tautinio susipratimo stip
rėjimo, vokiečiai trukdo bet kokį lietu
vių kultūrinį ir organizacinį darbą. Jie 
lietuviams atvirai grąsina, šmeižia juos, 
niekina ir skaldo. Pav., Klaipėdos sri
tyje gyvenančius lietuvius vokiečiai 
pradėjo vadinti memelenderiais. Nepri
klausomos Lietuvos gyventojus jie sten
gėsi Mažosios Lietuvos lietuviams at
vaizduoti kaip didelius nemokšas, dris
kius ir bendrai tokius žmones, kurie yra 
neverti, kad juos žemė nešiotų. Lietu
vos valstybės ir tautos kultūros lai
mėjimus jie paskelbė pasauliui, kaip 
vokiečių lietuviams atneštus. Da
bar ir Vokietijos mokslininkai jau 
pradeda klastoti Lietuvos istoriją, 
ir, paneigdami viską, ką jų pirmta- 
kūnai apie Mažosios Lietuvos istoriją 
buvo paskelbę, pramano lietuvių kblo 
nizacijos arba emigracijos teoriją. Šioji 
teorija įrodinėjo, kad Mažoji Lietuva 
per amžius buvo vokiečių žemė ir tik 
vokiečių apgyventa, o kad ten gyve
nantieji lietuviai yra tik iš Lietuvos at
vykę emigrantai. Tokia propaganda bu
vo varoma be jokios logikos, bet nai
viais argumentais ir demagogija.

Lietuvių persekiojimas Mažojoje Lie
tuvoje aukščiausią laipsnį pasiekė na
cių laikais. Naciai tuoj paskelbė šūkį: 
„Jėga yra teisė“ ir „teisė yra tai, kas 
vokiečiui naudinga". Dabar vokiečiai 
prūsų lietuviui be ceremonijų pareikš
davo: „Tu esi vokietis. Vokiečiu būti ir 
už fiurerį dirbti, kovoti, kentėti ir mir
ti yra didelė garbė, jeigu tu nesutinki 
ir dar nori lietuviškai kalbėti, tu esi 
tėvynės išdavikas ir kaip toks turi būti 
sunaikintas“.

Lietuvių kalbą vartoti buvo griež
čiausiai uždrausta. Vartojantieji lietu
vių kalbą buvo atvirai gatvėse užpuo
lami, o pavienios lietuviškos šeimos 
persekiojamos. Kunigai, net seneliams, 
temokantiems tik lietuviškai, mirties 
patale negalėjo teikti Sv. Sakramentus, 
nes kunigams lietuviškai kalbėtis, kad 
ir su pavieniais parapijiečiais buvo už
drausta. Lietuviškieji S v. Žodžio saky
tojai jau nebeturėjo teisės prabilti.

Lietuviai, kurie vokiečiams atrodė 
politiškai nepatikimi, neturėjo teisės gy
venti savo tėviškėje. Jie neteko savo 
namų ir turto ir buvo ištremti, netu
rėdami teisės aplankyti net savo tėvų 
kapus. Mažojoje Lietuvoje galėjo gy
venti tik tie lietuviai, kurie sugebėjo 
slėpti savo lietuviškumą ir tie, kurie su 
germanizacija buvo apsipratę ir jai ne
sipriešino. Bet ir jie vokiečių nuolat

valdymas. Daugelio diktatūra gali būti 
tiek pat negailestinga mažumoms, kaip 
ir vieno ar keletas diktatūra. Viena di
džiausių problemų, su kuria pasaulis 
yri susidūręs, tai suvaržyti daugumos 
absoliutizmą, užtikrinti pagrindines 
žmogaus teises mažumoms.

Jeigu JAV negali sakytis visiškai ge
rai sutvarkiusi savo mažumų proble
mas, aš manau, vis tik mūsų sistema 
savo konstituciniais vyriausybės apri
bojimais šią problemą išsprendžia tiek, 
kad ji gali būti pasauliui daugiausia 
vilties teikiančiu pavyzdžiu.

Nūmbergo teismas, atstovaujamas ke
turių tautų, siekė vokiečius nubausti 
ne vien už ruošimąsi agresiniam karui, 
bet ir už mažumų persekiojimus, už žy
dų naikinimą, už deportacijas ir pri
verstinus darbus“.

„Mes galime tikėtis, kad vieną die
ną sulauksime nuolatinio tribunolo, ku
ris teisiškai gins visus persekiojamuo
sius.

būtų galima iššauti 320 kilometrų ver
tikaliai į aukštį, horizontaliai lėktų 
3.200 kilometrų. Bet tokiems eksperi
mentams nesą pakankamai didelio šau
dymui lauko. Net didžiausias JAV šau
dymo laukas tesąs tik 200 km. ilgio. 
Eksperimentams teksią pasinaudoti 
vandenynais. >(AP).

dėčių darbininkai?
teisių paneigimas“. Nutarime toliau sa
koma, kad darbininkų išvežimas turi 
ryšio su pereitą sekmadienį Berlyne įvy
kusiais rinkimais, per kuriuos Berlyno 
socialdemokratai laimėjo, o sovietų 
įstaigų palaikomoji vienybės partija 
pralaimėjo. Amerikiečių karinės val
džios Berlyne atstovas pareiškė, jog jo 
karininkai tikrai patvirtino, kad vokie
čių šeimos buvo išvežtos, tačiau jis pa
neigė, jog tai įvykę ryšyje su sekma
dienio rinkimais. (AP).

1940 m. spalio 26 d. .........

buvo sekami, ar nepalaiko ryšių su lie
tuviais, ypač iš Nepriklausomos Lietu
ms.

Pavyzdžiui, vieną ūkininką nuo Pil
kalnio, nuvykusį turgun ir ten susiti
kusį savo brolį iš Kauno, geštapininkai 
tuoj suėmė ir tardė: ką apie Lietuvą 
pasakojo jo Kaune gyvenantis brolis ir 
ką jis kalbėjo apie iiurerį ir Vokietiją. 
Prieš paleidžiamas ūkininkas turėjo pri
siekti, kad jis apie šį įvykį niekad ne
pasakos. Jam buvo prigrąsinta, kad 
priešingu atveju jo ir jo brolio kaulai 
dus sulaužyti ir visa šeima sunaikinta.

Tokių pavyzdžių buvo daug. Ir tūks
tančiai Mažosios Lietuvos lietuvių bu
vo kalinama ir naikinama. Vienas na
cis pareigūnas pareiškė, jog jų nesą ga
lima palikti laisvų ir gyvų, nes jie 
trukdą sukurti numatytą naują Europą 
ir, jeigu Vokietija patektų į sunkumus, 
jie pirmieji keršytų ir statytų teritori
nius reikalavimus.

Kai 1941 metais Vilniuje su visa sa
vo šeima buvo sušaudytas Mažosios 
Lietuvos veikėjas spaustuvininkas Ja
gomastas, vienas atsakingas pareigas 
ėjęs vokietis, prieš karą gyvenęs Lietu
voje, taigi Lietuvą gerai pažinojęs, kai 
kam pasakojo. Kai Reicho geštapinin
kai atvyko į Lietuvą, jie su savim at
sivežė ilgą sąrašą žmonių, kurie pirmam 
karo sūkuryje turėjo būti suhkviduoti. 
Sis vokietis gestapininkus atkalbėjęs tai 
daryti, nes sąraše buvę daug žmonių, 
kurie Lietuvos liaudyje buvę labai po
puliarūs. Jis gestapininkus įtikinęs, kad 
tokių žmonių sušaudymas, kaip Marty
no Jankaus, Dr. Vydūno, prof. V. Krė
vės - Mickevičiaus ir aukštųjų dvasiškių 
sunaikinimas sukeltų Lietuvoje didelį 
pasipiktinimą ir visų lietuvių vieningą 
pasipriešinimą. Geštapas paklausęs. Ta
čiau lietuvių tauta ir taip iš visų, net 
didelių tautų, parodė vokiečiams di
džiausią pasipriešinimą, nedavė suda
ryti nė vieno bS bataljono, vengė dar
bo prievolių, sabotavo pyliavas ir par
tizanavo miškuose. Vokiečiai guodėsi, 
kad atėjus reikalui užteksią 50.000 kul
kų visiems lietuvių inteligentams su- 
likviduotl.

Geriausias liudininkas, kad Mažoji 
Lietuva yra lietuviškas kraštas, buvo 
jos miestų, kaimų, upių ir atskirų vie
tovių vietovardžiai. Naciai pasišovė 
juos išnaikinti ir visas vietas perkrikš
tyti vokiškai. Lietuviški vietovardžiai 
buvo dažniausiai verčiami į vokiečių 
kalbą arba lietuviškiems vardams pri
dėjo vokiškas galūnes. Tačiau daugelis 
vietų vardų buvo pakeista grynai vo
kiškais vardais. Bet, kad neįvyktų klai
dų, greta naujųjų vietovardžių, nors ir 
smulkesnėmis raidėmis, teko palikti ir 
senuosius lietuviškus. Tuo būdu visose 
kryžkelėse kelių iškabos net nacių lai
kais liudijo, kad šiame krašte gyvena 
dvi tautos ir tos aplinkybės nepavyko 
net naciams nuslėpti.

Dar vienas būdingas bruožas. Naciai 
pareikalavo iš visų Vokietijos piliečių 
pristatyti dokumentus, įrodančius jų 
arišką kilmę. Teko susirasti dokumen
tus bent iki trečios generacijos. Mažo
joje Lietuvoje paaiškėjo, jog dauguma 
gyventojų yra grynai lietuviškos kilmės 
ir neturi nei lašo vokiško kraujo. Net 
tie, kurie savo lietuvišką kilmę buvo 
pamiršę, dabar turėjo puikios progos ją 
prisiminti. Jeigu žmogus vadinosi Georg 

. Pupliehn, tai jis sužinojo, kad jo tėvelis 
I ar diedukas save vadino Jurgis Papli- 
nis, o jo žmonos, nors ji vadinosi Au- 

į guste Neuman, tikroji motina buvo 
Agutė Naujokaitienė. Taip naciai, no
rėję sustiprinti vokiškumą, prieš Savo 
norą atgaivino ir sustiprino lietuviš
kumą. Žinoma, po kelių metų jie susi
griebė ir jau kilmės liudijimų iš Ma
žosios Lietuvos gyventojų nebereikala- 
vo, bet beveik visi jau juos buvo išsi
ėmę ir savo lietuvišką kilmę patikrinę. 
Taip melas visuomet turi trumpas ko
jas.

Nacių galybė ir jų žiaurūs germani
zacijos planai buvo sutriuškinti Vakarų 
Demokratijų pagalba. Bet Mažoji Lie
tuva dabar kartu kenčia su Didžiąja 
Lietuva. Tačiau ir didžiausios atėjūnų 
pastangos negali pakeisti Mažosios Lie
tuvos lietuviškųjų bruožų, išrauti lie
tuvių kalbą, pakeisti žmonių būdą, pa
pročius ir senoviškąją lietuvišką kul
tūrą, o taip pat noro gyventi vienoje 
laisvoje Nepriklausomoje Lietuvos vals
tybėje. Kakšbalietls

BūSkonų pokrentėse plaukiojo mines 
NUKENTĖJO DU ANGLŲ 

NAIKINTOJAI
D. Britanijos admiralitetas praneša, 

kad spalio 22 d. popietę du britų nai
kintojai „Volage“ ir „Saumarlz“ kana
le tarp Kortu salos ir Graikijos pa
krantės užplaukė ant minų ir buvo 
apgadinti. Nors naikintojai ir nenu
skendo, bet turėjo būti paimti vilkikų, 
o įgulų tarpe esą nuostolių. Admirali
teto kalbėtojas nepasakė ar tarp įgulos 
narių yra užmuštų ir kur nelaimė įvy
ko, ties Graikijos ar ties Albanijos 
krantu. (AP).
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Ir vėl netekome šviesaus lietuvio
Rašytojas iii. dr. Justinas Tumėnas

Lietuviu paroda Italijoje
Negailestingoji mirtis taip dažnai ap

lanko ir mus tremtinius ir iš mūsų 
tarpo išskiria geriausius tautos sūnus. 
Štai vėl sujaudina mus žinia apie mir
tį fil. dr. Justino Tumėno. Jis spalio 
1 d. mirė Schwenningeno miesto ligoni
nėje, o spalio 4 d. miesto katalikų kapi
nėse palaidotas.

Justinas Tumėnas gimė 1881 m. sau
sio mėn. 16 dieną Jeskaniškių km., Du
setų v., Zarasų apskr., pasiturinčioje 
ūkininkų šeimoje.

Velionies gyvenimo kelias buvo itin 
sunkus. Pirmiausia nuo pat jaunystės 
negalėjo pasigirti savo sveikata, kuri 
kamavo visą amžių. Kai kurie gydy
tojai manė, kad berniukas iš viso ne
galės net mokytis. Tačiau tėvas ne
kreipė į tai jokio dėmesio. 1897 m. at
vežė J sveiką Palangos gamtą. 1898 me
tais persikelia į Liepojų, kur buvusio 
ministerio pirmininko a. a. Juozo Tūbe
lio prirengtas J trečią gimnazijos kla
sę. Vėliau ipokėsi Roslaulio gimnazijo
je, o 1904 metais Maskvoje gimnaziją 
baigia. Tais pačiais metais įstoja į 
Maskvos universiteto istorijos filosofijos 
skyrių. Tačiau tėvynės meilė ir tautos 
rūpesčiai jaunąjį studentą pašaukia 
prie kitų darbų.

Nelaimingai rusams baigus karą su 
japonais, Lietuvos moksleiviai 1905 me
tų rudenį pradėjo maištauti. Jie kurs
tė liaudį sukilti prieš carą. Gi Didysis 
Vilniaus seimas Lietuvai pareikalavo 
autonomijos ir kitų teisių.* Studentas 
juto šventą pareigą įsijungti į savo tau
tos atstatymo darbą. Skubiai grįžta į 
gimtąjį kraštą Dusetus, nuginkluoja ru
sų policiją ir pastato lietuvišką valdžią, 
kuriai pats apie porą savaičių vado
vauja. Nelaimei sustiprėja rusai, gink
luotomis pajėgomis ima numalšinti su
kilėlius. Justinas Tumėnas buvo stro
piai rusų ieškomas, bent porą kartų 
ištisas kareivių dalinys apsupo tėviškę 
ir nuodugniai iškrėtė. Justinui nebeli
ko kito kelio, kaip bėgti į užsienį. Ką 
jis ir padaro. Savo tėvo berno pasu 
atvyksta į Šveicariją ir sustoja Berne. 
Čia 1907 metais universitete tęsia filo
sofiją. Gi 1908 metais persikelia į Ciu
richo universitetą.

Šveicarijoje Justiną prislegia sunki 
gyvenimo našta. Čia, kaip ir gimnazi
jos metais, vertėsi pamokomis. To dar 
maža. Šveicarijos valdžia išleidžia tai
sykles, pagal kurias pareikalaujama iš 
Rusijos piliečių užsienio pasų arba už
dėti piniginį užstatą. Žinoma, Tumė
nas nei vieno, nei kito neturėjo. Ši ap
linkybė ir priverčia persikelti į Pran
cūziją. Čia lanko Paryžiaus, o vėliau 
— Grenoblės universitetų literatūros fa
kultetus. Be to, tęsia ir filosofiją bei 
svetimas kalbas.

1919 metais parašo iš filosofijos sri
ties dizertaciją „La critique religieuse 

chez Ciceron“ („Religinė kritika Cice
rone") ir „Craits communs et differen
ces entre les idėes dės stoiciennes et 
celles de J. J. Rousseau“. Universitetas
1913 m. birželio mėn. 27 d. Justinui Tu
mėnui suteikia filosofijos daktaro laips
nį. 1915 metais gauna pakvietimą į Ge
ne vos universitetą skaityti filosofiją.

1918 metais, amnestavus politinius 
nusikaltėlius, Justinas Tumėnas sugrįž
ta į Lietuvą po 13 ištrėmimo metų.

Nežiūrint savo silpnos sveikatos ve
lionis stoja į švietimo darbą. Jis paski
riamas švietimo ministerijos ypatin
giems reikalams valdininku. Vėliau 
„Saulės“ mokytojų seminarijoje moky
toju (1919—1921). Būdinga, kad kartu 
dirba eilėj ir kitų mokyklų. Pav. 1919— 
1923 metų laikotarpyje eina lektoriaus 
pareigas prof. P. Raudonikio įsteigtuose 
kursuose, provizoriaus padėjėjo laips
niui įgyti. Eina direktoriaus pareigas 
žydų „Javne“ gimnazijoje. Pagaliau 
(1930 metais įkurtuose jo iniciatyva) 
svetimų kalbų kursuose. Negana to, 
skaito paskaitas ir Kauno universitete.

1922 metais Justinas Tumėnas įstei
gia jo vardu pavadintus brandos kur
sus, kurie egzistavo iki 1933 metų.

Be jau suminėtų darbų Justinas Tu
mėnas mums žinomas ir kaipo rašyto- 
jas-kūrėjas. Šitie rašytojo gabumai pas 
Justiną Tumėną pasireiškė ankstyvoje 
jaunystėje. Senesnieji, jį pažįstą, pa
sakoja, kad net jaunatvėje turėjęs filo
sofo būdą. Į Tumėno būdą galėjo pa
veikti ir gražioji Zarasų, Dusetų gamta, 
kuri ne vienam mūsų dainiui įkvė
pimą davė. Pastebėtina, kad Justino 
Tumėno kūryba įvairi ir gana gausi. 
Šio darbo imasi, pradedant studento 
laikais ir neužleidžia iki karsto lentos. 
Kūrinių tarpe randame grožinės lite
ratūros kūrinių, pavidale poezijos, poe
mų, romano bei dramatinio rašinio. Itin 
Tumėnas savo kūryboje produktingas 
filosofiniais veikalais, parašęs 8 išmin
ties doktrinas. Nepaliesdamas kiekvie
no kūrinio apibūdinimo bei įvertinimo, 
kas užimtų daug šiose skiltyse vietos, 
pasitenkinsiu supažindindamas su pačių 
veikalų pavadinimais, kurie jau yra iš
leisti, būtent iš filosofinių doktrinų:

1. Išmintingas gyvenimo kūrėjas, išl. 
1937 m.

2. Nuotaiki šeima, išl. 1936 m.
3. Sofija Memėnė veikėja, išl. 1937 m.
4. Dvasinis jaunuolis, išl. 1937 m.
5. Prisikėlėlis, išl. 1938 m.
6. Žynys, išl. 1938 m.
7. Tiesa vadovė, išl. 1935 m.
8. Kasdienė išmintis, išl. 1938 m.
Gi iš grožinės literatūros kūrinių yra 

išleista:
1. Dėdė arba ainių kančios, išleista

1914 m. ir 1939 m.
2. Petras Gandas, išl. II 1. 1935 m.
3. Bajorų Matas Bajoras, išl. 1931 m.

4. Laisvės kalinys, išl. 1916 ir 1924 
metais.

5. Viešnia Palangoje, išl. 1935 m.
6. Liūno Karalienė, išl. 1936 m.
7. Auklinio meilė, išl. 1922 m.
8. Širdies viesulas, išl. 1924 m.
9. Jausnų srovės, išl. 1922 m.

10. Emilė Painia, išl. 1925 m.
11. Uola, išl. 1918 m.
12. Lietuvos neprigulmys, išl. 1920 m. 

ir 1938 m.
13. Nuomonius ir lelija, išl. 1924 m. 

ir 1936 m.
14. Amžius, išl. 1929 m.
Justinas Tumėnas daug rašė ir būda

mas sunkiose tremtinio sąlygose. Bū
damas antru kartu ištrėmime ilgisi sa
vo mylimo krašto ir grynai tėvynės 
motyvais parašė virš 500 poemų, ku
rios tebėra rankraštyje. Vėlioms darė 
visas pastangas jas išleisti. Tačiau įvai
rios kliūtys tai sutrukdė.

Velionis su savo žmona prof. Vanda 
Tumėniene tremtyje gyveno Vienoje. 
Vėliau — Znaim, Scheffau, o paskutinį 
metą Schwenningene, kur ir užbaigė 
savo gyvenimo dienas.

Tebūnie jam lengva šioji svetimoji 
žemė! Adv. Jeronimas Valaitis

Mastį tūkstančiai
Bernardas Brazdžionis

Mūsų tūkstančiai — bevardžių ir benamių, 
O žvaigždė viršum visų galvų viena 
Kaip dangaus ranka mus vedanti J žemę, 
Kur pro naktį kyla rytdienos liepsna.

Mūsų tūkstančiai vienoj likimo knygoj, 
Tartum gęstančių beprasmiškai žvaigždžių. 
Einam kelią skaudų, kruviną ir dygų 
širdyje su laimės ilgesiu skaudžiu.

Mūsų tūkstančiai — be laisvės ir be gando, 
Be savų tėvų sodybų, be namų 
Nešam sunkią realybę, ne legendą 
Ir ne pasaką viduramžių senų ...

Ir ne aukso upių ieškom pasiklydę, 
Kur griuvėsiai svetimi, ir kur kapų, 
Tartum rankos pakaruoklių, kryžiai žydi 
Ir marina sielą mirštančiu kvapu.

Mūsų tūkstančiai — ir mes mirties nebijom! 
Veda mus šviesi tikėjimo liepsna
Į tenai, kur puošis žemė tulpėm ir lelijom — 
Mūsų didžio išsipildymo diena!

Mūsų tautinės Vytauto Didžiojo vai
nikavimo šventės proga rugsėjo 8 d. 
didžiausioj Italijoj Reggio Emilijos sto
vykloj lietuviai pabėgėliai suruošė gra
žų šventės minėjimą, kuris buvo pra
dėtas iškilmingomis mišiomis. Pamaldų 
metu giedojo pabėgėlių choras.

Po piet įvyko koncertinė dalis, suor
ganizuota vien pabėgėlių jėgomis: lie
tuviškos dainos, šokiai ir deklamacijos, 
o vėliau įvyko krepšinio rungtynės, ku
rios, kaip ir dažniausiai būna, baigėsi 
stovyklos lietuvių laimėjimu.

Pavakarį kun. Bernardinas Grauslys 
kuklioje stovyklos bažnyčioje sujungė 
ir palaimino jau ketvirtą iš šios stovyk
los jaunų lietuvių porą naujam ben
dram gyvenimui.

Šį kartą tautinė šventė buvo paįvai
rinta tautodailės ir meno parodomis. 
Meno paroda buvo surengta pastango
mis stovykloje gyvenančių dviejų dai
lininkių — Sofijos Pacevičienės ir jos 
dukters Irenos Pacevičiūtės, baigusių 
meno mokyklą Kaune, o vėliau meno 
akademiją Vienoje.

Motina išstatė ciklą paveikslų iš Kris
taus gyvenimo, kur ji originaliai, ■ ga
biai ir drąsiai jungia senus laikus eg

zotiškame krašte su mūsų laikais L.e- 
tuvoje.

Visi dailininkės religinio turinio kū
riniai, perleisti per lietuviškų spalvų 
prizmę, žavi akį ir sielą. S. Pacevičie
nės paveikslų spalvos šviesios, giedrios, 
jaunos ir optimistinės.

Duktė, nežiūrint savo jaunų metų 
mėgsta sunkias temas, dažniausiai iš 
pabėgėlių gyvenimo, kuris jai yra taip 
gerai pažįstamas. Jos modeliai — pa
bėgėliai; ji nutarė įamžinti įvairius 
vaizdus iš to niūraus, liūdno ir nuobo
daus gyvenimo. Todėl ir jos paveikslų 
koloritas tamsus, liūdnas ir niaurus. 
Jos centrinis, labai didelis paveikslas, 
kuriame žmonės beveik natūralaus di
dumo, vaizduoja grupę pabėgėlių, sku
bančių iš subombarduoto miesto.

Antroj parodoj buvo išstatyti moterų 
rankdarbiai. A. Mikelionienė, gabi, su
mani ir energinga rankdarbių mokyto
ja, surinko visas stovyklos moteris ir 
sudarė lyg ir rankdarbių kursus, kurių 
rezultatus mes su malonumu žiūrėjom 
ir grožėjomės, o ji pati tapo stovyklos 
komendanto pagirta ir paskirta moky
toja su alga.

Parodoj mirgėjo lietuviškos juostos, 
priejuostės, priegalviai, staltiesės, ser
vetėlės, nosinės, vis su lietuviškais raš
tais, lėlės su tautiškais drabužiais, 
grakštūs iš skudurų padaryti žaisliukai, 
įvairūs šuniukai, drambliukai ir kačiu
kai; matyti ir megztų dalykų: kojinių, 
pirštinių ir kitų, vis lietuviškais moty
vais papuoštų.

Paroda turėjo didelį pasisekimą, ir 
eksponatai buvo tuoj visi, daugiausia 
svetimtaučių išpirkti, nes visiems pa
tiko nematyti lietuviški raštai.

„Amerikos“ savaitraštis pastebi, kad 
esą būtų malonu, o pabėgėliams ir nau
dinga, jeigu mūsų tautiečiai Amerikoj 
užsakytų tremtiniams, esantiems sto
vyklose, Kalėdoms pagaminti kokių do
vanėlių su lietuviškais raštais.

Toliau minėtas laikraštis pabrėžia, 
kad reikią stebėtis ir gėrėtis ta lietu
viška tremtinių ištverme ir pasiryži
mu. Jie nenugrimsta žemyn, nepasime
ta tarp pilkos pabėgėlių masės, bet nuo
lat kopia aukštyn, kuria, dirba, pluša, 
nors neturi nei medžiagos, nei darbo 
sąlygų.

Svajonė apie Lietuvos laisvę ir noras 
ją atgauti palaiko visus lietuvius ir 
duoda, energijos nenusiminti, nenuleis
ti rankų, bet ryžtingai dirbti ligi sugrį
žimo į savo laisvą nuo visų okupantų 
kraštą, baigiamas straipsnis.

(Amerika, spalio 11 d.)

— Lenkų poetas Julien Tuwin, pa
skutiniuosius 7 metus gyvenęs Ameri
koje, grįžo į Varšuvą. Netrukus išlei
džia savo poemų rinkinį „Lenkiškos gė
lės“ ir literatūros žurnalą „Globas“.

KOMINTERNAS
Nuo tada iki šios dienos komunistų 

partijos pasaulio kraštuose yra sovietų 
diktatūros agentūros. Bet po Lenino 
mirties, 1924 m. sausio 21 d., kai sovie
tų valdžia, gerai žinodama savo silpnu
mą, stengėsi sudaryti nepuolimo sutar
tis su kaimyninėmis valstybėmis, pasi
juto nepatogioje padėtyje prieš tas 
valstybes, kuriose ji organizavo kolo
nas. Stalinas po atkaklios kovos su 
Trockiu įsitaisė kaip diktatorius. Jo ga
lia sovietų vyriausybei, komunistų par
tijai, slaptajai policijai ir kominter- 
nui pasidarė absoliuti. Jis dalyvavo ko- 
minterno suvažiavimuose ir juose do
minavo. Kadangi nebuvo galima pa
neigti, kad jis aktingai dalyvauja ko- 
minterne, buvo sugalvota fikcija, kad 
Stalinas neturi nieko bendro su sovietų 
vyriausybe. Taip pasiliko iki 1941 m. 
gegužės 6 d., kai Stalinas viešai perėmė 
Liaudies Komisarų Tarybos pirminin
ko pareigas.

Iš tikrųjų jokia pasaulio vyriausybė 
nebuvo dėl šios fikcijos suklaidinta. 
Demokratinių vyriausybių nenoras pri
pažinti sovietų diktatoriui teises orga
nizuoti savo teritorijose penktąsias ko
lonas buvo svarbiausias faktorius, dėl 
kurio užtruko sovietų vyriausybės pri
pažinimas. Jungtinės Amerikos Valsty
bės nepripažino jos ištisus 16 metų. Bet 
1933 m. rugsėjo mėn. prezidentas Roo- 
seveltas nusprendė pripažinti sovietų 
vyriausybę su sąlyga, jeigu ji pasižadės 
atsisakyti vadovauti Amerikos komu
nistų partijai ir suteiks religinę laisvę 
amerikiečiams Sovietų Sąjungoje.

1933 m. lapkričio 16 d. Litvinovas So
vietų vyriausybės vardu Baltuosiuose 
Rūmuose pasirašė susitarimą, kad So
vietų Sąjunga „atsisako bet kokiu bū
du kištis į Jungtinių Amerikos Valsty
bių vidaus reikalus“..

Sis susitarimas nebuvo gerbiamas. 
1935 m. vasarą Maskvoje įvyko Pasau
linis Komunistų Internacionalo suva
žiavimas. Ne tik Amerikos komunistų 
vadai dalyvavo šitame suvažiavime, bet 
net, buvo duotos Amerikos komunistų 
partijai direktyvos, kaip ji turėtų elg
tis Amerikos valdžiai į savo rankas pa
imti. Prezidentas Rooseveltas tada pa-

Žadėjo gerovę-davė badą
vedė savo ambasadoriui Maskvoje įteik
ti griežtą notą sovietų vyriausybei, pro
testuojant prieš sulaužymą pasižadėji
mo nesikišti į Amerikos reikalus, ir nu
rodant, kad gali kilti rimtų pasekmių, 
jei Sovietų Sąjunga nepaisys savo iš
kilmingo įsipareigojimo.

Stalinas nereagavo į šį protestą ir to
liau dirigavo ir sovietų vyriausybei, ir 
kominternui, taigi drauge ir Amerikos 
komunistų partijai. Prezidentas Roose
veltas, turėdamas prieš akis Hitlerio 
pasaulio taikai grąsinančią politiką, nu
sprendė dėl Jungtinių Amerikos Vals
tybių interesų laikinai nekreipti dėme
sio į Stalino pasižadėjimo laužymą ir to
liau tęsti diplomatinius santykius. Ta
čiau prezidentas niekuomet nepripaži
no Sovietų vyriausybei teisės diriguoti 
Amerikos komunistų partijai. Kai So
vietų Sąjunga vėliau užsigeidė apdum
ti pasauliui akis „taiką mylinčios de
mokratijos“ iliuzija, kominternas dėl 
akių buvo likviduotas (1943 m. gegužės 
22 d.). Po vienerių metų Amerikos ko
munistų partija pasivadino kitu vardu 
— Politine Komunistų Sąjunga ir pa
rėmė Rooseveltą 1944 m. rinkimuose. 
Tuo tarpu buvo įkurtas Profinternas ir 
kitokie kanalai, kuriais pasaulio komu
nistų partijos galėjo būti sėkmingai di
riguojamos iš Maskvos. Ir taip Stali
nas, panaikinęs tik pačią formą, pasi
laikė sau pilną komunistų veiklos pa
saulyje kontrolę.

„PASITRAUKIMAS EKONOMINIAME 
FRONTE“

Laimėjus pilietinį karą sovietų val
džiai teko šeštadalis viso žemės ploto - 
milžiniški mineralinių turtų kiekiai ir 
derlingos žemės ūkio sritys, apgyventos 
169 užgrūdintų tautų ir tautelių. Bet 
via šios milžiniškos imperijos ekonomi
nė sistema buvo taip sugriauta pirmo
jo Pasaulinio karo, komunistų revoliu
cijos ir pilietinio karo, kad Leninas at
sistojo prieš gigantišką uždavinį ją at
statyti. Pramonės produkcija 1920 m. 
sudarė, tik vieną aštuntadalį 1913 m. 
produkcijos. Geležinkeliais dŪvo- per-

W. C. BULITAS
(Iš knygos „Susiartinimas su Sovietų 
Sąjunga“. Ziūr. .,Tr. Žinios“ Nr. 1 - 8).

grįžimą į kapitalistinę sistemą. Tačiau 
nei Leninas, nei joks kitas komunis
tas nelaikė jų kuo nors kitu, kaip tik 
strateginiu pasitraukimu ’ iš pozicijos, 
kuri vėliau gali būti vėl užimta.

PERĖJIMAS Į PUOLIMĄ NAMINIA
ME FRONTE

Naujoji ekonominė politika davė to
kius gerus rezultatus, kad žemės ūkio 
ir pramonės produkcija nuolat augo, 
kol 1927 m.pasiekė 1913 m. lygį. Stali
nas samprotavo, kad atėjo metas per
eiti į puolimą naminiame fronte, ko- 
lektyvizuoti žemės ūkį ir pagal penk
mečio planą diriguoti pramonę ir, 
apskritai, visą gyvenimą.

Tik turėdama gausią slaptą policiją 
ir baudžiamuosius būrius, diktatūra ga
lėjo surengti kad ir kantriai tautai to
kias kančias, kurios po to sekė. Demo
kratinė vyriausybė turi duoti ir išlai
kyti pakankamą savo balsuotojų gyve
nimo standartą arba pralaimėti sekan
čiuose rinkimuose. Diktatūra gali gy
venimo standartą numušti iki kraštu
tinio minimumo ir visą gamybos per
teklių naudoti kaip tik jai patinka. Sta
linas pasirinko visas produktyvias jė
gas nukreipti ne į vartojimo prekių, 
kurių ūkininkams taip reikėjo, gamy
bą, bet į karui reikalingas pramonės 
šakas. Vartojimo prekių produkcija bu
vo minimalinė, tuo tarpu į geležies, 
plieno, ginklų ir municijos pramonę 
buvo investuotos didžiulės kapitalo ma
sės. Stalino penkmečio planai buvo 
pirmtakūnai Goringo šūkiui „patrankos 
vietoje sviesto“.

Penkmečių planams sekant vienas 
po kito, Sovietų Sąjunga iš žemės ūkio 
krašto virto ūkio kraštu, kuriame pusė 
.visų gyventojų pasiliko dirbti žemės 
ūkyje. Siekiant sukolektyvinti žemės 
ūkį, reikėjo panaikinti milijonus mažų 
žemės ūkių, kurie buvo charakterin
giausias Rusijos gyvenimo bruožas, ir 
konsoliduoti juos didžiuliuose sociali
niuose vienetuose. Kai kurie iš vargin
giausių ūkininkų pritarė šiam procesui. 
Labiau pasiturintieji priešinosi jam.

vežta tik trečdalis krovinių, palyginant 
su 1916 m. 1919 m. derlius siekė tik 30 
milijonų tonų prieš 74 milijonus tonų 
1916 m.

„Mes esame atsidūrę tokioje padėty
je, kuri yra neturtas, griuvėsiai ir vi
siškas darbininkų ir ūkininkų produk
tyvių jėgų išsieikvojimas“, — pasakė 
Leninas dešimtajame Komunistų par
tijos suvažiavime 1921 m. kovo mėn. 
„Viskas turi būti atidėta į šalį produk
cijai pakelti“.

Šių sąlygų verčiamas, Leninas pra
dėjo naują ekonominę politiką, kurią 
galima pavadinti strategišku atsisaky
mu nuo 1917 m. įvestos komunistinės 
ekonomijos. Sovietų valdžia reikalavo 
iš ūkininkų atiduoti visus grūdus, pa
likdama jų pačių reikalams mažus kie
kius. Dėl to ūkininkai liovėsi gaminti 
daugiau, negu jiems patiems reikalin
ga. Norėdamas paskatinti žemės ūkio 
produkciją, Leninas išleido dekretą, 
pagal kurį ūkininkas, valdžiai atidavęs 
tam tikrą dalį grūdų kaip mokesčius, 
turėjo teisę likutį laisvai parduoti vie
tos rinkoje. Užsienių prekybos mono
polį sovietų valdžia laikė savo ranko
se. Tuo pačiu metu valstybės tiesioginis 
pramonės administravimas buvo pa
keistas valstybės kontroliuojamų „tres
tų“ sistema, kurioje valstybė pasiėmė 
didelių vienetų kontrolę, bet leido pri
vatiems individams turėti ir vesti kai 
kurias mažas įmones. Buvo duota kon
cesijų užsienių kapitalams ir 1921 m. 
buvo įkurtas Valstybinis Bankas. (So
vietų Sąjungos satelitinių vyriausybių 
įvestas ekonominis režimas Lenkijoje, 
Bulgarijoje ir Jugoslavijoje yra nuo
stabiai panašus į tą režimą, kurį sukū
rė Leninas savo naująja ekonomine po
litika).

Visos šios priemonės laikinai tiko 
produkcijai pakelti. Bet daugelis užsie
niečių ignorantų matė jose Rusijos

*

Daug iš pastarųjų buvo buvę Raudono
sios Armijos kariai civilinio karo me
tu. Bet tai neišgelbėjo jų. Jie buvo pa
ženklinti „kuloko“ vardu. Jų ūkiai ir 
turtas buvo konfiskuoti. Pasipriešini
mo atveju — o taip darė milijonai — 
jie buvo arba vietoje šaudomi arba 
siunčiami į Sibirą priverčiamiesiems 
darbams.

Pirmoji šio „puolimo žemės ūkio 
fronte“ paseka buvo badas. 1929 ir 1933 
m. tarpe arklių skaičius Rusijoje su
mažėjo nuo 34 milijonų iki 16 milijo
nų, karvių nuo 68 iki 38 milijonų, avių 
ir ožkų nuo 147 iki 50 milijonų, kiaulių 
nuo 20 iki 12 milijonų. O 1932 - 33 m. 
žiemą, vyriausybė iš protestuojančių 
Ukrainos ir Kubanės ūkininkų atėmė 
tiek grūdų, kad 3-5 milijonai jų mirė 
iš bado. Bet šita kaina Stalinui pasi
sekė susocialinti visą žemės ūkį ir 1939 
m. individualinis ūkininkas faktiškai 
liovėsi egzistavęs.

Tokiu būdu prieš Stalinui sudarant 
paktą su Hitleriu 1939 m. rugpjūčio 23 
d., visi Lenino Naujosios Ekonominės 
Politikos pėdsakai buvo dingę.. „Eks
ploatatorių jau nebeliko“, paskelbė 
Stalinas 1939 m., „nėra ir tokių, ku
riuos galima eksploatuoti“. Nebeliko 
jokio individo nei ekonominės grupės, 
kuri valstybės atžvilgiu būtų bent kiek 
nepriklausoma. Visi vyrai, moterys ir 
vaikai buvo diktatoriaus malonėje ir 
drebėjo dėl savo kasdieninės duonos. 
Nepaisant to, slaptoji policija savo pa
ruošimu, apginklavimu ir skaičiumi 
buvo laikoma didesnėje aukštumoje, 
negu bet kada anksčiau. Jono Žiaurio
jo Opričina, tapusi Lenino Ceka, vėliau 
GPU, dabar gavo NKVD vardą. Var
das pasikeitė, bet tikslas pasiliko tas 
pats: iššnipinėti ir be atodairos sunai
kinti opoziciją prieš diktatūrą. Jos akys 
matė visur. Kiekvienas rusas gyveno 
baimėje išgirsti naktį beldimą į duris. 
NKVD turėjo savo nuosavą 250.000 vy
rų kariuomenę, geriau apmokamą ir 
maitinamą, savo kalėjimus ir rūsius 
egzekucijoms. NKVD biudžetas 1937 m. 
sudarė 3 milijardus rublių. Kiek šis 
biudžetas šiandien yra išaugęs, nežino
me, bet buvo paskelbta, kad NKVD 
armija šiandien siekia 600.000 vyrų.
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Amerikos lietuvių 
spaudoje

RESPUBLIKONAI REIKALAUJA 
LIETUVOS ATSTATYMO

Massachusetts respublikonai priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią laisvos Lie
tuvos atstatymo ir smerkiančią bet ku
riuos susitarimus, galinčius „sustiprinti 
nuolatinę Sovietų ir ateistinio komu
nizmo kontrolę Lietuvoje, Lenkijoje, 
Italijoje, Graikijoje ir kituose Rytinės 
Europos kraštuose“.

(„Amerika“ 1946 m. spalio 11 d.)

KOMUNISTŲ ORGANIZUOTAS 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KON

GRESAS NEPASISEKĖ

Montevideo, Uragvajus, X.9 d. — Lie
tuviškai kalbą Maskvos agentai suor
ganizavo „Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresą“, norėdami sudaryti įspūdį, 
jog kalba demokratiškai nusiteikusių 
lietuvių vardu, bet tikrieji demokratai 
sugadino visą komunistų biznį, — pra
neša iš Montevideo, Uragvajaus sosti
nės. Komunistai jau išsiuntinėjo vietos 
spaudai nekaltus pranešimus apie mi
nėtą kongresą ir jo nutarimus, b at vie
tos lietuvių organizacijos įspėjo spau
dą apie tikruosius minėto kongreso or
ganizatorius ir jųjų tikslus.

Didieji Uragvajaus dienraščiai, kaip 
„EI Dia“ ir „EI Bien Publico“ paskelbė 
vietos organizacijų pranešimus apie mi
nėtą „kongresą“. Pranešimuose aiškiai 
pasakyta, kad „kongresan“ suvažiavu
sieji nieko bendro neturi su lietuvių 
tauta ir užsieniuose gyvenančių laisvų 
lietuvių dauguma. Tariamą „Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresą“ suorgani
zavo Kominterno agentai, kurie sten
giasi plėsti Maskvos imperializmą.

PRIMINE RAUDONOSIOS ARMIJOS 
OKUPACIJĄ

Šia proga gausios lietuvių organiza
cijos priminė spaudai ir jos skaityto
jams, kad lietuvių tauta n'e'iad neno
rėjo būti prijungta prie Sovietų Są
jungos.

Lietuvoj nebuvo jokio plebiscito, 
kaip skelbia Maskvos agentai, bet Lie- 
va buvo Raudonosios Armijos okupuo
ta ir prijungta prievarta prieš gyven
tojų daugumos norą.

Uragvajaus lietuviai pareiškė protes
tą prieš šią sovietų okupaciją.

REIKALAUJA SPAUDOS IR ŽODŽIO 
LAISVĖS

Uragvajuj gyveną lietuviai taip pat 
protestuoja prieš suvaržymą spaudos 
ir žodžio laisvės Lietuvoje, prieš nepa
prastai žiaurią okupanto cenzūrą.

Šimtai lietuvių norėtų susisiekti su 
Lietuvoj likusiais savo giminaičiais, 
bet rusai neišleidžią laiškų.

Uragvajaus lietuviai re'kalauja, kad 
komunistai panaikintų Lietuvoje įsteig
tas koncentracijos stovyklas ir nega
bentų lietuvių į Sibirą.

Ambasadorystės reikalu
Lietuvos ministerio B.K. Balučio laiš

ke (žiūr. „Tremtinių Žinios“ Nr. 1-2) 
pastebėta:

„Kiekvienas tremtinys gali būti pui
kiausiu „ambasadorium“ savo tautos 
reikalams užsienyje“ ir „Tauta, kuri 
tikrai ir su pasiryžimu nori būti lais
va ir siekia tos laisvės, kad ir kraujuo
dama, kad ir dantis sugriežus — tokia 
tauta niekados negali žūti. Mes tik ta
da galime galutinai laisvės netekti, ka
da patys nuo jos atsisakysim — o to 
nebus niekada“.

Šituos ministerio žodž’us reikia įsi
dėti giliai į širdį. Gyvename didžiojo 
budėjimo ir laukimo valandas. Trum
pai ir aiškiai: lietuviams tremtiniams 
yra toks dienos įsakymas Nr. 1: Kas 
žygio metu nežengia į taktą ar dėl sa
vo kaltės nespėja, trukdo visų bendrą
jį ryžtą, nusikalsta prieš visos bendruo
menės ir tautos nuostatus. Šituo atveju 
negali būti jokių pateisinamųjų aplin
kybių.

Palikdami (tuo tarpu) nuošalyje lie
tuvių DP „vidaus politikos“ nesklandu
mus ar pasiekimus, žvilgterkime pla
čiau į savo uždavinių ir reikalų atsto
vavimą „užsieniams“. Dirva plati, deja, 
iki šiol tebandyta (ir palaidai) praplėš
ti viena kita velėna.

Stovyklų sistema turi neigiamumų, 
tačiau ji yra ir su daugybe gerų ypaty
bių. Koks čia žmonių margumas! Šit, 
gudas nuo Minsko, Molodečino ar Pa- 
liesiaus pelkių, čia kazoko sūnus nuo 
Charkovo, iš Lvovo, Odesos, čia lenkas 
iš Varšuvos, nuo Dancigo ar iš Kroku
vos, čia žydas — smulki dulkelė iš su
degintos tautos pelenų gyventi pakilu
si, čia kroatas, serbas, čia bro'lai lat
viai ir estai. Tai gyvoji Rytų ir Vidu
rio Europos geografija: primerk mo
mentui ak’: kryžkelėje, kur ateina ir 
išsiskiria keliai, ne metų ir vėjų, bet 
piktų rankų išverstas Rūpintojėlis, tik 
giria, lyg seniau, švokščia neatspėjamą 
rimtį ir pusiausvyrą, talkšno neišma
tuojamos pelkės. Ar čia snieguotosios 
Karpatų viršukalnės? Oi, ne, tai kraujo 
puta nuo Ladogos, Peipaus, Naručio, 
Maurų ežerų, sopulys tvinsta lyg Ne
munas, Dauguva, Dunojus .Vysla ar 
Dniepras pavasarį, dar primerki, jau 
nebematai, bet girdi sužeisto žmogaus 
atodūsį, atsidaužusį nuo Alpių atšlaičių 
ir einantį vienišą ir nesuprantamą Ad
rijos lazūru, per kukurūzų laukus, per 
prarajas, stepėmis, tundromis ir „pajū
riais — pamariais“, kur seniau žydėjo 
smulkus lino žiedas ir stiebėsi spalge
na ant kelmo samanų, kur seniau ..., 
o dabar? Ant visa to, lyg karsto ant
vožas, užkrito geležinė uždanga.

Dešimtys ir šimtai tūkstančių žmo
nių, įvairaus amžiaus, luomų, visokių 
tikybų, rasių ar politinių pažiūrų, skir
tingo išsilavinimo, ne tų pačių profe
sijų, vis kitokių palinkimų ar sugebėji

mų, tačiau jie, lyg perlų karoliai, suriš
ti viena gija, kiuri vardu Laisvė.

Laisvės meilė ir ištikimybė laisvei - 
va, kur yra dalykai, kurie laiką ir erd
vę nugali. Jie ir mirtį įveikia. Iš kraujo 
ir kančios pakyla dar didesnės jėgos 
atžala, kaip iš sudaužyto krištolo nauji 
švytuliai.

Kas su protu ir širdimi pajėgia pa
kelti stovyklų gyvenimo sistemą, eina 
griežtą, bet auklėjantį pavyzdinės is
torijos ir praktiškojo žmogaus pažini
mo kursą. Yra čia ir kas pasimoko, ir 
kas pamoko. Kitaip tariant, mes, DP, 
turime aną, Šv. Bašto apsakytąjjį, auk
so pinigą, kurį galime arba neprotin
gai po žemėm užkasti; arba su nauda 
paleisti į apyvartą.

1939 -1945 m. karo įvykių raida 
mums, DP, patikėjo tautos „ambasado
rystės“ mandatą, tad privalu suprasti 
savo pareigas ir teises. Tas darbas dirb
tinas individualiai ir grupiniai. Asme
niškas kontaktas su kitataučiais turi 
būti panaudotas ne savo, bet visos tau
tos naudai, atseit, ne pelninkauti, bet 
skleisti tiesą ir naujienas iš savo tau
tos kovos už laisvę ir savitumą. Iš at
skiro lietuvio elgesio ir darbų spren
džiama visos tautos būdas ir tikslai. 
Didelė atsakomybė atskiro lietuvio 
tremtinio, juo didesnė visos bendruo
menės ar jos profesinių grupių.

Čia trumpai tos sritys, kuriose aps
tu atstovaujamojo, kitas tautas infor
muojamojo darbo. Mūsų teatro kolek
tyvai ar meno ansambliai iki šiol su 
mažom ir atsitiktinio pobūdžio išimtim 
apsiribojo veikla savo bendruomenėje 
ar Vakarų alijantų karių tarpe, o ki
tos DP tautinės bendruomenės ne
įtrauktos į planą. Tat scena turi būti 
praplėsta. Jei kitos DP bendruomenės 
sakysime, mini savo tautinę ar kito
kią sukaktį, apsilankykime pas juos ne 
vien su pasveikinamuoju žodžiu, bet ir 
su scenos menu, literatūra ir atvirais 
spaudos puslapiais. Abipusiškumo dės
niu kitataučiai DP ateis pas mus. Tada 
visos iškilmės bus su dvigubu turiniu: 
ir sava minėsime, ir kitų tautų labu 
gėrėsimės, o per tai tarps kaimynystė 
ir žmoniškumas.

Gyvenamųjų dienų logika diktuoja 
Rytų ir Vidurio Europos tautų bičiu
lystės reikalą. Praeityje patyrėme 
skriaudų, buvo slogučių, buvo paviršu
tiniškumo, bet 1939 - 1945 m. karas vis
ką niveliavo, pasuko į naujus bėgius. 
Neapykanta ir siauras tautinis egoiz
mas tenepakyla iš griuvėsių, nes pa
kartojama klaida valstybės ir tautos 
būčiai daro, nepalyginti, piktesnę žalą. 
Viską statykime iš naujo. Te iš Rytų ir 
Vidurio Europos kilusių amerikfęčių fe
deracija, bendram tikslui jungianti 12 
milijonų narių, būna akstinas DP bi
čiulystei. Tarpmarfo (Baltija - Adrija) 
tautų nesanta'ka iki šiol naudojosi kai
mynai iš rytų ir iš vakarų. Rytojus ne
gali būti statomas ant trapių pamatų.'

Aišku, ši opi ir gyvybinė problema rei
kalinga iš visų pusių nuodugnių ir nuo
širdžių diskusijų, kurios, rasit, išeina 
iš mūsų galimybių ribų. Bet darykime 
kas įmanoma. Pažinkime partnerius, ir 
patys prisistatykime.

Kalbėkime pavyzdžiais. Pabaltijo tri
julės nariai — latviai ir estai — gana 
gerai pažįstami, tačiau kiti artimieji 
kaimynai — maža, o gal ir per maža. 
Su gudų tauta ne nuo vakar esame kai
mynai, bet oficialiąja kaimynyste ir pa
sitenkiname. O mūsų pietų kaimynas 
— lenkai? Padėkime akinius, pro ku
riuos lenkuose tematom želigovskius ir 
bocianskius. Iš tėvynės ir iš Lenkijos 
gaunamos žinios teigia, kad tarp lietu
vių ir lenkų sudarytos ne tik paliaubos, 
bet ir ginklo bičiulystė. Šitas faktas 
privalu žinoti. Tokia vargo meto bičiu
lystė su laiku išaugs į sandorišką gy
venimą ir, žinoma, to neapkenčia Lie
tuvos ir Lenkijos priešai.

Tad pasirūpinkime rimta ir objek
tyvia visų tremtyje esančių tautų abi
pusiška informacija. Specialių kultūros 
ir literatūros žurnalų neturime, šis už
davinys tenka atlikti savaitraščiams. 
Gal būt, „Tremtinių Žinių“ redakcija 
galėtų savo'skiltyse įvesti tokią naujie
ną: sykį per mėnesį skirtų savo laik
raštyje vietos nedalios draugams pažin
ti. Kas mėnuo mūsų skaitytojas susipa
žintų čia su latvių, estų, čia su gudų, 
čia su lenkų, ukrainų, serbų, žydų ir 
k t. DP rūpesčiais ir pastangom, be to, 
su jų naujausia kūryba tremtyje ir tė
vynėje. Pirmieji ištieskim ranką. >

Dar viena neapleistina sritis: ieško
kime pasaulyje ideologinių ir profesi
nių sandraugių: Pvz., Danijos „Sočiai - 
Demokraten“ pranešimu, Lietuvos so
cialdemokratų partijos valdyba užsie
nyje kreipėsi į D. Britanijos Darbo Par
tiją ir Belgijos socialistus užtarti lie
tuvių tautos laisvės siekimus.,, Pax Ro
maną“ kongrese Šveicarijoj aktyviai 
pasireiškia Lietuvos krikščionys demo
kratai tremtiniai. Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos kreipimasis į pasaulio opini
ją, be kitur, buvo įdėtas, i įtakingąjį 
„New York Times“ ir t.t. Turime savo 
kankinių, kurie gyvi išliko iš koncent
racijos stovyklų. Deja, jų balso pasige
dome tą valandą, kai Dachave suvažia
vę kacetininkai minėjo metinę išsiva
davimo sukaktį. Jei ne gyvu žodžiui, 
tai bent raštu reikėjo pasireikšti.

Kas žino, kuriais vingiais eis tarptau
tinė politika. Rasit, kelyje Tėvynėn 
teks kuriam metui sustoti kokioj nors 
Brazilijoj ar salelėj, kurios šiandien dar 
ir vardo negirdėjom, žinokime, kad bi
čiulių pačiai pradžiai teks ieškotis liki
mo draugų tarpe, pas kitataučius, DP. 
Visų DP suartėjimas ir abipusiškas pa- 
sižinimas pravers ir Tėvynėn sugrįžus, 
o užsieniuose paliktas atminimas pa
dės Valstybei pakelti ne vieną atsista- 
tomojo darbo sunkumą. J. Cicėnas

Ramusis miegas
Vladas Šlaitas

Tolimas ir užpustytas mano kaimas; 
su sniego kailiniais,
su sniego ant akių užkritusiom kepurėm, 
su apšarmojusiais langais medinės trobos 
ir šuliniai ir svirtys miega.

Tolimas ir užpustytas mano kaime, 
miegok su sniego kailiniais;
miegokit, gilūs šuliniai ir medžio svirtys; 
miegoki, tolimas ir užpustytas mano

kaime, 
iki pavasario pirmos audros.

Išniekino prezidento 
Trumano paveikslą

Washingtone išeinąs laikraštis „Times 
Herald“ rašo esą Amith'oniano Instituto 
Nacionaliniame muziejuje kabojęs pre
zidento Trumano paveikslas rastas su
gadintas. Paveiksle prezidento veidas 
perrėžtas 6 cent, ilgio piūviu. Paveiks
las buvo aliejiniais dažais tapytas dai
lininko John Slavino.

ITALIJOS KAPITULIACIJA IR 
MUZIKA

Britų parlamento narys Harold Mac- 
millanas paskelbė, kad italai, su sąjun
gininkais susitarę apie valandą, kada 
turėjo kapituliuoti, sužinojo išgirdę per 
britų radio siųstuvus sutartą muzikalinį 
veikalą. Tuo būdu buvo pašalinti sun
kumai, kad kapituliacijos valanda bū
tų nuo vokiečių paslėpta, bet italams 
pranešta. — Mes buvome su italais su
tarę, — sako Macmillanas, — kad jie 
vienuoliktą valandą klausysis BLC ra
dio stoties ir, jei išgirs sutartą muzikos 
veikalą, pav., Verdi, tai žinos, jog tą 
dieną turi kapituliuoti, o sekančią die- 
ną bus pradėti Italijoje sodinti desan
tai“. (AP).

SENOVIŠKI VAISTAI VĖL 
MODERNIŠKI

„American journal of surgery“ spe
cialus chirurgams skirtas žurnalas, pa
skelbė dr.. Archie E. Eruthirds išrastą 
naują vaistą sėkmingai gydyti peršau
tas žaizdas ir šunvotes. Naujasis pre
paratas yra padarytas iš sieros ir vadi
namas ’ „Sulfhydryl“ ir „Hydrosulpho- 
sol“. Juo gydant žaizdos išgyja beveik 
dvigubai greičiau negu kitokiu būdu. 
Kas be sieros dar dedama į naujus pre
paratus žaizdoms gydyti neaišku, tačiau 
kas yra skaitęs rusų rašytojo V. N. Go
golio „Taras Bulba“, tas žino, kad ka
zokai prieš 400 m. šūvių padarytas žaiz
das gydydavo sumaišydami paraką (ja
me buvo daug sieros) su moliu.
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ARGENTINOS LIETUVIAI 

ATSILIEPĖ
Komunistai bandė sudaryti įspūdį, 

kad jų „kongresan“ suvažiavo ir Argen
tinos lietuvių atstovai, bet ispaniškas 
„EI Dia“ atspausdino pranešimą iš Bue
nos Aires, kuriame vietos lietuviai 
(spėja Uragvajaus visuomenę, jog „Pie
tų Amefikos Lietuvių Kongresas“ yra 
ne lietuvių, bet Maskvos agentų pada
ras. („Naujienos“, 1946 m. spalio 10 d.)

REIKALAUJA PAŠALINTI KOMU
NISTUS IŠ AMERIKOS VALDŽIOS 

ĮSTAIGŲ
Washington, D. C. spalio 10 d. — J. 

Valstybių Prekybos Rūmai reikalauja 
išvalyti krašto valstybės įstaigas nuo 
komunistų, nes jie svetimos valstybės 
agentai. Nutarimą spaudai paskelbė ad
vokatas Francis P. Matthews, Prekybos 
Rūmų patarėjas. Prekybininkų daugu
ma mano, kad privalėtų būti pravestas 
įstatymas, kuris priverstų komunistų 
partiją paskelbti visas savo pajamas ir 
jų šaltinius.

Prekybos Rūmai mano, kad komunis
tų yra finansų ir darbo departamentuo
se. Finansų departamentas reikalauja 
nurodyti komunistų arba įtariamųjų 
vardus, kad galėtų reikalą ištirti. Kol 
nieko konkretaus nebus nurodyta, kal
tininkas nieko nereiškiąs. Paskelbtas 
pranešimas teigia, kad du aukšti CIO 
- PAC pareigūnai gauna įsakymus tie
siai iš komunistų partijos agentų.

(„Naujienos“, 1946 m. spalio 11 d.)

RUSAI NEDUODA VALDŽIAI JAVŲ
Maskva. Spalio 9 d. — „Izvestijos“ 

tvirtina, kad kolektyviniai ūkiai neduo
da valdžiai javų dėl priešvalstybinio 
nusistatymo.

Daugumas kolektyvinių ūkių neati
davė skirtos pyliavos, o kai kurie sov- 
cho’ai ir kolchozai nedavė nei 50% pa
skirtos dalies.

Valdž'os la'kraštls pastebi, kad ko
lektyviniams ūk'ams vadovaują darbi
ninkai jau neslep'a priešvalstybinio nu
sistatymo ir viešai jį pare šk a.

(„Naujienos“, 1946 m. spalio 10 d.)

Mes norėjome grįžti
LlOiH VOIl Ištraukos iš A. V. dienoraščio

— Taip, buvo mūsiškių, ir tai per 
prievartą paimtų, o rusų savanorių pil
na vokiečių ir Vlasovo armija, — at
sikirtame.

Sumaurojo kaip meška ir patraukė 
tolyn. Tai buvo geras vaistas, jau iš 
anksto mūsų sugalvotas tokiems užpuo
limams.

*
Pro langą stebime (domų vaizdą: gir

tas rusas, geltonu suplotu veidu, žemo 
ūgio, nešvaria miline, sutikęs vokietį 
avių šėriką klausia:

— Ką tu čia turi?
Sis ištraukia iš užančio lūpinę armo
nikėlę, kuria jis grodavo avims, kad 
geriau eitų.

— Užgrok kazoką, — sako rusas, ne
tikėtai atiduodamas armonikėlę. Ran
ka patraukdamas per lūpas rodo nesu
prantančiam rusų kalbos vokiečiui, ką 
turi daryti. Šis klusniai pildo įsakymą, 
užgrodamas ką mokėjo.

Rusas, pagautas šokio aistros, kiek 
neblaivios jėgos leido, kartais parpul- 
damas į purvą, trypinėjo, sukaliojosi.

Pro šalį vokiškoje karietoje važiuoja 
karininkai. Šokėjas pasitraukia į šalį, 
žemai nusilenkia. Jis linksmas, paten
kintas gyvenimu. Proletaras ir anar
chistas džiūgauja tarp išdraskytų veži
mų ant purvino kelio.

— Na, atėjo laikas: vokietis groja, 
rusas šoka, — stebimės ir juokiamės.

•
Už sienos buvo lenkai. Jų tarpe vie

na pusiau lietuvė iš Gardino. Ji mums 
pasakojo, ką kalbą lenkai.

— Visiems, kas buvo arti Vokietijos 
sienos ir, žinoma, kilus karui negalėjo 
snėti pabėgti, rusai nieko nedaro. Ga
lime būti ramūs — ir lenkams ir lie- 
t tviams nieko nedarys. Bet jei ką ran
da nuo Maskvos arba iš Ukrainos, 
tiems... Jie galėjo spėti pabėgti, o ne
bėgo ... Rusai nori, kad lietuviai eitų 

1945 m. pavasarį, rusų kariuo
menei žygiuojant į Berlyną, atskir
tose Prūsų ir lenkų koridoriaus sri
tyse liko daug lietuvių tremtinių, 
kurie pateko rusų valdžion. Dieny
no autorius, plačiai ir tiksliai su
minėdamas vietovardžius ir pavar
des, aprašo ką pats ten matė ir 
pergyveno. Jo dienynas yra ne li
teratūros kūrinys, bet liudininko 
parodymai. Kadangi lietuvių trem
tinių tarpe susidomėjimas ten vy
kusiais (vykiais ir savo tautiečių 
likimu yra didelis, tai per kelias 
atkarpas patieksime iš p. A. V. die
nyno ištraukas. (Red. Kol.).

Nepabaigiamos kariuomenės traukė 
į rytus: keista, mus raudonoji armija 
„išvadavo“ iš vakarų. Mes sveikino
mės ir kalbėjomės su rusais, rodydami 
linksmus veidus, bet širdy — neramu. 

Prie upelio įsmukęs didžiulis sovietų 
tankas. Tuo momentu, kai jis užėjo ant 
tilto, vokiečiai išsprogdino.

O kariuomenė vis ėjo ir ėjo. Lentos 
ant tilto sukaltos nelygiai. Du kariai 
važiuoja motociklu. Užpakaly sėdėjęs 
nulipa ir per tiltą stumia, užkliūva 
pats už lentos, lept ant žemės, nosis į 
purvą; tačiau greitai pašoka, ant mo
tociklo, ir vėl važiuoja. Visas judėjimo 
tempas rodė, kad kariuomenė žygiuoja 
pakilusiu ūpu. Tai ne toji armija, kuri 
užplūdo Lietuvą 1940 metais. Dabar 
nors apiplyšę ir purvini, bet gerai gink
luoti. Nekurie apsivilkę nacių švarkais. 
Jiems viskas tinka.

Visur pasisakome, kas mes esame. 
Beveik kiekvienas karys mus kalbina. 
Rusas mėgsta tardyti, klausinėti... Be
veik visi palankiai šypsosi.

Tik einant sudeginto dvaro parku vie
nas karininkas, vedinas dviračiu, užsi
puolė:

— A, lietuviai! Jūs padėjote vokie
čiams kariauti.

su jais, bet lietuviai atsisaką ir einą ka
riauti prieš vokiečius išvien su len
kais ...

Tuose ganduose buvo žymi lenkų'ne
apykanta ukrainiečiams ir jų svajonės 
apie naują uniją su Lietuva.

*
Einame apžiūrėti dvaro rūmų. Ketu

rių aukštų didžiulis pastatas. Viduje 
viskas sujaukta, sudaužyta, ypač pir
mame aukšte. Pusės metro sluoksnis 
sutryptų rūbų, baltinių, audeklų. Kny
gos išmėtytos, pianinai sudaužyti, užuo
laidos nutraukytos, paveikslai supiaus- 
tyti.

Kambariuose kariai ir buvusieji be
laisviai geria. Kai kurie persivilkinėja, 
pasirinkdami iš po kojų sumindžiotus 
rūbus ir baltinius. Pamoja mums ir 
duoda išgerti. Vynas skanus ir smarkiai 
svaiginantis. Gerai, kad neverčia mūsų 
pasigerti, tik liepia rinktis rūbus, siūlo 
paduoda.

— O, jūs, iš broliškos respublikos, ne
snauskite!

Kieme pereiname vežimus. Čia laši
nių, sūrių, dešrų, kumpių, ko tik nori. 
Aplink vaikščioja apsirijęs šuniukas ir 
nei ėda nei šalin eina. Cilinderiai mė
tosi ant kelio. Rusai su malonumu spi
ria kaip į futbolą.

«
Važiuojame. Kur galime vengiame 

kariuomenės kolonų, bet ne visur tai 
sekasi. Rusai važiuoja dviračiais. Nu
sibosta, pameta pakelėn. Kitas pasiima, 
pavažiuoja ir vėl meta. Žodžiu, komu
nistinis nuosavybės bendrumo princi
pas vykdomas praktiškai.

Mes irgi važiuojame dviračiais, pasi
rinktais pakelėse. Rusai be galo mėgsta 
mainyti. Sutinki važiuojantį dviračiu.

— Pasikeiskime.
Čia nesvarbu kurio geresnis. Važiuo

ji toliau, ir vėl pakeiti. O kartais ir ati
ma. Jau geriau einame pėsti, kam ner
vus gadinti.

Tankistai pamato, kad einu pėsčias.
— Kas esi?
— Lietuvis.
— Imk, — tarė vienas, nukeldamas 

gerą dviratį nuo tanko.
Dėkoju. Ruso nesuprasi. Čia jis duo

da, čia vėl už poros žingsnių atims.

Mes traukėme link Lietuvos, skaičia
vome, kiek kilometrų dar liko... Sku
bėti neapsimokėjo: tegul baigiasi karas, 
gal išvengsime mobilizacijos, tačiau... 
svajojome Velykoms pasiekti Lietuvą.

Išsijudinome Berento link. Miškas ir 
miškas! Visą dieną .miškas! Pavejame 
italų belaisvių koloną, jų tarpe keletas 
anglų. Jie nuvargę, pradilusiomis mi
linėmis traukia Krymo link, o paskui 
laivais į tėvynę.

Persimetame keletą žodžių su vienu 
anglu.

— Kas jūs?
— Lietuviai.
— Tik pamažu keliaukite, — patarė 

vokiškai anglas.
Labai nustebome, kad anglas jau ži

nojo mūsų būklę ir davė protingiausią 
patarimą.

Kryžkelėje netoli Berento stovėjo ru
saitė, apsivilkusi karišką uniformą. Ji 
pareiškė, kad prieš valandą dar buvo- 
galima važiuoti į miestą, dabar tenka 
sukti kairėn.

Važiuojame pro kaimą. Staiga iš na
muko iššoka vienakis artilerijos kapi
tonas, šauna iš plštalieto kelis šūvius į 
viršų.

— Stok, stok!
Išgąsdintos moterys šaukia. Pirmuti

niai negirdi. Bėgame jiems pranešti. 
Rusai pasakė, kad čia yra artilerijos 
dalinys ir pabėgėliai tyčia sukami į 
šalį, kad artileristai galėtų pasirinkti 
arklius. Keliems mūsiškių atėmė. Jie 
perkraustė savo daiktus į likusius ve
žimus. Prie mūsų kolonos jau prisi
jungę trys klaipėdiečių vežimai.

Sustojame prie vieno miškelio. Rei
kia nakvoti lauke. ,Iš kūgio paimame 
šiaudų, pasitiesiame miškely tarp jau
nų pušaičių ir sugulame. Lietus lyno
ja. Salta. Vartomės čia ant vieno šo
no, čia ant kito. Neramu. >

Ką atneš ateitis. Kodėl vokiečiai ne
kapituliuoja. Baigtųsi karas... Komu
nizmo šmėkla išsitiesusi virš mūsų. 
Anarchizmo nelaimės krinta ant mūsų. 
Tas anarchizmas, toji netvarka, mato
mai, palaikomi tyčia, kad varge žmo
nės taptų ištikimais pasaulinės revoliu
cijos šalininkais. Čia mums specialiai
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Intelektualinio darbo groži pradžia
VIEŠASIS UNIVERSITETAS FREIBURGE

Pereitų metų kovo 22 Freiburge, vie
tos lietuvių bendruomenės komiteto 
iniciatyva, pradėjo veikti viešasis uni
versitetas. Nuo to laiko kiekvieną penk
tadienį Freiburgo lietuviai renkasi erd
viose ir gražiose vienos buvusios kavi
nės patalpose vienos arba kitos paskai
tos pasiklausyti.

Iki š.m. spalio mėn. pabaigos šiame 
universitete jau buvo skaityta 31 pa
skaita. Daugiausia jų, būtent devynios, 
buvo skirtos lietuvių tautos dvasinei 
kultūrai apžvelgti. Šios grupės paskaitų 
cikle prof. Vaclovas Biržiška išnagri
nėjo: 1) lietuvių rašytinės literatūros 
400 metų sukaktį, 2) lietuvių spaudos 
uždraudimą ir 3) lietuvių tautos įnašą 
pasaulio kultūrai. Prof. V. K. Jonynas 
dviejose paskaitose nagrinėjo lietuvių 
liaudies meną, amatus ir mūsų ryšį su 
jais. Prof. dr. J. Balys taip pat patei
kė dvi paskaitas: 1) tautosaka apie dan
gaus skliautą, 2) lietuvių patarlės ir 
priežodžiai. Atskirą paskaitą apie mū
sų liaudies audinius skaitė dail. Tamo
šaitis, o apie naujosios mūsų literatū
ros pradžią kalbėjo akad. asist. K. Ba
rauskas.

Trijose paskaitose klausytojai buvo 
supažindinti su gyvenimu ir darbais 
šių trijų mums visiems gerai žinomu 
vyrų: vysk. Valančiaus, Česnio (prof 
Vacį. Biržiška) ir Mykolo Remerio 
(prof. Myk. Biržiška).

Antras didesnis paskaitų ciklas (6 pa
skaitos) buvo skirtas sveikatai ir higie
nai. Šios srities paskaitininkais buvo 
prof. Zubrys (1), dr. Ceičys (2), prof, dr 
Stončius (1), akių gyd. Dirdienė (1) ii 
gyd. Maželienė.

Lietuvos santykiai su Rytų Europa 
iki XIX a.buvo išgvildenti dviejose 
prof. dr. K. Avižonio paskaitose.

Prof. dr. D. Krivickas vienoje paskai
toje apžvelgė svetimšalių būklę tarp 
tautinės teisės šviesoje, o antroje pa 
teikė plačių informacijų ir komentarų 
apie Jungtinių Tautų Organizaciją.

Prof. V. P. Raulinaitis vieną paskai
tą paskyrė emigracijos klausimams na
grinėti.

Atskiroje paskaitoje adv. Stravinską' 
analizavo Lietuvos privatinės tęsė 
šaltinius, o adv. Požėla apžvelgė Lie 
tuvos teisinės kūrybos kelią nepriklau
somybės laikais.

Be to, atskiromis paskaitomis buvo 
apžvelgta mūsų miškų politika (dipl 
mišk. inž. J. Viliušis), Lietuvos žemės 
reforma (dipl. ekon. Sragauskas), vė
jo ir vandens energija (inž. Šviedrys), 
atominė energija (inž. K. Jesaitis), ma
tematikos esmė (prof. Vikt. Biržiška) 
ir Palestinos gyvenimo atspindžiai 
evangelijoje (kun. Petrėnas).

Kiekvienas paskaitininkas, baigęs sa
vo paskaitą, atsakinėja į klausytojų 
statomus klausimus ir paaiškina iškilu
sius neaiškumus. Dėl to kartais popa- 
skaitiniai nuomonių pasikeitimai per

eina į diskusijas ir pačias paskaitas 
dar labiau papildo, praturtina. Beveik 
prie kiekvienos mūsų dvasinį gyvenimą 
liečiančios paskaitos labai vertingų pa
stabų padaro prof. Vaclovas Biržiška, 
kuris atranda laiko ne tik išsamioms 
ir vertingoms paskaitoms skaityti, bet ir 
kitų skaitomoms paskaitoms išklausyti.

Tenka apgailestauti, kad mūsų aka
deminis jaunimas, kurio Freiburge yra 
per 100, viešojo universiteto paskaitų 
beveik nelanko.

O tose paskaitose vis dėlto iškyla ga
na aktualių klausimų, kurie vertėtų pa
nagrinėti ir plačiau. Taip pav., vienoje 
savo paskaitoje prof. Jonynas iškėlė 
mintį, kad būtų labai naudinga bent 
dabar, nors ir žymiai pavėluotai, paro
dyti pasauliui mūsų liaudies meno tur
tus. Tam reikalui tiktų galimai plates
nės apimties liaudies meno dirbinių 
albumas, su kuriuo kiekvienas užsienie
tis galėtų netarpiškai susipažinti. Kaip 
kalbėtojas buvo nurodęs,mūsų liaudies 
meno dirbinius, tą ryškiausią mūsų 
tautos savitumo ir aukštos kultūros liu
dininką, negailestingai naikina tiek sve
timieji pavergėjai Lietuvoje, tiek ir 
sunkios tremties gyvenimo sąlygos bei 
laikas. Dar dabar toj pačioj Vokietijoj 
pas daugelį tremtinių yra labai vertin
gų mūsų liaudies meno dirbinių, o po 
kiek laiko jų čia neliks; jie išsimėtys, 
kaip ir daugelis mūsų tautiečių po įvai
kius pasaulio kraštus. Todėl jau šiandien 
eikėtų juos organizuotai surinkti, nufo

tografuoti ir albumu paskleisti pasauly
je. Toks albumas galėtų didžiai pasi- 
carnauti bendriems mūsų reikalams 
kovoje už laisvės atgavimą. Ar nederė
tų tuo reikalu susidomėti ir VLTB Ko
mitetui?

Paskaitų ir diskusijų metu buvo iški
lę visa eilė kitų vertų dėmesio klausi
mų, kurie turėtų prasiveržti pro para
pijinę apimtį ir sukelti platesnių sluoks
nių susidomėjimą. Tiktų juk taip pat 
Jaugiau kam susidomėti kad ir siūlo
mu tautosakos užrašymu. Yra vilties, 
kad tie ir panašūs klausimai galės leng- 
ziau išplaukti į platesnius vandenis, jei 
n. Krivickienei, dabartinei švietimo va- 
lozei, pavyks viešojo universiteto pa
skaitas išleisti bendru leidiniu. Pasku
tiniu laiku p. Krivickienė vadovauja ir 
viešajam universitetui.

Reikia pasakyti, kad Freiburgo UNR 
Ros, Team 206, direktorius p.Bastianen 
visomis išgalėmis remia tremtinių kul
tūrinę veiklą. Žymių nuopelnų jis turi 
ir dėl viešojo universiteto, kurį atida
rant jis nuoširdžiai linkėjo lietuviams 
sėkmingai dirbti kultūrinį darbą ir sun
kiose ištrėmimo sąlygose. Taip pat nuo
širdžios paramos savo kultūrinėje veik
loje lietuviai susilaukia ir iš vietinės 
prancūzų karinės valdžios, kurios ats
tovai kartu su lietuviais nuoširdžiai 
džiaugiasi kiekvienu kultūriniu mūsų 
laimėjimu. VI. R.

Motto: Tikrumoje nėra nei gražaus sti
liaus nei gražaus piešinio nei 
gražios spalvos, yra tik vienas 
vienintelis grožis, grožis išreikš
tas Tiesos.

Kai tik tiesa, gili idėja ar 
stiprus jausmas literatūriniame 
arba tapybiniame kūriny pasi
reiškia — randame jame ir sti
lių ir spalvą ir piešinį, nors ir ši 
savybė galutinoje išdavoje tėra 
tikrovės refleksas.

Auguste Rodin

Ne visi Nesuprantamieji buvo dideli, 
bet visi Didieji buvo daugiau ar ma
žiau nesuprantami, todėl nieko nuosta

Pabėgėliai v. Petravičiaus grafika

baus jeigu bendruomenė, savo dvasios 
Didžiųjų, vienintelių apdovanotų, nesu
prato, akmenimis mėtė, niekino ir vien 
tik dėlto, kad jų savitumas jau savo 
esmėje buvo Didelis ir jų kūryba vidu
tiniam to laiko žmogui liko uždara.

Praeito šimtmečio Nesuprastieji šian
dien mūsų bendralaikiui jau nebekelia 
problemų, nes laikas brandino žmogų ir 
jo horizontus.

Posūky į dvidešimtąjį šimtmetį dalis 
stiprių kūrėjų didele ir nesuvaldoma 
jėga sulaužė paskutinius ramsčius, jau 
seniai atgyvento, klasiško grožio idealo. 
Šioms grožio dogmoms suprasti ir to
liau joms tarnauti jie nerado tikslo,

Wood~ Cuts
(Recenzijos vietoje) 

nešdami sunkią atsakomybės naštą, jie 
atsipalaidavo iš šimtmečius persekioju
sio Didžiųjų šešėlio.

Prancūzijoje, Manet, Degas, Renoir, 
Utrillo Picasso, Vokietijoje Barlach, 
Kandinsky ir eibės kitų pasišventusių, 
griaudami varžtus, stengėsi Išsilaisvinti. 
Savaime suprantama, jie nuėjo neper- 
maldaujamon opozicijon ir tik radikali 
kieta ir revoliucionieriškų polėkių kū
ryba galėjo ir buvo pajėgi paruošt pa
matus naujam grožio supratimui, nau
jam atnašavimui.

Ieškodami naujų formų ir išraiškos 
jie leidžiasi į abstrakčias, fantastines 

gelmes, nusigręžia nuo realybės, ieško 
naujų būdų ir priemonių, grįždami net 
prie primityvo.

Tokių, naujo grožio ir tiesos ieško
tojų eilėsna braunasi pavergtos, užgui
tos ir ilgus metus priespaudą kenčian
čios tautos sūnus Konstantinas Mikalo
jus Čiurlionis.

Nepaprastai turtinga vaizduote, tik 
jam vienam prieinamu būdu kurdamas 
M. K. Čiurlionis, dinamiška, ekspresin- 
ga, dažnai iki dramatiškumo vedančia 
idėja ir forma, išeina iš konvencionalu
mo ribų ir užima savaimingą vietą 
naujo meno išraiškos ieškančių kūrėjų 
tarpe.

Vienišas ir nesuprastas M. K. Čiur
lionis pranašauja vergaujančios tautos 
prisikėlimą, gal būt, ir viso pasaulio, 
o gal būt, ir to pasaulio pražūtį.

Kas suprastas jo „Rex“? Kas supras 
„Procesiją“ - gal, tai lemtingoji ir pir

moji žinia apie būsimą tautų ir pasau
lio pražūtį.

Čiurlionis miršta, kad tauta gyventų. 
Valstybė prisikelia iš šimtmetinės prie
spaudos ir tos tautos sūnūs tęsia ieš
kojimų grandinę, brandindami save 
įvairių kraštų meno centruose.

Nėra abejonės jų siekiai ir viltys, jų 
kūrybinė valia negrižtamai įsipareigos 
naujai idėjai — naujų kelių ieškojime.

Ir štai mes turime 40 graviūrų. Tai 
kūrybinė nuotrupa, nenuilstančiai ieš
kančių, tvirtos dvasios vyrų. P. Augis, 
V. Petravičius, V. Ratas ir T. Valius, 
grafikų grupė — atstovaujanti Lietuvos 
moderniajam menui.

Ta proga mes ir vėl norime kalbėti 
apie tautą, jos tragediją, apie žmones, 
skausmų išraižytais veidais, slėnius ir 
klonius pilko dangaus fone, kryžkely iš
niekintą smūtkelį, apie tautą, kuri di
džiausios tamsybės valandose randa žmo
nių ieškančių išeities ne sau bet savo 
tautai. Mes džiaugiamės, kad šiose tra
giškose dienose jie, atlikdami savo pa
reigą, suteikia mums vilties ir naujų 
problemų sprendimo džiaugsmą. Gal 
būt, kai kam ir jie bus nesuprantami, 
gal būt, ne vienas ir akmeniu apsvaidys, 
bet ar tai neverčia mus juos dar labiau 
gerbti?

Kaip nesiklausė prieš mus buvu
sieji, kuriuo keliu jiems eiti, taip ne
siklausė ir patarimo neprašė ir šie ke
turi. Tvirta valia praskynę kelią Lie
tuvos Grafikai į platų pasaulį, su nau
ju rinkiniu išeina kultūringo pasaulio 
bendruomenėn.

Sutikime su P. Jurkaus žodžiais kny
gos įvade:

„kaip klystžvakės rudeninę naktį, 
kaip iš miglotų pelkių atsišauktą 
varpai, veda mus šie paveikslai at
gal į namus, kur kalneliai, kryžiai, 
jau s. 'Itl'' ’"i- 1’•;? .
džiaugsmas i. t.agd-i^ .

Ar mes norime, kad ir šie kūrėjai 
liktų vieniši ir nesuprasti? Ir vien jau 
dėlto, kad to neatsitiktų, norėtųsi su 
galimai didesne energija išeiti už šian
dieninį ir rytojaus meną, už jį kovoti 
ir ne tik už iki šiol pripažintus ir savo 
kelią susiradusius, bet ir už tuos, kurie 
galutinio žodžio dar nėra pasakę.

Titanų šešėliai neturi užgult ant nau
jai augančių, ir labiausiai eksperimen
tinio pobūdžio kūryba turi ir turėtų būt 
diskutuojama, nes tik tokiu būdu mes 
su savo įnašais įeisim kultūringo pa
saulio tautų bendruomenėn.

L. Vilimas

paruošta bolševikiškojo gyvenimo mo
kykla.

* \
Vėl važiuojame. Arkliai likę patys 

blogiausieji ir vos paeina. Kelias smė
lėtas. Čia kalnas, čia pakalnė. Visi su
einame ir pečiais užstumtame vieną, 
paskui kitą vežimą. Kaimas. Jau iš to
lo du rusai ir vienas civilis lenkas at
bėgo pasitikti. Vietos lenkai čia ne
blogai jautėsi.

— Kas jūs?
— Lietuviai.
— Pasmotrim, pasmotrim, — pasakė 

vyresnysis rusas.
Vyresnysis dedasi esąs mandagus, 

krečia visus iš eilės. Lenkas padeda. 
Antrasis rusas peržiūri vežimus.

— Kas turi du laikrodžius, vieną te- 
atiduoda.

Pas vieną lietuvaitę užtiko gražią šil
kinę suknelę.

— Čia vokiška.
— Kur vokiška! Tai iš Lietuvos. Vo

kietijoje nebuvo.
— Bet... mums reikia melžėjoms...,— 

atvirai prisipažino rusas ir paėmė. Nuo 
kitų dar šį tą atėmė. Kratos tikslas pa
sirodė aiškus.

Važiuojame toliau. Ant kelio užsta
tyta kartis ir užrašas: „Dokumentų pa
tikrinimas“. Liepia sustoti ties komen
dantūra, t. .y. NKVD.

Laukiame. Gatve eina vokiečių pro
cesija, varoma lenkų policijos.. Vietoje 
partijos vėliavų du vokiečiai neša už 
ragų paėmę karvės galvą. Gyvenimas 
nusikvatojo plačiausiu šypsniu iš pa
stangų pavergti pasaulį.

Gyvenk ir nepersistenk, nenorėk blo
go kitam, — būsi laimingas!

♦
Mus 11 jaunesnių vyrų suvarė į antrą 

aukštą. Turime ilgai stovėti tardomųjų 
minioje. Pasisakiusius lenkais, paleido. 
Mus surašė, o sutemus, perdavė sargy
biniams varyti į kalėjimą. Prie vienų 
namų rūsio reikėjo palaukti. Čia buvo 
kalėjimas. Suvarė į požemį. Patamsy 
sugulėme ant šiaudų. Iš koridoriaus 
krenta trunutis šviesos. Kvanas nekoks. 
Juntu, kad parazitai rėplioja kūnu. Pra
dėjo šaukti tardyti. Mus šaukia pa
skutinius. Laukiame koridory. Iš vieno 
kambarėlio girdėjosi:

— Tu buvai Volksturme?
— Ne.
— Buvai! Kaip tu lenkas, galėjai sto

ti į Volksturmą? Ar prisipažįsti?
— Galiu prisiekti...
Du tardytojai pirmiausia čiupo mane. 

Vienas nuleistais pečiais, laibų pirštų, 
matyti, ne darbo žmogus. Antrasis toks 
jaunas apskrito veido smarkuolis. Jie 
skubiai klausinėjo pakaitomis.

— Kiek laiko tarnavai OT?
— Aš visai netarnavau.
— Kiek laiko tarnavai SS, — ir pri

dėjo riebų keiksmą.
— Nė velnio aš netarnavau, — pa

statau akis.
Kai jie keikia, įterpiu ir aš keiksmą, 

ne dėlto kad būčiau pratęs, bet savisau
gos instinkto verčiamas. Kai jie sako 
vieną keiksmą, aš atsakau kitu arba 
atvirkščiai.

— Meluoji! (ir prideda keiksmą).
— Ne! (taip pat nusikeikiu).
— Parodyk dokumentus!
Rodau.
— Nuo ko čia ta fotografija?
— Nuo paštininko pažymėjimo.
— Kam tau pašto ženklai reikalingi, 

(prideda keiksmą).
— Nė velnio jie man nereikalingi, — 

jų akivaizdoje suplėšau ir įmetu J 
šiukšlių dėžę. Abu seka mano judesius 
kaip vilkai.

— Ko tavo rankos dreba? (nusikeikia).
— Nedreba, žiūrėkite, (įterpiu keiks

mą), — ir prikišu jiems rankas.
Jos tikrai nedrebėjo.
— Sėsk.
Kad griebs jaunasis man už plaukų.
— Sakyk teisybę, (keiksmas), jei ne 

— duosiu į snukį.
Aš iš karto supratau, kad neduos, kad 

jiems patiko mano laikymasis.
— Nė velnio, nesakysiu taip, kaip 

nebuvo.
— Užsidėk skrybėlę!
Užsidedu.
— Tu kėlei ranką, štai šitaip, ir šau

kei: „Heil Hitler!“
— Ne, aš vaikščiojau apiplyšęs, tik 

kai mane raudonarmiečiai išvadavo, aš 
nesnaudžiau...

— Nusivilk!
Jie smulkiai apkrato ir pamato, kad 

turiu dryžuotus naktinius marškinius.

— Kur buvai sužeistas, kokioje ligo
ninėje gulėjai?

— Aš nebuvau sužeistas, ir žaizdų 
neturiu. O čia — tai paprasti naktiniai 
marškiniai. Ar jau, po velnių, nepa
žįstate.

— Nuo kokios vokietės tas kelnes nu
movei?

— Juk čia sportiškos treningo kelnės. 
Ir vyrai ir moterys jas avi. Ir to ne
žinote?

— Apsivilk!
Velkuosi.
— Tai tu, vadinasi, buvai studentas.
— Žinoma, ir iš marksizmo - leniniz

mo turiu labai gerą pažymį...
— Acha, tai tu mokeisi marksizmo - 

leninizmo ir paskui vokiečiams tar
navai!

— Kam giedoti tą pačią dainą iš 
naujo.

— Ar tu žinai, ką reiškia studen
tai..., — (jaunasis pasakė žodį, kuris 
reiškė kažkokius Rusijoje pajuokiamus 
studentus).

— Ne.
— Tai tu toks buvai! Tu parkuose su 

merginoms valkiojais. Na, kaip ten bu
vo?. ..

— Kas jums gali rūpėti. Čia ne į 
temą.

— Kur, tu manai, tave dėsime.
— Parvažiuosiu į Lietuvą ir stosiu į 

raudonąją armiją.
— Stok tuojau ir eik į frontą prie 

Berlyno.
— Gerai.
— Ne (keiksmas), tu važiuosi į Sibi

rą! Ar mokeisi geografijos? Ar žinai, 
kur baltosios meškos gyvena?

— Nė velnio, aš žinau, kad važiuosiu 
į Lietuvą.

— Na, paskutinis klausimas: kodėl 
Lietuvoje nebuvai partizanu.

Šiuo momentu jie mane priveikė. Aš 
susvyravau sekundę. Vistiek būčiau vy
kusiai atsakęs, bet jie, pasinaudodami 
mano mažučiu abejojimu, lyg bijodami 
tinkamo atsakymo, džiūgaudami už
rėkė:

— Ee... ee... na, matai, nežinai ką sa
kyti! Na, eik, eik! Tegu sekantis ateina.

Pagaliau, mus paleidžia ir liepia eiti 
į sovietų piliečių surinkimo punktą.
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MICHAIL ZOSCENKO
Spaudoje jau buvo paskelbta, kad 

Sovietų Sąjungoje įvyko rašytojų 
valymas ir tarp kitų, iš Sovietų Ra
šytojų Sąjungos pašalintų, yra žy
musis feljetonistas Michail Zoščen- 
ko, kurio feljotonuose dažnai atsi
spindėdavo tikrasis nepagražintas 
sovietų gyvenimas. Čia spausdina
mas feljetonas yra šio rašytojo, lyg 
vienas biografijos bruožas.

Ten plačiajame pasaulyje gyvena ži
nomas Wasia Kučkinas. Rašytojas. Uo
lus berniokas — nieko negalima priki*- 
ti! Tik jo talentas veržiasi pro visus 
šonus. Jis net romanus gali rašyti.

Stačiai iš niekų tas Wasia Kurkinas 
padarė savo pirmąjį romaną. Žinoma, 
jis gavo už tai ir pinigų. Ir pradėjo 
puikų gyvenimą.

Nusipirko kailine apikakle apsiaustą 
ir lovą. Guli lovoje plačiai išsimėtęs, ir 
užsikloja apsiaustuku. Ir gyvena pla
čiai, kaip milijonierius.

— Mūsų Kučkinas, — galvoja namo, 
kuriame, Wasia gyvena, valdytojas, — 
pinigus semte semia. Romanus rašo,
šunsnukis! Kasdien perkasi apsiaustė
lius kailinėmis apikaklėmis! Reikia 
tam parazitui trupučiuką pakelti nuo
mą! Ko čia daug varžytis!

Ir taip padarė.
— Tas velnias pakėlė nuomą! — ste

bėjosi Wasia Kučkinas. — Reikia pasi
spausti. Kitaip neišeina.

Ir taip mūsų balandėlis Wasia pra
dėjo dar uoliau dirbti. Jis net labai 
save paspaudė ir greit parašė du ro
manus iš karto. Abu pardavė. Ir pra
dėjo puikų gyvenimėli

— Eė! — galvoja mokesčių inspekto
rius. — Kučkinas, tas parazitas, spaus
dina po du romanus iš karto! Reikia tą 
tipelį daugiau apkrauti!

Jis taip ir padarė. Ir pasiuntė Wasiai 
meilų mažą pranešimą. Taip sakant: 
Jūs, mano mielas, turite į mokesčių ka
są įnešti tiek ir tiek...

— Baisu! — galvoja Wasia ir susirū
pinęs skaito mandagų pranešimą. — Iš 
kur gauti tiek pinigų? Reikia dar dau-

giau pasispausti! Atrodo, dirbu per ma
žai. To nepakanka. Sumažinti miegą 
ar ką, trauk jį velniai?

Ir dabar, jis save dar paspaudžia ir 
parašo iš karto tris romanus ir dar vie
ną scenos veikaliuką. Šnypščia ir ste
na ir jaučiasi baisiai pavargęs. Bet 
parduoda visus keturis.

— Ne, kaip gali tokie žmonės nerū
pestingai gyventi! — mąsto namų val
dytojas. — Vienu ypu parašyti tris ro
manus! Bet už kambario remontą turi 
mokėti miestas! Ne, dabar tas velnio 
išpera Kučkinas pats gali savo kambarį 
remontuotis! Gana!

— Iš tikrųjų! — galvoja mokesčių 
inspektorius, stebėdamas Waslos ba
lansą. — Tas žmogysta gali pralobti! 
Pasidarys storas ir riebus! Reikia jį 
trupučiuką sutrumpinti!

— Ponedie! — galvoja Wasia ir grie
biasi už galvos. Ką jie su manim da
ro! Reikia dar daugiau pasispausti!

Ir jis tai daro. Parašo keturis roma
nus ir vieną tragediją. Ir visus penkis 
parduoda.

— Ne, šitas Kučkinas! — kalbėjo gi
minės. — Kas galėjo pagalvoti? Buvo 
toks kvailas, o dabar sėdi ant didelio 
arklio, tas šunsnukis! Ir dar tragedijas 
rašo! Ir tik semia tūkstantines! Reikia
jam duoti suprasti, kad giminių pa
miršti negalima!

— Oi! — galvoja Wasia Kučkinas. 
Dabar tikrai nebeužteks. Reikia dar 
daugiau pasispausti! Tik gaila — ma
šina daugiau nebenori ...

Bet vis dėlto, jis pasispaudė...
— Oho! — pasakė mokesčių inspek

torius ir išsigandęs pažiūrėjo į Wasios 
pajamas. — Tas pinigus semte semia! 
Reikia...

Brolyčiai, prieteliai, mieli draugai! Aš 
sufantazavau. Tokio Kučkino plačiaja
me pasaulyje nėra. Aš parašiau tik 
apie savo asmeniškus išgyvenimus. Ir 
tokiu būdu, kaip matote, gavosi kažkas 
panašaus į autobiografiją. Žinoma, ma
no išpažintyje, ne taip kaip kitų rašy
tojų, nei didžių pergyvenimų net revo
liucinio užsidegimo, bet, jei taip galima 
išsireikšti, žemiausias materializmas. Bet 
ką gi daryti?! Jei savo žema prigimti
mi mes negalime pakilti virš gyvenimo 
prozos. Vertė H. B.
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Kūrėjas ar žonglierius?
f

Antrajame „Pėdsakų“ numeryje skai
tėme Mykolo Vaitkaus straipsnį „Pė- 
judinkim iš vietos rimą“!

Užsimojimai dideli: rimą, kuriam 
„vieta ligi šiol buvo skirta gale eilutės“, 
perkelti eilutės pradžion, arba eilutės 
pradžią rimuoti su pabaiga, vienos ei
lutės galą su sekančios eilutės pradžia, 
pirmosios eilutės pradžią su antrosios 
galu ir pirmosios eilutės galą su antro
sios pradžia; įvesti dvipėdį ir daugia- 
pėdį rimą, kiekvieną pėdą derinti su 
kitos eilutės atitinkama pėda, ir t.t.

Tai vis, autoriaus nuomone, nauji da
lykai, kuriuos turėtumėm atverti pa
sauliui, kaip naujų neišsemiamų gali
mybių fontaną.

Girdint pasiruošimus tokiems dide
liems poezijos perversmams, sunku pra
eiti pro šalį nesusidūmojus. Todėl ne
nuostabu, kad ir aš suabejojau p. Vait
kaus užsimojimų tiesumu ir jo dviejų 
sunkių bandymų metų prasmingumu.

Kad tokių bandymų nebūtų buvę, ne
galima pasakyti. Štai jau senovės ro
mėnų cezariai turėdavo savo rūmuos 
poetus - juokdarius, kurie, užsakyti, ga
lėdavo parašyti tokį eilėraštį, kuriame 
iS> vieno galo skaitant išeidavo kara
liaus, iš kito — karalienės vardai, įstri
žai — karaliaus sūnų, dar iš kito kam
po — dukterų, — ir vienas Dievas te
žino, ko jie negalėdavo iš eilėraščių pa
daryti. Tai buvo prityrę eilių žonglie- 
riai, nes poezija tos jų eilės tikrai ne
buvo, kaip jos nėra ir p. Vaitkaus duo
tuosiuos pavyzdžiuos.

Dabar paimkim tikrus poezijos mil
žinus sugebėjusius eilėse išgauti di
džiausio muzikalumo — štai vienas pa
vyzdys iš Shelley:

„Music, when soft voices die 
Vibrates in the memory — 
Odors, when sweet violets sicken, 
Live within the sense they quicken“. 
O štai keli iš daugybės klasiškų R.

M. Rilke’s pavyzdžių:
„Und šie hatte ihn die ganze Nacht 
angerufen, hingekniet, die schwache 
wache Jungfrau: siehe, dieser Drache, 
und ich weiss es nicht, warum er

[wacht“.
Kitoje vietoje („Cornet“):
„Die hohen Flammen flackten, die 

Stimmen schwirrten, wirre Lieder klirr- 
ten aus Gias und Glanz, und endlich 

' aus den reifgewordnen Takten: ent- 
sprang der Tanz“.

Arba vėl sonete „Das Jūngste Ge- 
richt“:
„So erschrocken wie šie nie erschraken 
ohne Ordnung, oft durchlocht und

[locker, 
hocken šie in dem geborstnen Ocker 
ihres Ackers, nicht von ihren Laken“.

Tokių pavyzdžių, skambančių kaip 
muzikoj, rasime pas visus didžiuosius 
kūrėjus.

Tačiau p.' Vaitkus, be abejo, tuojaus 
pastebės, kad tai tėra visai nežymus to 
rimo panaudojimas — reikia ištisus ei
lėraščius taip rašyti.

Kad Rilke, vienas didžiausių formos 
meisterių, ar kiti didieji kūrėjai, to ne
būtų pajėgę, yra nesąmonė. Tačiau są
monė yra, kad jie buvo kūrėjai, o ne 
žonglieriai. Nė vienas tikras kūrėjas 
nekurs tokių eilėraščių, kokius siūlo p. 
Vaitkus. Tam yra vidinė priežastis. Tik 
poetas amatininkas gali užsiiminėti to
kiais bandymais, nežiūrint, kad jis tai 
darytų ir su didžiausiu pasimėgimu. 
Tikroje kūryboje, išeinančioje iš kūrėjo 
sielos, nėra dirbtinumo ir amatininkys
tės, o gyvas srovė,imas, nesudrumsta 
versmė. Tikras kūrėjas negalvoja, kaip 
jis mechaninėm priemonėm sukels vie
nokią ar kitokią nuotaiką, — kaip 
kldūnas, norėdamas prajuokint publiką, 
—’ o savo širdimi, savo kūrybine intui
cija jaučia, kur reikia vienokio rimo, 
kur kitokio, kur aliteracija vaizdą pa
ryškins, kur jį subanalins, kur strofos 
surišimui, vaizdo ar nuotaikos vientisu
mo išlaikymui reikia kryžiuoto ir pasi
kartojančio rimo — kaip duotuos pa
vyzdžiuos — o kur ne. Jis jaučia kiek
vieną žodį, kiekvieną skiemenį, pėdą, 
jos kvapą ir muziką, tembrą ir judesį, 
jos spalvą — ir visa tai paskirsto savo 
kūrybine intuicija viso kūrinio propor
cijoj.

Žinoma, kūrėjas turi susipažinti ir su 
visom poetinėm priemonėm, jaustis jo
se laisvai. Tačiau jų pavartojimo pa
slaptį sudaro intuicinis pajautimas, ne 
mechanika.

Ar nebūtų keista, jeigu kas laidotu
vėse grotų žygio ar džiaugsmo maršus, 
o krikštynose ar vestuvėse graudulin
gas Šopeno meliodijas. Taip pat, ar ne
sikeičia mūsų balso spalva kalbant su 
vaikais ir suaugusiais, su draugu ir 
priešu, vyru ir mergaite — net su tuo 
pačiu žmogumi, ta pačia tema kalbant 
— o mes norim visą eilėraštį — kuria
me, jeigu jis tikrai yra poetinis kūri
nys, slypi ištisas pasaulis — parašyti 
viename monotoniškame šablone!

Toli gražu, nenorėčiau tvirtint, kad 
p, Vaitkaus dėmesio atkreipimas į rimą 
nėra praverčiantis, kad mūsų poezija 
yra tobula tuo atžvilgiu. Toli gražu, 
ne. Matom kasdien laikraščiuos, ir at
skiruos rinkiniuos sulaukiam tokių eilė
raščių, kurių rimas nėra joks rimas, 

nors autoriai ir stengėsi. Visiškas ri
mo nevaldymas. Kas būtų per kalvis, 
jeigu nemokėtų su įrankiais apsieiti? 
O eilėraštį vis tik bandoma rašyt. Jei
gu taip, tai ir šarados yra poezija.

Ir jeigu mes visur susitinkam su to
kia poezija, tai dar nereiškia, kad mū
sų poetai negali kurti. Taip, jie gali — 
bet jų tėra keli. Visi kiti nėra kūrėjai 
ir jais nebus. Bandančių rašyti buvo 
visados, dažnai jie sudaro daugumą, bet 
kiekvienas, turįs dar nesugadintą lite
ratūrinį skonį, atskirs, kur kūryba, kur 
bandymai bei žonglieriavimas. Ir nėra 
tikslo stengtis padaryti poetu kiekvie
ną, kuriam pavyko knygutę ar visą 
knygą išspausdinti, lyg kūryba būtų tas 
pats, kas ir rašymas: išmokai—ir rašai. 
Kasdien, kas valandą. Rašinėji, sau da
rai eksperimentus su rimais ir ritmais, 
ir t.t.

Jeigu, skaitytojau, kartais keista da
rosi skaitant tokios „poezijos“ rinkinius 
ar pavienius eilėraščius periodikoj, ir 
suabejoji, ar iš viso turim poetų — drą
siai gali tuos leidinius mesti krosnin, 
įdant jie nepykintų tavo širdies — nie
ko nenustosi. Mes turim poetų: eik pas 
leidėją ir pasakyk!

— Leiskit vidutiniuosius, tačiau ne
pamirškit ir poetų: duok man Donelai
tį, Strazdelį, duok man Brazdžionį ir 
Aleksandriškį. Aš pasiilgau poezijos!

O jūs, tas nedaugelis, kurie imat 
jaust savy kūrėjo sielą — įsiklausyldt 
jos, brandinkit ją ir maitinkit, iki ju
myse tikrai pabus kūrėjas, ir neprie- 
vartaukit savęs, nepasiduokit gundy
mui, šnabždančiam ausin:

— Tu nori būti kūrėjas? Štai viela, 
pabandyk ja pereiti, pabandyk; — nes 
taip jūs tapsite žonglieriais.

Tikras kūrėjas gali nenorėt rašyt — 
ir vis tik jis kurs. Jame glūdi kūry
bos būtinybė ir kūrėjo siela. Pagaliau, 
jis gali nė vieno eilėraščio neparašyti, 
ir vis tik jis savo gelmėse bus kūrėjas. 
Tačiau nė vienas iš anų amatininkų, 
kurių daugelis save skaito poetais ir 
dažnai kitų viešai yra tokiais vadinami, 
niekados neturėjo kūrėjo sielos ir nie
kados nejautė būtinybės kurti.

Jonas Mekas

Straipsnio autorius gana kategoriškoj 
formoj pareikštam nusistatymui dėl 
naujųjų kūrėjų ne visai pritariame. 
Pradedąs kūrėjas turi ne tik brandinti 
ir maitinti sielą, bet ir drįsti. Pirmieji 
nepasisekimai negali būti vien smer
kiami. Jei nenusisekęs ir silpnas kū
rinys erzina kritiko ir skaitytojo este
tinį jausmą, tai autoriui jis virsta pa
darytų klaidų, netobulumo veidrodžiu, 
priežastimi skausmo, iš kurio gimsta 
būtinumas tobulėti. Ir didieji ne iš kar
to gimė didžiaisiais. Ir jų kūrybos ke
lyje būta daug nepasisekimų, daug siel
varto ir skausmo ir, svarbiausia, darbo 
apvaldyti savo emocijas ir vaizduotę ir 
joms išreikšti surasti tinkamas formas. 
Be autoriaus suminėtų, turėjome ir tu
rime jo nepaminėtų visą eilę ir gerų 
ir didžių poetų. Greta jų turėjome ir 
turime visą eilę pradedančiųjų. Žino
ma, jų tarpe yra visai silpnučių, kurie 
po pirmųjų nevykusių pasirodymų sa
vaime nutils, bet vienas antras naujųjų 
prasiveržia didesniu talentu ir suteikia 
vilčių susilaukti ateityje mūsų jau pri
pažintiems poetams pakaitos. Jų balsai 
dažnai nuskamba ir turinio ir formos 
šviežumu ir naujai prasiveržusiais ty
rais šaltinėliais suteka į didesnes vers
mes, kurias vadiname savąja lietuviš
kąja poezija. Artimesnėje ateityje 
„Tremtinių Žinių“ skiltyse pasistengsi
me supažindinti skaitytojus su mūsų 
naujaisiais poetais tremtyje, patiekdami 
jų ir jų kūrybos platesnę apžvalgą. 
Taip pat prašome senuosius ir naujuo
sius poetus, o taip pat prozaikus nepa
miršti mūsų savo kūriniais, už kuriuos 
ir laikraščio skaitytojai ir mes būsime 
autoriams labai dėkingi.

Redakcinė Kolegija

KULTŪRINĖ
Pabaltijo Universitetas Hamburge jau 

susirišęs su 230 pasaulio universitetų, 
kuriems siuntinėjami ir profesorių 
mokslo darbai (Contributions of Baltic 
University). Iš daugelio universitetų 
gauti sveikinimai — jų tarpe ir iš Lon
dono, Belfasto, Dublino, Čikagos, Ams
terdamo, Lundo, Lozanos, Neušatelio, 
Innsbrucko, Bonnos, Kolno, Heidelbergo, 
Tiibingeno ir kt.

Knygos Švedijoje. Švedija, kaip po- 
pierio gamybos kraštas, savo leidinių 
nebuvo suvaržiusi ir karo metu, tuo la
biau dabar. Kadangi išeina daugybė 
Įvairių knygų, tai jų tiražas, palyginus 
su mūsų, ištrėmime, nėra didelis. Ro
manų pirmosios laidos paprastai išeina 
3.000 egz. (7 milijonams gyventojų). Jei
gu knyga susilaukia didelio skaitytojų 
dėmesio, tiražas didinamas—pav., Am- 
bre knygos per 3 savaites buvo išpar
duota 8.000 ir tikimasi, kad tiražas sieks 
25.000 egz. Didelį pareikalavimą turi 
vertimai iš anglų ir prancūzų kalbų. 
Didelis skaičius knygų leidžiama ir ori-

Trečiasis Reichas po 12 valandos
Dėl ko Berlynas taip greit pasidavė?

Kai lietuviai tremtiniai kartu su šim
tais tūkstančių kitų piliečių 1945 m. 
pradžioje masiškai traukėsi iš Berlyno 
į vakarus, tai vienas svarbiausių to pa
sitraukimo motyvų buvo šis: frontui 
priartėjus prie Berlyno, kovos dėl šio 
miesto bus kietos, ilgos, griaunančios. 
Buvo manyta, kad Berlynas laikysis jei 
ne tiek kiek Madridas, tai jau bent kaip 
Varšuva. Tiems, kas liks šiame mies
te, gali tekti ne savaites, bet ilgus mė
nesius vargti apsuptos tvirtovės padė
tyje, iškęsti visas iš tokios padėties iš
plaukiančias pasėkas — badą, epidemi
jas ir t.t. Buvo manyta, kad vokiečiai 
Berlyną gins iki paskutiniųjų, kad Ber
lynas laikysis dar tuomet, kai visa Vo
kietija jau bus žlugusi. Visi tie spėlio
jimai nepasitvirtino. Greitas Berlyno 
pasidavimas buvo stačiai sensacingas.

Berlynui buvo toli iki Varšuvos, tuo 
labiau iki Madrido laurų. Berlynas 
laikėsi, galima sakyti, tik vieną savaitę. 
Kaip tai atsitiko?

Šiuo metu tiek Vakarų alijantų kraš
tuose, tiek Šveicarijoje, Švedijoje ir ki
tur pradeda pasirodyti šio karo istorijos, 
kai kas skelbiama ir apie Berlyno ko
vas bei pasidavimo užkulisius. Tie vei
kalai mums dar neprieinami. Gal būt, 
tikslesnis tų įvykių vaizdas susidarys 
tik tuomet, kai bus paskelbti ir atitin
kamų karinių vadovybių archyvų duo
menys. Tai gali dar ilgai trukti. Tuo 
tarpu atsakyti į klausimą, dėl ko Ber
lynas taip greit pasidavė, galima drįsti 
net jau remiantis stebėjimais atskirų 
asmenų, pergyvenusių didžiąją Berlyno 
tragediją ant savo kailio. Pamėginsiu 
patiekti ir savų įspūdžių žiupsnelį.

Pergyvenęs tas dienas, turi prieiti iš
vados: Berlyno gynyba silpniau pasiro
dė, negu tokios Varšuvos gynyba. Tuo 
tarpu, kai visas pasaulis didžiausiu su
sidomėjimu sekė kovas dėl supamo 
Berlyno ir paskiau pačias gatvių ko
vas, laukdamas gynybos stebuklų, pa
čiame Berlyne toji gynyba,. tiesiai pa
sakius, buvo stačiai — ištižusi, žemiau 
kritikos.

BARIKADŲ DAUG, O 
BARIKADININKŲ MAŽAI

Barikadų, apkasų, buvo tūkstančiai. 
Neliko gatvės, kur jų nebūtų buvę. Da
lis jų buvo pastatyta jau prieš eilę mė
nesių, dalis buvo statoma paskubomis

Iš 4 milijonų tik 120.000
Ne tik amerikiečių ir anglų spaudoje 

rasime apie nuotaikas ir padėtį už ge
ležinės uždangos — štai ir vokiečių 
spaudoje vis dažniau pasirodo laiškai ir 
pasipasakojimai kareivių, grįžusių iš 
rusų nelaisvės. Rusų zonos laikraščiai, 
be abejo, pilni aprašymų, žaviausiai 
nupiešiančių nelaisvės metus ten, toli
muose rytuose, tačiau vakarų zonose 
randame ir objektyvesnių pasisakymų. 
Štai spalio 9 d. „Wiesbadener Kurier“ 
įsidėjo kelių grįžusių kareivių įspū
džius, kur, be kitko, skaitome:

„Gyventojų laikysena mūsų atžvilgiu 
buvo įvairi. Daugelis, ypač vakarinėse 
Rusijos srityse, stengėsi, kiek galėjo, 
belaisviams padėti. Bet tai buvo ne
daug, nes jie patys' skursta. Darbinin
kai, su kuriais belaisviai dirbo kartu 
fabrike, buvo nieku neturtingesni- už 
pastaruosius. Rytą jie ateina su duonos 
kampeliu pažasty fabrikan, dirba ra
miai, be jokio intereso, kol atvyksta 
pamaina; per pietus eina kartu su be
laisviais kantinėn skystos sriubos ar 
košės — ir taip kasdien, diena dienon. 
Riebalų — alyvos ar taukų — teįmano- 
ma gauti tik juodojoj rinkoj: kilogra
mas sviesto — 500 rublių (tiek pat te
gaunama ir mėnesinės algos). Jie visi 
kolektyve tapo apatiškais mašinžmo- 
giais — automatais.

KRONIKA
ginaluos — prancūzų, vokiečių, anglų 
kalbomis.

Paskutinių metų geriausiomis knygo
mis skaitomos Wilhelm Moberg’o „Rid 
i natt“ ir I. G. Bengston’o „Roder Orm“, 
pasiekusios reto 100.000 tiražo ir išvers
tos jau į daugelį svetimų kalbų.

IŠ prancūzų autorių daugiausia mė
giami Gide, Mauriac, Jules Romains, 
Maurois, Montherlant, Sartre, Camus, 
Vercois. Jų knygų parduodama 5.000 - 
8.000 egz.

— XX a. meno paroda Wiesbadene. 
Wiesbadene, Nassauer Hof’e lapkričio 
3 d. uždaroma XX a. meno paroda. Pa
roda turtingumu nepasižymi ir pilno 
XX a. tapybos vaizdo neduoda, tačiau 
iš 88 išstatytų paveikslų kai kurie tik
rai verti dėmesio. Pažymėtini Oscaro 
Kokoschkos 3 darbai (Baum’o ir Dr. 
Loos portretai ir „Frūchtestilleben“), 
Otto Ritschl („Kompozicija“ ir „Daili
ninkas ir modelis“), Willi Sohl, Alexej 
Javlensky, Alo Altripp, Hans Wagner, 
F. Lammeyer.

paskutinėmis savaitėmis ir dienomis. 
Daugelyje gatvių ne tik važiuotam, bet 
ir pėsčiam sunku buvo praeiti. Kai 
bombos ir granatos sustabdė miesto su
sisiekimo priemones, baimingų žmonių 
voros nenutrūkstama eile vingiavo tarp 
tų apkasų lyg kokiame nerealiame žai
dime. Kai granatos skriejo skersai ir 
išilgai gatvių, orinio pavojaus aliarmų 
jau nebuvo. Visą ištisą parą buvo pa
vojus. Kai plyšta granata, krinti ant 
žemės, prisišlieji prie mūro ar prie ba
rikadų. Jei likai gyvas, imi žvalgytis 
į barikadas. Apsidairai ir savo akims 
netiki: vienas vienintelis vyras su pan- 
cerfaustu prie visos tos barikados. Kai 
maisto ieškodamas tomis dienomis slan
kioji nuo vienos miesto dalies iki kitos 
ir žvalgaisi į barikadų „įgulas“, tai vi
sos jos pasirodo tiek „mizernos“, kaip 
Potemkino kaimai.

Jei barikadų gynėjų buvo mažai, tai 
barikadininkų apginklavimas buvo kai 
kur juokingai silpnas. Artimiausių mū
sų rūsiui barikadų vyrai kovų pertrau
kų metu atrėpliodavo pas mus ir skųs
davosi „nedovanotinu vadovybės neap
dairumu“, kad laiku ir pakankamai 
neaprūpino barikadų įgulas ginklais ir 
municija.

„Mūsų rajono barikadų įgulos turi 
vos kelis pancerfaustus ir kelis pase
nusius šautuvus, tad ar mes lazdomis 
kovosime?“ — skųsdavosi 50, 60 metų 
senukai folksšturmai. Vieni iš jų bu
vo pereito karo dalyviai, kiti visai jo
kio karinio patyrimo nebuvo matę. Net 
jei jiems ir gerų ginklų būtų duota, 
vargu ar jie sugebėtų jais tinkamai pa
sinaudoti. Iš karo ligoninių suvaryti 
sveikstą kariai taip pat negalėjo nie
kuo pasižymėti. Gi 16, 17 metų jau
nuoliai kiekvienos atskrendančios gra
natos ar minos akivaizdoje tiek pat 
baimingai drebėjo, kaip ir anie senu
kai. Pagaliau gi plikomis rankomis ne
šoksi prieš tanką ar minosvaidį.

BERLYNO GYNYBOS SUGRIUVIMO 
PASLAPTYS

Visas tas paslaptis tik vėliau sužino
sime. Šiandien, sprendžiant iš asmeniš
kų pastebėjimų, atrodo aišku, kad Ber
lynas taip greit pasidavė bent dėl šių 
kelių priežasčių:

Į) Nebuvo gana vyrų. Pačios geriau
sios likusios Hitlerio divizijos buvo su

Apie gyvenimą už geležinės 
uždangos, zonas ir apsiėjimą 

su meškomis

Leningrade viskas, ką gali matyti 
gatvėse, fabrikuose ir vitrinose, yra 
amerikietiškos kilmės: ir automobiliai, 
ir mašinos, ir konservai. Rusijos pro
dukcija pradingsta už didžiulės uždan
gos, už kurios retas teturi progos pa
žvelgti.

Belaisvių gyvenimas buvo tik darbas 
ir viltis, viltis grįžti namon. Į namus, 
apie kuriuos jie hieko tikro nebežino
jo. Tiesa, jie dažnai apie „padėtį“ tė
vynėje buvo informuojami belaisviams 
leidžiamų laikraščių ir propagandinių 
„Antifa“ mitingų. Čia jie galėjo sužino
ti, kad rytų zonoje, palyginus su vaka
rinėm, yra tikras rojus.

Politinis belaisvių judėjimas buvo vi
siškai menkas. Ypač ramiai laikėsi 
anksčiau buvę komunistai.

Ir štai dabar grįžtame — 120.000 iš 
keturių milijonų, 120.000 ligonių ir luo
šų ...“.

Taip pasakoja grįžusieji namo. Užsi
minus apie gyvenimą už geležinės už
dangos, norisi priminti vieną neseniai 
įvykusį anekdotą:

UN-e svarstant, ar nereikėtų įkurti 
komitetą „civilinei laisvei“, kuris in
formuotų apie laisvės, religijos, rasės 
ir kitokius persekiojimus, rusų atsto
vas Feonov pareiškė: „Kai kurie kraš
tai tokių informacinių skyrių tikrai rei
kalingi, tačiau rusai visai pasitiki savo 
vyriausybe ir tokių komitetų kūrimas 
neturėtų būti padarytas pareiga“ ...

Nors ir ne visiškai atvirai, tarp va
karinių ir rytinės zonų laikraščių vi
są laiką eina žodžių kova. Štai prancū
zų zonos laikraštis „Anfang" pastebi:

„Sov. zonoje išeinąs CDU laikraštis 
„Neue Zeit“ Byrnes kalbą Stuttgarte 
apibūdina kaip „žingsnį į sapno kara
lystę“. Žinant amerikiečių zonoje vo
kiečiams suteiktąsias laisves, aukščiau 
minėtasis apibūdinimas tegalėjo būti 
suprantamas tik sovietų zonoje išeinan
čiame laikraštyje“.

Kitur vėl skaitome: „Bavarijos ko
munistų informacinis laikraštis skyriu
je „Triušių augintojai rašo“: pastebi, 
jog pastangos atstatyti demokratišką 
mažųjų gyvulių augintojų draugiją už
kliuvo už didžiulių sunkumų. Mes ne
norėtume tikėti, kad tai yra sąmonin
gas šaipymasis iš demokratijos“ ...

„Aacheno srities KPD uždraudė sa
vo skyriams demonstracijų metu neš
ti sovietines žvaigždes. Gi Saksonijoje, 

telktos ne pačiame Berlyno mieste, bet 
šalia jo. Gal, buvo manyta, kad smar
kiausios ir ilgiausios kovos eis už mies
to ribų. Mieste buvo likę tik silpnu
čiai daliniai, kurie nei savo sudėtimi, 
nei skaičiumi neteikė gynybai jokių 
galimybių.

2) Nebuvo gana ginklų ir municijos. 
O esamieji ginklų ir municijos ištekliai 
matomai nebuvo paskirstyti taip, kaip 
gatvių kovų eiga vėliau pareikalavo.

3) Hitlerio kariuomenės vadovybės 
gynybos planavime, matyt, buvo esmi
nių klaidų. Istoriniu žvilgsniu žiūrint 
tas planavimas atrodo stačiai diletan
tiškas, kaip išsireikšdavo — dar ko
voms einant — patys aukšti vokiečių 
karininkai.

4) Vokiečių karių kovos moralė bu
vo jau tiek pašlijusi, kad mažai kas be
tikėjo į gynybos prasmę ir perspektyvą. 
Berlyno gynėjai didoka dalimi (net li
kusius SS dalinius neišskyrus) daugiau 
girtavo, negu aktyvia gynyba rūpinosi. 
Jei alkoholis puolančioje kariuomenė
je gali būti skatinantis veiksnys, tai be
siginančioje pusėje — ir kaip tik šiuo 
atveju — alkoholio svaigulys, ištisą sa
vaitę apėmęs gerą Berlyno gynėjų dalį, 
gerokai paraližavo visą gynybą. Vienu 
atsitikimu pats savo akimis mačiau, 
kaip vienos tankečių kolonos municijos 
pristatytojai dėl per didelio įkaušimo 
nebepajėgė atvežti tos miesto dalies 
gynėjams municijos. Įkaušę vyrai su 
vadu priešakyje parkrito rūsio kori
doriuje ir vienas iš jų, prieš įmigda
mas, dar pasakė stebintiems civiliams:- 
„pažadinkite mus, kai karas bus pasi
baigęs“! Tai tik vienas vaizdelis iš 
daugelio.

6) Pakrikusi Berlyno gyventojų vo
kiečių moralė. Nors moderniniame ka
re civiliniai gyventojai, jei nėra tiesiog 
įjungti į karo tarnybą, ir mažai teturi 
galimumų padėti savai kariuomenei, 
bet ir tų mažų galimumų berlyniečiai 
neišnaudojo. Gyventojų masės, net par
tiečiai ar jiems artimi, tikrai nebetikėjo 
Berlyno pergale ir nieko kariaujan
tiems gatvių kovose nepadėjo. Įsitiki
nimas, kad karas jau yra kaip ir pra
loštas, plito visuose it nesulaikoma 
epidemija. Šešti karo metai su bom
bardavimais ir kitais karo vargais vo
kiečių tautos atsparumą pakirto kaip 
nųtręšusį gluosnį.

Viktoras Girlanda

kaip galima matyti vienoje „Telegraph“ 
nuotraukoje, Halės miesto gatvėmis va
žinėja tramvajai su transparentais: 
„SĖD — už įsijungimą Sovietų Sąjun- 
gon“.

Komunistinė spauda, savo ruožtu, ne- 
užsileidžia vakarų zonoms ir kiekvie
nam puslapy rasi užkabinimų. Štai Ber
lyno komunistinio dienraščio „T. Rund
schau“ dviejų numerių antraštės iš sky
riaus „Iš visos Vokietijos“ (šio mėn. 14 
ir 26 d.d.)

Rusų zonoje: Nauji namo grįžtančių 
karių transportai, Pietų Saksonijoje 
piūtis ir sėja, Žuvų šaldytuvas vėl dir
ba, Mokykla darbininkams, Drezdeno 
atstatymas žengia pirmyn, Kuras žie
mai, Aukos našlaičiams, Atstatymo 
programa Greifswalde, Pagalbiniai bū
riai padeda Wismare, ir t.t. Amerikie
čių zonoje: MP nušovė vokietaitę, Šmu
gelis loterijoje, Turėjo įsikišti MP, Ri
botas naudojimasis tramvajais, ir 1.1. 
Britų zonoje: Hamburgas žiemos be ku
ro, Blogos gatvės trukdo susisiekimą, 
Maisto kortelių padirbinėjimai.

Geresnės kalbos, kaip antraštės, ne
bereikia :rytinėj zonoj rojus, o vakari
nėse chaosas ir MP šaudo vokietaites... 
Taip kiekviename numeryje.

Mes gerai atsimename sovietinius mi
tingus. Atsimename ir jų pabaigoj iš
skaičiuojamus titulus „tėvui“. Šalia to 
norisi palyginimui duoti maldą, kurią 
nacionalsocialistinės Vokietijos jauni
mas buvo paskyręs savo „tėvui“:

„Adolfai Hitlerį, mes tikime į Tave. 
Be Tavęs mes būtume vieni. Su Tavimi 
mes esame tauta. Tu mums davei di
džiąją draugystės viltį. Tu mums davei 
uždavinį, atsakomingumą ir pareigą. 
Tu mums davei savo vardą, pamiltą, 
kokio Vokietija dar niekados nėra gir
dėjus. Mes apie jį kalbame su pagarba, 
mes jį nešiojamės ištikimai ir atsida
vusiai. Tu gali pasitikėti mumis, Adol
fai Hitlerį, mūsų vade ir vėliavnešy“.

Pabaigai dar viena citata apie meš
kas, paimta iš „T. Rundschau“:

„Ji liečiama kandžiojasi, muša ir 
spiaudosi, drasko drabužius, ir tik su 
pienu ir gabalėliu cukraus ją tegalima 
palengva nuraminti“.

„Daugelis meškas laiko švelniais, ge
raširdžiais ir nepavojingais gyvuliais, 
— tačiau tikrovė yra atvirkščia. Meš
ka yra pavojingesnė už kačių giminės 
gyvulius, kadangi niekados nepermany
si, kokius kėslus ji turi galvoj. Iš jos 
galima laukti netikėtumų: ūpui užėjus, 
ji staiga puola ir kanda. Dėl to, vedant 
jas į cirkus, uždedami specialūs ant
snukiai“ ...
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Butų trūkumas stovykloje išspren
džiamas savo jėgomis. Scheinltldo 

lietuviai patys statosi naujus
• barakus.

A. Vilko foto

LTB švietimo val
dybos pranešimas

‘1. Gimnazijos ir progimnazijos pra
šomos laikytis Švietimo Valdybos šiems 
mokslo metams paskelbtos pamokų len
telės. Dėl ypatingų vietos sąlygų pa
mokų lentelė gali būti keičiama tik su 
Švietimo Valdyoos sutikimu. Tas pats 
liečia ir Švietimo Valdybos paskelbtas 
mokslo programas.

Pradžios mokyklos vadovaujasi pra
ėjusiais mokslo metais turėtomis prog
ramomis ir naująja p.p. pradž. mokyk
lų inspektoriams išsiuntinėta pamokų 
lentele.
. Naujos pradžios ir aukštesniųjų m-lų 

programos baigiamos spausdinti.
2. Švietimo V-ba nuo š.m. spalio 16 

d. nutarė panaikinti švietimo įgalioti
nių instituciją.

Tikslingesnel ir sėkmingesnei peda
goginio darbo aukštesniosiose mokyklo
se priežiūrai yra paskirti Švietimo 
V-bos inspektoriai, dalykų specialistai.

3. Anglų zonos mokyklų personalas 
pristatomas skirti ir atleisti per Baltų 
Centr. Tarybos Lietuvių Švietimo Sky
rių.

4. P.p. direktoriai prašomi nusiųsti 
pr. mokslo metų keliamųjų ir baigia
mųjų egzaminų rašto darbus:

a) lietuvių kalbos —
amerikiečių zonoie Švietimo Val
dybos inspektoriui p St. Barz- 
d u k u i. Eichstatt, Rebdorf.
prancūzų zonoje Švietimo V-bos 
inspektoriui prof. P. Dam
brauskui, Nūrtingen.

b) matematikos —
LTB Milnchenc ir Regensburgo 
apygardų aukšt m-los - Švietimo 
V-bos inspektoriui p. Ig. Kaz
lauskui, Mūnchen, Lohengrin- 
str., gimnazija, Gross - Hesseno, 
Mainfrankert ir Wūrtembergo apy
gardų aukšt. m-los - Sv. V-bos in
spektoriui p. A. Klemui, Hanau 
gimnazija.
Anglų zonoje —
visi keliamųjų ir baigiamųjų egza
minų darbai siunčiami Baltų 
Centr. Tarybos lietuvių švietimo 
skyr vyr. insp. p. M. Krikš
čiūnui.
Švietimo Valdybos inspektoriai 
p jržiūrės pr. m. metų rašomuosius 
darbas ir praneš Švietimo V-bal 
savo pastabas bei išvadas.

5. Gimnazijos atestatams ir pažymė
jimams gauti eksternai gali laikyti eg
zaminus šiose vietose:

Hanau, Mūncheno - Lohengrino, NUr- 
tlngeno ir Detmoldo (anglų zonoje) 
gimnazijose, vadovaujant tų gimnazijų 
direktoriams.

Pradžios mokyklos jaun. mokytojo 
cenzui įsigyti egzaminus eksternai gali 
laikyti šiose vietose:

Hanau — vadovaujant dipl. ped. p. 
Justinui Skuodui, ir Detmolde — (ang
lų zonoje) — vadovaujant Vyr. Mokyk
lų Inspektoriui p. M. Krikščiūnui.

6. Žuvusių karo metu mokslo cenzo 
dokumentų sudarymo reikalu 'uinteie- 
suoti asmens kreipiasi į Švietimo V-bą 
Wiesbadene arba anglų zonoje į Baltų 
Centrinės Tarybos Vyr. Mokyklų In
spektorių Detmolde.

Norį gauti mokslo cenzo dokumentus 
pristato su prašymu:

a) turimus mokslo baigimo doku
mentus,

b) buv. direktorių, mokytojų, bendra
mokslių kompetentingų LTB ar 
kitų įstaigų patvirtintus paliudi
jimus,

c) negalint patiems tokių paliudiji
mų pristatyti, reikia nurodyti as
menis, kurie galėtų paliudyti, ir 
jų gyv. vietas.

Kitų laikraščių redakcijos prašomos 
šį Švietimo Valdybos pranešimą persi
spausdinti.

Mūsų yra 700. Visi suaugą, dideli, ne
skaitant mažuolėlių. Gyvenam dviejuo
se kareivinių blokuose. Vienas su kitu 
susitinkame per dieną po kelis sykius. 
Esame geri pažįstami, gražiai sugyve
name, nesipykstame. Apie kitų reika
lus daugiau žinome, negu apie savo. Jei
gu markė kada nors būtų nebe markė, 
tai kaimynų nuostolius būtų galima ap
skaičiuoti iki pieningo. O jei metrika
cijos įstaigai reikėtų žinių, tai labai 
tiksliai būtų galima apskaičiuoti vienu 
metu avanso sąskaiton, kiek bus su
tuoktuvių, kiek išsiskyrimų ir t.t.

Esant tokiam gražiam, bičiuliškam 
sugyvenimui tarpe septynių šimtų dū
šių, suprantama, kad ir mandagumas 
su savo visomis formomis išlaikomas 
reikiamoj aukštumoj. Jeigu susitinkam 
vienas su kitu (o to nenorėdamas ir 
prie geriausių aplinkybių negali išveng
ti), tai pasisveikinam, kaip dera ge
riems bičiuliams, rankos paspaudi 
mu ir (norėdami nuoširdumą pareikšti, 
pakratome. Tad jei išeini į koridorių 
ar rajoną, tai geriausiai ir laikyk deši
ną atkišęs. Ir taip nuo ryto iki vakaro 
O jei kartais pasitaiko, kad kuris not- 
tautietis skuba ir negali paspausti de
šinės, tai su juo pasisveikinama kepu
rės nukėlimu. Todėl niekas nė nesiste
bėkite, jei mūsų stovyklos vyrų kepu
rių ir skrybėlių pakraščiai nuplyšę, ne
švarūs.

Valdžios vyrai, kuriems ypatinga' 
daug tenka sveikintis ir kurių ranKvF 
nuo to pasidarė pūslėtos, vieną dieną 
pasirodė rajone su parištom dešinėm 
Ką gi — spaudėm jų kaires.

Ir žinot ką, jie nustojo mūsų tarpe 
simpatijų Nutarėm, kad vyriausybė, 
vyrai papildė didžiąją nuodėmę — pasi
darė išdidūs. Na, o jei nusikalto, ta 
bausmė aiški

Naujieji parelgonys buvo gudresn’ 
Jie tą reikalą išnešė viešumon, gavo ap- 
robatą ir dabar pas mus niekas dešinė 
per daug nekaišo, gali jai leisti laisva 
kišenėje pailsėti, ir kepurių kilnojime 
galvos nevėsina.

Mes išmokome sveikintis galvos nu 
lenkimu. O bičiuliškumas ir mandagu 
mas nuo to nė kiek nenukentėjo. Mūs 
tarpe ir toliau paliko geri santykiai.

*
Mūsų stovykla švenčia visas tautine 

Šventes. Be nustatytos programos, pa 
gal tradiciją, susirenkame į aikštę vėlia 
vos pakėlimo bei nuleidimo iškilmėms 
Giedame himną ir Marijos maldą. Be 
ant šio punkto Ir suklumpame Pasi
kviečiame daug svečių, įų tarpe ir ame
rikiečių, pasirodome jiems su gražia 
choro programa, nepasigailime pasi
švaistyti žodžiais, jog esame dainų ša
lies atstovai, o kai reikia himną ir mal
dą pagiedoti, nė lūpų nepakrutiname 
Stovime, kaip memiai. Ir dar stovėti 
nemokame kaip reikiant. Bijom ranka 
iš kišenių ištraukti ir ramiai atslstoda 
ml tas apeigas pagerbti.
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Kalinio maršalo Petaino gyvenimo dienos
MARSALAS SĖDI ILE D’YEU KALĖJIME IR JAUČIASI STIPRUS. KĄ JIS SAKO APIE GEN. DE GAULLE
Buvęs maršalas Philippe Petainas, 

kuris dabar būdamas 90 metų amžiaus, 
leidžia savo dienas kaip vienišas kali
nys Ile d’Yeu tvirtovėje, mano, jog taip 
pat atsistatydinąs jo įpėdinis generolas 
Charles de Gaulle gyvena mintimi pa
sidaryti nauju Napoleonu.

Verduno didvyris pirmajame pasau
liniame kare ir valstybės galva laike 
antrojo pasaulinio karo, pareiškia, jis 
neprašąs pakeisti jam išnešto mirties 
sprendimo už bendradarbiavimą su 
priešais. Jis tik prašąs savo gynėjo pro
cesą atnaujinti.

Gynėjas, kuris gynė Petainą teisme, 
pasmerkusiame jį 1945 metų rugpiūčio 
mėnesio 15 d. mirti, pasakoja, kokiu su
sidomėjimu senelis kalinys seka savo 
krašto politiką.

Gynėjas Isorni cituoja Petaino vieną 
išsireiškimą:

„Mane labiausiai domina, kas su de 
Gaulle pasidarė. Aš buvau jį pasmer
kęs mirti, jis iš savo pusės taip pat ma
ne pasmerkė. Tuo būdu mes abu esa
me pasmerkti“.

Viename komentarų, kai de Gaulle 
-asitrauke iš prezidento pareigų, Petal- 
nas išsireiškė: „Aš palikau savo pešte 
net tuomet, kai sunKumal prieš kuriuos 
iš buvau pastatytas, dar daugiau pa- 
iidėio O de Gaulle nori suvaidinti Na
poleono I ir Napoleono III roles’’.

Ironiškai pastebėdamas, kad de Gau
lle yra Napoleonas, kuris nėra laimė
jęs nė vieno mūšio, Petainas dar su di
desniu sarkazmu išsireiškia apie jo dar
bus, apie jo strategiją paskutinio karo 
metu ir prideda: „Puiku, bet jis yra la
bai gerai išgarsinęs mano žygius".

Advokatai Isorni ir Jean Lemaire tu
ri leidimą dažnai aplankyti Petainą jo 
kalinimo vietoje. Buvęs maršalas >pats 
oalaikc švarą savo celėje, pats pasiklo
ja Ir sutvarko lovą ir pats pasigalan- 
da skutimosi peiliukus. Lygiai 120 na
cionalinės gvardijos karių saugo tvir-

Maži nuotykėliai
GALIM IR NESPAUSTI DEŠINES. NE
MOKAM GIEDOTI IR RAMIAI ATSI
STOTI. PATINKA STOVĖTI PRIE AL
TORIAUS. PER TĖVIŠKĖS LAUKUS 

TEKA MAINAS

Kartą per vieną tautos šventą pas 
mus buvo amerikietis lietuvis, armijas 
■carininkas. Vakarienės metu jis mums 
ir poškina. Sako, amerikiečiai mėgsta 
įaisvą, jokių europietiškų ceremonijalų 
nepripažįsta, bet vis dėlto himno gies
mės metu jie moka ramiai pastovėti, 
nežiūrint, ar tai butų civilis, ar kariš
kis. Se, kad nori.

Mes paraudom ir neturėjom ką at
sakyti. Pastaba vietoje.

Ar iškilmėse daly auja choras, ar 
ae, vis dėlto himną mes turėtumėm vi
si giedoti ir išmokti ramiai pastovėti. 
O būna tik taip, kad po iškilmių laik
raščiuose pranešama, jog galingai nu
skambėjo himno garsai... Kai tuo tar
pu iškilmėse daly’avęs visai tos galy
bės negirdėjo, o tik matė stovinčias su
sitraukusias figūras, kurios net lūpų 
apakrutino.

•
Komiteto raštinėje stovi pilietis su 

rašteliu rankoj. Prašo pirmininką pa
tvirtinti, kad jis yra nevedąs. Štai ir 
.ekstas suredaguotas ir parašytas, kei
kia tik antspaudą uždėti ir pasirašyti.

— O kam pačiam reikalingas toks 
pažymėjimas?

— Noriu margaitę į stoną moterystės 
įvesti.

— Kur?
— Kamiyninėj stovykloj.
— Tai ten ir tokį pažymėjimą prašyk.
— Neduoda.
— O ar turi pažįstamų, kurie tikrai 

žino, kad esi nevedąs?

Darbas stovyklose vyksta be pertraukos. Scheinfeldo lietuviai trem
tiniai siuva tautiečiams drabužius. A. Vilko foto

tovės mūrus ir neleidžia niekam prie 
jos sienų prisiartinti per 50 metrų. 
Pats Petainas yra saugomas šešių tar
nautojų ir vieno prižiūrėtojo, kuris, ly
giai kaip karaliaus Liudviko XVI pri
žiūrėtojas, vadinasi Simonu.

Vienin‘elę išimtį lankyti buv. mar
šalą turi daug metų už jį jaunesnė žmo
na, buvusi socialiste, kuri kasdien vie
ną valandą praleidžia pas savo vyrą 
ir išsineša išskalbti ir sutvarkyti jo bal
tinius.

Isorni aprašo savo pirmuosius apsi
lankymus pas Petainą tvirtovėje dar 
pereitais metais:

„Mus įvesdavo į patalpą, kuri marša
lui tarnavo kaip salionas ir valgomasis. 
Tame kambaryje vykdavo ir pamaldos, 
kuriose maršalas dalyvaudavo su savo 
prižiūrėtoju Simonu. Komoda tokiais 
atvejais buvo paverčiama altoriumi.

ikusius baldus sudaro keturios kėdės, 
vienas nedažytas stalas ir sudedama ka- 
.„iviška lova sargybiniui. Petaino celė 
vi a baltai išbaltinta. Didelis grotuotas 
iąngas išeina į kalėjimo kiemą. Baldus 
sudaro geležinė kareiviška lova, maža 
komoda, ku-toje išsitraukia lenta ir 
tarnauja kaip rašomas stalas, ir dvi 
baltai dažytos spintos, kuriose kabo 
maršalo rūbai. Maršalas ne be jumoro 
rodo mums, kaip jis gražiai spintose lai
ko sudėtus rūbus.

Celė vakarais apšviečiama žibalinės 
tempos Vienam kampe stovi pastaty
ta medinė kėdė. Sėdėti ji nesanti labai 
patogi.

Per sekantį apsilankymą kambaryje 
jau buvusi kita kėdė, tačiau maršalas 
vengęs į ją sėsti, bet sodinąs savo lan
kytojus. Kai esąs vienas, maršalas at
sisėdąs ant vienos kėdės, kojas neside
dąs ant kitos ir skaitąs. Prižiūrėtojo 
teigimu Petainas esąs išsiprašęs leidi
mą pats savo celę plauti. Jis pirma pa
barstęs grindis dezinfękęiijiąls milte-

liais ir vėliau smarkiais judesiais jas 
išvaląs.

Petainas dėvi civiliškus rūbus, virš 
kurių apsivelka lietpaltį. Jis nebedėvi 
apikaklės ir kaklaraiščio, bet kaklą ap
suka haki spalvos skepeta, kurios galu- 
sukiša į liemenę. Kai rytais ir vakarais 
išleidžiamas į tvirtovės kiemą, kuris 
yra 50 metrų ilgio, pasivaikščioti, ant 
galvos dėvi mažą kepuraitę.

„Per paskutinį apsilankymą“, pasa
koja Isorni toliau, „maršalas atrodė 
jaunesnis negu pirmiau. Jo veido spal
va sveika kaip vaiko“.

Daugiausia laiko Petainas sugaišta 
anglų kalbos studijoms. Jis skundžiasi, 
kad neturįs galimumo praktiškai ang
liškai kalbėtis ir kad jam neduoda jo
kių politinių arba literatūrinių veikalų. 
Dabartiniu laiku jis skaitąs prancūzų 
rašytojo Rene Gilloin knygą „Aristar- 
chija arba geriausių valdymo formų 
ieškojimas“.

Liudininko parodymais Petainas ne
sinaudoja akiniais ir nerodo jokių pa
vargimo žymių. (AP)

„TREMTINIU ŽINIŲ“
platinimo reikalais kreiptis:
„Giedra“ (16) Wiesbaden.

Bad - Mergentheimo lietuvių gimnazijai 
reikalingas lotynų kalbos mokytojas, 
šalintis dėstyti ir psichologijos pagrin
dus. Kreiptis: (14a), Bad - Mergent- 
helm, Lietuvių Gimnazija, UNRRA 69.

IEŠKO GIMINIŲ:

Gražys Povilas, gyv. Scheinfelde (13a) 
Team 569, ieško žmonos Irenos Gra
žienės - Paulauskaitės.

— Turiu. Kaipgi neturėsi.
— Tai jie tegu paliudija, o mes ga

lėsime jų parašus patvirtinti.
Kad su jais sunku susikalbėti

Taip jaunuolis ir negavo reikiamo pa
žymėjimo. O po mėnesio laiko viskas 
paaiškėjo. Daug kartų jis buvo vedęs 
Lietuvoj, o dar daugiau kartų tam ren
gėsi ir mergaites viliojo. Spėjo ir Vo
kietijoj kelis kartus apsivesti, o suža
dėtinių turi net keliose stovyklose.

Sį kartą jis pažymėjimo nebeprašo.
— Būsiu atviras, ponai, — sako jis. 

Pasiutusiai patinka ruoštis vestuvėms, 
o už vis labiau stovėti prie altoriaus, 
pasirengus žengti į moterystės stoną 
Gražiai groja vargonai, daug žvakių 
dega, šimtai svetimų akių seka visus 
tavo judesius, laikyseną, veido išraišką. 
Esi tos dienos didvyris, —baigė jis su 
didžiausiu pasigėrėjimu pasakoti visą 
istoriją.

— Taigi! Sunkiai atsiduso seni tei
sės paragrafų žinovai, prisiminę roman
tiškas jaunystės dienas.

Gaila sužadėtinių, kurios lauks jo, o 
jis vargšelis dienos šviesą matys per 
grotas.

•
Tėvynės pažinimo pamoka. Mokiniai 

turi papasakoti apie savo gimtąjį kam
pelį.

Juozukas ir drožia: per mano tėviš
kės laukus teka Mainas.

— Sėsk, vaike! — pykteli mokytojas
Pykti galima, bet vis dėlto reikėti) ne 

tik vaikams, bet ir jų tėvams duoti 
daugiau pasiskaitymų apie tėvynės 
gamtos grožį, kad Mainas visiškai ne
išskalautų jų smegenų.

Vytautas K. Prutenis

SPORTAS
„LITUANICA“ — GIMNAZIJA 37 : 26.

X. 20. Wiesbadene žaidė du vietos 
stipriausi krepšinio vienetai — „Litua- 
nica“ — Gimnazija. Pirmame kėlinyje 
gimnazistai „Lituanlcai“ nesėkmingai 
mėtant, įstengė išlaikyti lygesnį žaidi
mą ir vedė 9 :8. Tačiau antrame kėli
ny, „pradūrus“ gimnazijos krepšį, pasek
mė greitai kilo laimėtojų naudai. Gim
nazistai silpnai dengė ir „Lituanicai“, 
.echniškai geresniam vienetui, nesun
ku buvo parodyti darnesnį žaidimą. 
Rungtynės praėjo korektiškai, gražio
je sportinėje nuotaikoje. Taškai: „Ll- 

’.uanicos“ — Miškinis K. 13, Landsber
gis I 8, Miškinis V. 8, Blankus 4 ir Si
monaitis 4; Gimnazijos — Aiženas 8, 
Slėnis 5, Gvildys 3, Landsbergis II 4 
ir Kovalskis 0.
Mūncheno „Gintaras“ — Memmingenas

Sį mėnesį Memmingene viešėjo Mūn- 
zheno „Gintaro“ krepšininkai, kurie su
žaidė su vietos rinktine dvejas rungty
nes, abejas laimėdami pasekmėmis 
35 :18 (21:3) ir 40:34 (22:10). „Ginta
rui“ per abejas rungtynes taškus pel
nė: Grybauskas 32, Beržanskis 15, Gin- 
čiauskas 14, Bulionis 8 ir Bandžius 6; 
Memmingenui daugiausia taškų laimė
jo Bedržickas ir Kapeckas — po 11.

— Oberlenningeno „Gintaro“ krepši
ninkai Nūrtingene įveikė vietos „Šarū
ną“ po pratęsimo 37 :27. Normalus lai
kas buvo davęs lygiąsias 23 : 23.

— Augsburge įvykusiame tarptauti
niame šachmatų turnyre dalyvavo t 
;rys lietuviai. Iš šešiolikos dalyvių, lai
mėtoju liko vokietis Unzicker. su 14 
tšk., antrą vietą gavo latvis Žemgalis 
(13 tšk.), trečią ir ketvirtą vietą pasida- 
djo Tautvaiša su vokiečiu Saemischu- 
oo (10,5 tšk.), Arlauskas su latviu Ozols 
pasidalijo šeštą ir septintą vietą. Tre
čiasis mūsų dalyvis Škėmą, nešužaidęs 
nė pusės partijų, turėjo išvykti.

— Lietuviai, gyveną Švedijoje, neuž
miršta ir sportinio gyvenimo. Akty
viausi yra studentai. Stokholmo lietu
vių studentų krepšinio komanda pe:ei- 
tais metais tapo Švedijos krepšinio meis
teriu, nugalėdama švedą, estų ir ame- 
,’lkiečių komandas. Šachmatininkas P. 
Vaitonis keliuose turnyruose yra gerai 
pasirodęs.

— X. 20. Wiesbadeno lietuvių glmna- 
:ija surengė savo mokinių mankštos 
oratimų ir žaidimų pasirodymą. Pasi
rodymas pradėtas stilizuotu mergaičių 
’rūpės išėjimu į aikštę. Gausi mergai
čių grupė, pritariant gimnazijos orkes
trėliui, atliko mankštos pratimą „Baltos 
burės“, šokinėjimą su virvutėmis, įvai
rius meniškus šuolius, pratimus su lan
kais ir kuokelėmis. Jaunesnieji berniu
kai pasirodė su įvairiomis estafetėmis. 
Pasirodymui mokinius paruošė kūno 
kultūros mokytojai Matulaitienė—mer
gaites ir K. Miškinis — berniukus. Per 
pertraukas grojo dūdų orkestras,vado
vaujamas Obalevičiaus.

STALO TENISO TURNYRAS 
WUPPERTALYJE

X. 12 - 13 d.d. Wuppertalyje vokiečių 
sporto klubas „Gold - Weiss" suruošė 
didelį stalo teniso turnyrą, kuriame be 
geriausių vokiečių stalo tenisininkų da
lyvavo ir lietuviai — Meilus, Garunkš- 
cis, Paškauskas, Vailokaitis ir Adoma
vičius. Lietuviai dar kartą įrodė savo 
aukštą klasę. Iš daugiau kaip 100 daly
vavusių turnyre vieneto varžybose žai
dėjų, tarp aštuonių geriausių buvo ir 
trys lietuviai Meilus, Adomavičius, 
Vailokaitis) ir, be to, dalyvavo dviejuose 
analuose. Pats turnyras buvo transliuo
jamas per radiją ir Meilus-II-os vietos 
vyrų vienete laimėtojas — turėjo progos 
tarti keletą žodžių. Techniškos rungty
nių pasekmės: vyrų vienete — 1. Hoff- 
mannas (Bonna), 2. Meilus (Lietuva); 
vyrų dvejete — 1. Hoffmannas - Si
monas (Bonna) , 2. Meilus - Garunkš- 
,is (Lietuva); moterų vienete — 1. Ca- 
pellman (Aachenas); moterų dvejete
— Lindberg — Brissman (DUsseldor- 
Cas); mišriam dvejete — Capellman
- Klause (Aachenas - Hamburgas). 
,Lietuvės šiame turnyre nedalyvavo).

UŽSIENIO SPORTAS
— Užsienio sporto spauda rašo apte 

vieną sportinę profesiją, iš kurios vy
rus baigia išstumti moterys ... Tai fut
bolo žaidėjų ieškotojo profesija. Iki šiol 
tas pareigas atlikinėjo vyrai, geri tos 
srities specialistai, tačiau paskutiniu 
laiku futbolo tėvynėje Anglijoje į tą 
profesiją pradėjo spraustis moterys ir, 
reikia pasakyti, su dideliu pasisekimu. 
Mrs. May Cunningham yra „pirkėja“ 
airių futbolo klubui Shamrock Rovers. 
Iki šiol ji yra užangažavusi anglų žai
dėjų už 25.000 svarų sterlingų. Neseniai 
ji užangažavo E. E. Dodds, .internacio
nalą anglą, už 10.000 sv. st. Klubo di
rektorius paklaustas, ar Mrs. Cunnin
gham per žaidėjų išrinkimą leidžia kal
bėti savo moteriškam instinktui, at
sakė: „Mes nežinome apie tai, tačiau 
iki šiol dar nėra suklydus!...“

— Anglų sprinteris Acher, kuris Os
lo laimėjo 100 m. pirmą vietą ir buvo 
vienas iš rimčiausių varžovų 1948 m. 
Londono olimpijadoje aukso medaliui, 
per rugby rungtynes nusilaužė koją.
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Tremtinių būklė Šveicarijoj pagerėjusi
(LAIŠKAS Iš ZŪRICHO)

Dabar gyvename prie pat Zūricho, 
Dietikone. Vieta pasakiškai graži, kalno 
atšlaitėje, didžiulio sodo viduryje. 12 
traukinių per parą į Zūrichą ir tiek pat 
atgal. Gyvenam, tiesa, barakuose, bet 
po du žmones vienam kambaryje, val
gomi. visi gerai, dirbam po 8 -9 vai. į 
dieną. Uždirbu tiek, kad galiu kas šeš
tadienį ir sekmadienį lankyti kinus ir 
dar gale mėnesio nusipirkti pusbačius.

Pastaruoju metu tremtinių sąlygos 
žymiai čia pagerėjo, šveicarai nori pa
taisyti savo klaidas ir dabar pabėgė
liams pataikauja. Daugelis Šveicarijo
je buvusių svetimšalių pabėgėlių grįžta 
į Belgiją, Austriją ir net Bavariją ir ten 
administracijoje užima aukštas parei
gas (Bavarijos prezidentas buvo Švei
carijos stovyklų gyventojas). Tie as
menys, prisimindami „gerą“ šveicarų 
su jais elgesį, stengiasi visokiais būdais 
keršyti, pasinaudodami savo užimama 
padėtim. Kad to nedarytų tie tremti
niai, kurie dar gali grįžti, šveicarai

dėme, kur mokysimės ir su kuo esame 
jau susitarę, nurodėme, kad iš danų 
pašalpos neprašome,kad mus šelps BA 
LFas, bet nieko negelbsti, nuo darbų 
mūsų nepaleidžia, lyg mes būtume ne 
laisvi žmonės, bet vergai. Yra čia ir 
daugiau nemalonumų, kurių jūs, gyven
dami Vokietijoje didelėse ir skaitlingo
se stovyklose, visai nepažįstate“.

Taip rašo studentas V. M. iš Danijos. 
Keista, kad danai, taip neteisingai trak
tuoja žmones, kurie nėra jiems nusi
kaltę ir kurie karo baisybių ir perse
kiojimų verčiami turėjo pasinaudoti jų 
svetingumu. Bet gal būt danai neturė
tų pamiršti, kad ne amžinai pabėgėliai 
jų svetingumu naudosis. Kad gal jie 
kada grįš į savo kraštą ir tuomet su 
jais teks turėti visokių reikalų, gal net 
ir už vieno derybų stalo atsisėsti ir tuo
met bus ne visvien, ar jie bus danams 
palankūs ar ne. Kaip matome iš aukš
čiau čia paskelbto laiško iš Šveicarijos, 
ten jau šveicarai karčiai pasimokė. Ar 
neateis kada ir danų eilė? h. b.

stengiasi jų gyvenimo sąlygas daryti pa-
togiomis. Tuo naudojamės ir mes. Vis
gi nežiūrint viso to, prie kiekvienos 
progos šveicarai siūlo jų kraštą apleis
ti. Net duoda pinigines subsidijas bi
lietui įsigyti.

Anglai labai sunkiai į savo kolonijas 
įsileidžia. Į Braziliją ar kur kitur būtų 
galima lengviau išvykti, bet kai pama
čiau specialią filmą apie Braziliją, išsi
gandau. Išeivybės klausimas yra sun
kus. Kaip jūs jį sprendžiate ten Vo
kietijoje? M. B.

Lietuviai Danijoje sun
kiai dirba

(LAIŠKAI IŠ DANIJOS)
Laiške iš Henriksholm, Vedbaek, vie

nas lietuvis tremtinys rašo: „Mūsų pa
bėgėlių gyvenimas paskutiniais mėne
siais Danijoje truputį pasikeitė. Nuo 
pirmo birželio visiems pabėgėliams ne 
vokiečių, jugoslavų, rusų, besarabų, če
kų tautybių leista dirbti. Pirma tai bu
vo draudžiama. Daugelis lietuvių pabė
gėlių jau išvyko prie darbų į kaimus. 
Žinoma, pradžia, kaip daugelis rašo, 
sunki, nesusišneka, negauna dar visų 
kortelių, kitas yra nelygiai traktuoja
mas ir panašiai“.

Kitas lietuvis studentas savo laiške 
draugui aprašo, kaip jam sekasi pas 
daną ūkininką. Laiškas nėra optimis-
tiškas. Studentas rašo: „Aš vis dar „te- 
bestudijuoju“ pas ūkininką žemės ūkį, 
tikriau pasakius vis dar mokausi dvaro 
berno amato. Dabar jau viso labo 6 sa
vaitės. Greit būsiu nebe fuksas, bet šį 
tą baigęs šiais sunkiais laikais. Viskas 
būtų gerai, jei reikalui esant mus nuo 
tų darbų atleistų. Prašymus jau seniai 
įteikėme, tačiau atrodo, kad čia vėl tu
rėsime prisiminti vokišką žodį „Zwangs- 
arbeiter“. Taip gyvenu svetingoje Da
nijoje, bet jaučiuosi ne kaip svečias, 
bet kaip vergas. Žinoma, reikia su vis
kuo susigyventi,' tačiau negalima leis
ti, kad mūsų teises kiti pamintų. Į mū
sų reikalus čia niekas nekreipia dėme
sio. Gi kas Išdrįsta pasakyti teisingą 
priekaištą, su policija išgabenamas į 
drausmės stovyklą, kad tuo būdu jį izo
liuotų nuo kitų. Mūsų apie 15 studentų 
padavėme prašymus, kad atleistų nuo 
darbo, nes norime tęsti mokslą. Nuro-

Ten, tolimoje Tė
vynėje, prie kelių ir 
kryžkelėse stovi kry
žiai, koplytėlės ir 
Rūpintojėliai. Pama
tę jų vaizdą nuo
traukoje, mintimis 
persikeliame į gim
tąją padangę, ir klai
džiojame atsimini
muose, po praeitį, 
kur liko visas mūsų 
gyvenimas ir visos 
viltys. Lyg tie ru
dens paukščiai, mes 
esame išskridę J sve
timus kraštus ir lau
kiame pavasario, ku
ris grąžins mus į tė
vynę, į tą pasakišką 
kryžių ir Rūpintojė
lių šalį.

A. Bendoriaus foto 
„Giedros“ klišė

ŽINIOS

Nrniji laikraščiai
SPINDULIAI

Švedijoje pradėtas leisti lietuvių kal
ba religinės kultūros ir visuomeninis 
laikraštis „Spinduliai“, kurio 2 Nr. da
tuotas 1946.IX.28. Jo redakcija Hog- 
bergsgatan 57, K. J. Tadarauskas. At
sakomasis redaktorius Georg Lander 
(švedas). Kaip dažnai laikraštis leidžia
mas niekur nepasakyta. Be grynai re
liginio turinio straipsnių laikraštis pa
duoda kiek informacijos iš lietuvių 
tremtinių gyvenimo Švedijoj ir Danijoj, 
o taip pat ir iš lietuvių tremtinių kultū
rinio gyvenimo Vak. Vokietijoj. Ši pa
skutinė informacija nėra tiksli. Netiks
liai apibūdinta švietimo organizacija, o 
ir kalbėdamas apie lietuvių tremtinių 
tikybinius reikalus Vokietijoje ir Aust
rijoje, laikraštis padaro klaidų. Čia, ži
noma, gal ne tiek redakcija kalta, kiek 
pats susižinojimas tarp Švedijos ir Vo
kietijos, o taip pat ir korespondentų, 
patiekusių laikraščiui žinių, nestropu- 
mas. Bendrai „Spinduliai“ daro gana 
gerą įspūdį ir atrodo kultūringai ve
dami. 1

LIETUVIŲ ŽODIS

KUR MUS VEDA
TAIP PAVADINTOJE KNYGOJE SUMNER WELLES NAGRINĖJA JAV VEDAMĄ POLITIKĄ. 
JO PAREIKŠTOS MINTYS DEL BALTIJOS VALSTYBIŲ NĖRA MUMS PALANKIOS

„New York Herald Tribūne“ patie
kia žiupsnį minčių, paimtų iš Sumner 
Welles naujai pasirodžiusios knygos, 
pavadintos „Kur mus veda“. Sumner 
Welles 10 metų išbuvo prezidento Roo- 
sewelto ir Hullio padėjėju būdamas 
valstybės pasekretorium. Savo knygo
je jis teigia, kad 1945 metų viduryje 
JAV buvo sukaupusios negirdėtas isto
rijoje pajėgas, savo rankose laikė ge
riausius kozirius ir kad per vienerius 
metus prezidentas Trumanas ir sekre
torius Byrnes juos nusviedę į šalį ir 
dar dabar tebežaidžią.

Turėdamas trisdešimties metų diplo
matinės praktikos Walles bando rašyti 
aukštu anglišku stilium. Jis sako, kad 
jo įpėdinis pasekretorius Stettinius, ta
pęs valstybės sekretorium, atėjo ir ap
leido įstaigą „neturėdamas jokių žinių 
nei apie tarptautinius santykius, nei 
apie moderniąją istoriją“.

„Franklinui Rooseweltui mirus“, sa
ko Welles, „viena epocha baigėsi. Pir

mą kartą šimto metų bėgyje tautos už
sienio politikos vadovavimas buvo pa
tikėtas vienam žmogui, turėjusiam pla
tų patyrimą ir sugebėjusiam panaudoti 
drąsią iniciatyvą bei išmintį“. Viena 
didžiausių Welleso duoklių viešumai 
yra paskelbimas planų, pagal kuriuos 
išdygo Atlanto Charta. Šia proga jis nu
rodo į tai, kad Rooseweltas neišmin
tingai paniekinęs, jo patarimą. Kitose 
vietose jis nėra tikras klaidų šaltiniuo
se, bet pripažįsta, kad Amerikos anks
tyvas nusigrįžimas nuo generolo de 
Gaulle buvo „nelaimingas“ ir kad 1937 
m. Roosewelto vyriausybė yra padariu
si klaidų savo elgesyje Ispanijos karo 
atžvilgiu. Be kitk,o, Winston Churchi- 
lio paramą maršalui Tito jis laiko di
džiausia Churchilio klaida.

JUNGTINES VALSTYBES IR RUSIJA

Welles žodžius parinkti moka. Jis 
aistringas amerikietis ir žino diploma

tinę istoriją Jo knyga, be abejo, yra 
svarbiausias amerikiečių užsienio poli
tikos komentavimas, pasirodęs po Roo
sewelto mirties. Welles atskirai nu
šviečia JAV poziciją konfliktų su Ru
sija atžvilgiu. Sovietų politika, anot jo, 
šiandien esanti nenuolaidi ir negatyvi. 
Bet amerikiečių nesąmoningumas po 
Rooseewelto mirties Wellesui atrodo, 
nešąs dalį atsakomybės už šitą nenuo- 
laidumą. Jis pritaria savo buvusio šefo 
įsitikinimui, kad tvirtas susitarimas su 
Sovietų Sąjunga yra būtinas pagrindas 
ateities taikai ir kad tai nėra neįmano
ma. Jis nėra joks glostytojas, bet atvi
rai pasmerkdamas Sovietų politiką Ru
munijoj ir Bulgarijoj, atmesdamas So
vietų ambicijas Artimuosiuose Rytuo
se kaip imperialistines o jų interesus 
Tolimuosiuose Rytuose kaip neturin
čius pagrindo, jis Vadina Sovietų siepų 
reikalavimus Rusijos šiaurėje ir vaitai- 
ruošė (Suomija, buvusios Baltijos vals
tybės ir Lenkija) „teisėtais“ ir Sovietų 
nuosavybę į Sachaliną ir Kurilų salas 
neginčijamu dalyku.

Anglų zonos centre Detmolde pasiro
dė vienintelis šioj zonoj leistas lietuviš
kas laikraštis „Lietuvių Žodis“. Pirma
sis Nr. pasirodė 1946.X.12. Redaktoriais 
pasirašė: J. Kardelis, Br. Aušrotas ir 
Pr. Naujokaitis. Red. adresas: (21a) Det
mold, Wiesenstr. 5, Zimmer 6. Laikraš
tis didelio formato, keturių puslapių ir, 
kiek žinoma, yra skiriamas po vieną 
egzempl. kiekvieniem anglų zonoje gy
venantiems septyniems lietuviams.

Kiekvieno naujo lietuviško laikraščio 
pasirodymas mus tegali džiuginti ir mes 
jam iš visos širdies tegalime linkėti kuo 
didžiausios sėkmės. Tačiau pirmasis nu
meris skaitytoją kiek galėjo apvilti. 
Nors po straipsniais laikraštyje pasira
šę dipl. agronomai, inžinieriai ir profe
soriai, nors keli straipsniai yra itin 
įdomūs, bet redakcijos darbo laikrašty
je nebaugiausia matyti. Gal tam buvo 
įvairios priežastys, gal buvo per maža 
laiko suorganizuoti laikraščiui medžia
gą, gal, pagaliau, įvairios techniškos 
kliūtys, bet turėdami galvoje, kad ang
lų zonoje yra didokas būrys prityrusių 
žurnalistų ir kad lietuviškas laikraštis 
ten tik vienas teišeina, linkime redak
cijai ir tenykštiems žurnalistams rim
tai susiorganizuoti ir laikraštį tiek išto
bulinti, kad jis tikrai atstovautų visai 
anglų zonai.

Scheinfeldo kanklininkai ruošiasi koncertui. Iš dešinės pirmasis sėdi 
Henrikas Raštikis, kuris pats visas čia matomas kankles yra pagaminęs 

ir kanklininkams vadovauja. A. Vilko foto

Skautai statuto rėmuose
Jei geras paveikslas privalo rėmų, or

ganizmas — gražios formos, tai tuo la
biau organizacija privalo savųjų rėmų 
— statuto. Kaip kalbą logika, organiz
mą forma, taip ir organizaciją statutas 
iš vienos pusės suvaržo, iš kitos gi pu
sės gražina, saisto tvarkos dėsniais.

Iš pirmojo pažvelgimo atrodo, kad 
skautų organizacija, turinti aiškias 
ideologines gaires ir darbo programą, 
surašytas įstatų formoje, ir einanti il
gus metus gerai išbandytu keliu, statu
to neprivalėtų. Tačiau, kadangi skau
tai sudaro vienų uždavinių ir siekimų 
bendruomenę ir organizuotą bendruo
menę, tai jie savo vidaus ir išorės san
tykiams normuoti — nustatyti privalo 
statuto.

Pagal Wiesbadeno ir Augsburgo su
važiavimuose skautų vadų nustatytas 
skautų sąjungos gaires, LSS Taryba šių 
metų gegužės 30 - 31. Wiesbadene priė
mė ir paskelbė Lietuvių Skautų Sąjun
gos statutą.

LSS statute ryškūs šie skyriai:
1. Bendrieji nuostatai, kuriuose nu

statyta, kad LSS yra visuomeninis lie
tuvių susivienijimas, turįs tikslą pagal 
Roberto Baden - Powellio skautybės si
stemą, vadovaujantis — Dievui, Tėvy
nei ir artimui — šūkiu, auklėti lietu
vių, jaunimą religingais savo konfesijos 
nariais, dorais, kilnios dvasios, tvirto 
būdo, sveikais žmonėmis ir naudingais 
piliečiais. Savo tikslui siekti naudo
jamos vienetų, suvažiavimų, kursų, sto
vyklų, spaudos ir kt. organizavimo 
priemonės. Nariais gali būti skautiškos 
dvasios ir ideologijos jaunuoliai ir su-

I augę: jaun. skautais —7-11 metų, skau- 
Į tais nuo 11 metų, vyr. skautais nuo 17 
i metų amžiaus. Vadovams ir rėmėjams 
amžius nenustatytas. Sėkmingesniam 
skautybės darbui ir auklėjimui atlikti 
skautai ir jų vadovai sudaro Skautų 
Broliją, skautės ir jų vadovės — Skau
čių Seseriją, kurias abi tačiau riša ben- 

( drieji LSS organai. Nariai, išėję paty- 
■ rimo laipsnius, parodę darbui atsidėji- 
I mą, keliami į skiltininkų ir skautinin- 
į kų laipsnius.

2. LSS vadovybės skyriuje išvardinti 
visi vadovybės organai ir nustatyta jų 
kompetencija. Vyriausiasis LSS val
domasis organas yra LSS Taryba, kuri 
nustato programas ir organizacijos 
kryptį. Tarybą sudaro 31 asmuo. Vy
riausiasis gi vykdomasis organas yra 
LSS Tarybos Pirmija, kuri vykdo Ta
rybos nutarimus, leidžia reguliaminus, 
tvirtina vadijų pakviestus darbui na
rius, kelia į' skautininkų laipsnius. T. 
Pirmiją sudaro 9 nariai. Dvasios Va
dovas, Vyriausiasis Skautininkas, Vy
riausioji Skautininke Tarybon ir T. Pir- 
mijon įeina ex ofitio teise. Jais yra: 
Dvasios Vadovas — kun. Dr. Juozas 
Vaišnora, Vyriausiasis Skautininkas — 
vyr. sktn. Dr. V. Čepas, ir Vyriausioji 
Skautininkė — ped. rašytoja — vyr. 
sktn. Juzė Augustaitytė - Vaičiūnienė. 
Dvasios Vadovai: Brolijos — kun. Vac
lovas Paulauskas, Seserijos — kun. Po
vilas Juknevičius.

LSS geram vardui saugoti yra garbės 
gynėjai: Brolijos — vyr. sktn. M. Kal- 
mantas ir Seserijos — sktn. Emilija 
Putvytė.

LSS Garbės Teismas — LSS garbei 
ginti, skautų ir vadų svarbesniems nu
sižengimams ideologijai, santvarkai ir 
drausmei teisti.

LSS Kontrolės Komisija — LSS .va
dovybės vykdomųjų organų ūkiniam 
veikimui tikrinti.

3. LSS padalinių vadovybė: Rajonas, 
derinąs skautų ir skaučių ir jų rajo
ninių vadeivų darbą, T. Pirmijos pa
dalinys; Brolijos ir Seserijos padaliniai 
-rajonai, tuntai, draugovės, skiltys.

4. LSS vadų ir vadovių suvažiavimas 
— LSS vadovybės organams išrinkti ir 
svarbiems organizacijos klausimams ap
tarti. Suvažiavimai šaukiami kasmet. 
Ir visų LSS vadovybės organų kaden
cija — vieneri metai.

Be to, LSS Tarybos posėdyje 1946.V. 
30. priimti „Skautų Tėvų Organizavi
mo Nuostatai“ ir „LSS Spaudos Biuro“ 
nuostatai — skautiškai spaudai vado
vauti ir jos leidimui derinti.

LSS TARYBOS PIRMIJOS DARBAI 
IR NUTARIMAI

LSS T. Pirmija:
V. 31 sudarė LSS Spaudos Biurą,
VI. 27 nutarė leisti LSS Biuletenį,
VIII. 10. nustatė 5 LSS veikimo ra

jonus ir paskyrė jų vadus; nustatė na
rio mokestį ir jo surinkimo ir paskir
stymo tvarką,

VIII. 31. nustatė ir paskelbė svarbias 
visuomeninio skautų auklėjimo gaires; 
paskelbė visų laipsnių skautininkų re
gistraciją spalio 31 d. terminu.

LSS Spaudos Biuras paskelbė visų tu
rimų svetimomis ir lietuvių kalba lei-

PASAULIO SPAUDOS PUSLAPIUOSE
LIETUVIŲ TAUTA TURI VISAS TEI

SES BŪTI NEPRIKLAUSOMA
Prancūzų katalikų vienos studijų gru

pės leidžiamame rinkinyje „Travaux 
de l'Action Populaire“ 9 sąsiuviny yra 
išspausdinta studija apie Lietuvos kan
čias ir jos teises. Studija pilna meilės 
Lietuvos gamtai, jos dainoms ir kalbai, 
švelniam ir ramiam lietuvių būdui. Stu
dija supažindina skaitytojus su veiks
niais, suartinančiais Lietuvą su Pran
cūzija, su trumpu Lietuvos istorijos ški
cu ir kultūriniais bei ūkiniais nepri
klausomos Lietuvos bruožais paskuti
nio karo išvakarėse. Antrojoje studijos 
dalyje nupasakojamas Lietuvos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą kelias ir būdai ir 
pirmosios sov. okupacijos lietuvių tau
tai padarytos skriaudos. Toliau aprašo
ma vokiečių okupacija ir rezistencinis 
lietuvių judėjimas. Įtikinančiais faktais 
įrodinėjama, kad lietuvių tauta turi vi
sas teises būti nepriklausoma valstybe.

NIEKO NĖRA LABIAU NUVILIAN
ČIO, KAIP SKIRTAS LIKIMAS BAL

TIJOS VALSTYBĖMS
Alžire išeinąs prancūzų laikraštis „La 

luatrieme Republiąue“ 128 Nr. įsidėjo 
straipsnį, kuriame rašoma: „Šiandien 
■eikia konstatuoti, kad nežiūrint šio ka
so metu padarytų pažadų, mažų tautų 
;eisės yra ignoruojamos ir kad pasaulis 
.ugrįžo prie senos įtakų sferų koncep- 
:ijos“. Pažymėjęs tuos didžius pasikėl
imus, kurie įvyko Rytų Europoje ir ku
tų pasėkoje trys Baltijos valstybės pra
nyko, autorius rašo: „Nežiūrint valsty

binių registraciją ir naujiems leidi
niams leisti tvarką. Sp. B. rengia išsa
mią skautiškų žaidimų knygą.

LSS T. Pirmija numatė steigti skau
tų vadovams ir skaučių vadovėms Gil- 
well ir Foxlesse kursus ir sudarė ati
tinkamą komisiją. T. Pirmija sutvarkė 
sąjungos santykius su Šv. Sosto Dele
gatu. Sv. Sosto Delegatas paskyrė skau
tų vienetams Dvasios Vadovus, įvesda
mas juos į tą darbą specialia pastora
cijos instrukcija. Nustatytos skautams 
ir skautėms religinio ugdymo progra
mos. LSS Seserijos Vadija atlieka se
serijos organizacijos darbą. LSS Broli
jos Vadija šią vasarą pravedė net dvi 
vadovų stovyklas ir visą eilę stovyklų 
tuntuose.

Dabar didelė dalis tautų subūrę savo 
eilėse daug pasišventusio geriems dar
bams jaunimo, švenčia metines. Būki
me ateityje geresni, kaip buvome pra
eityje! D.

bės vyrų sprendimo, Baltijos problema 
yra žiauri realybė visiems tiems, kurių 
širdyse yra teisingumo ir žmoniškumo 
jausmas“. Jis aiškiai pabrėžia, kad Bal
tijos valstybės nėra Versalio padaras, 
kad jų nepriklausomybė visai pateisino 
save, kad jos kovojusios su ekstremis
tinėmis nacių ir bolševikų įtakomis. 
Pabrėždamas Baltijos tautų emigrantų 
didelį vaidmenį, ypač JAV, kovojant už 
savo teises, jis pažymi, kad JAV ir D. 
Britanija dažnai dariusios intervencijas 
diplomatiniu keliu, bet, deja, be rezul
tatų. „Nieko nėra labiau nuviliančio, 
kaip skirtas likimas Baltijos valsty
bėms, mažoms valstybėms su tūkstant
metėmis tradicijomis, garbingomis ir 
darbščioms, kurių idealas: „Aš nenoriu, 
kad mane girtų, aš nenoriu, kad mane 
niekintų, aš tenoriu gyventi, kaip ly
gus tarp lygių žmonių“.

DR. J. KONČIUS SUGRĮŽO 
AMERIKON

New York, N. Y., X.8 d. — Kun. Dr. 
J. Končius, Bendrojo Amerikos Lietu
vių Fondo pirmininkas, šiandien sugrį
žo į New Yorką.

Dr. Končius aplankė beveik visas Va
karų ir Siaurės Europos valstybes, kal
bėjosi su tūkstančiais užsienin pateku
sių lietuvių ir patyrė apie gyvenimą 
išvietintųjų stovyklose. Jis informuos 
Amerikos lietuvius apie lietuvių trem
tinių padėtį.

(„Naujienos“, 1946 m. spalio 9 d.)
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ SINODAS 

ATIDĖTAS
Lietuvių evangelikų sinodas, kuris 

buvb numatytas š. m. spalio 30 - 31 d. d., 
atidėtas į 1946 m. lapkričio 9-10 d. d. 
Jis įvyks toje pat vietoje, kaip jau 
anksčiau paskelbta, Lehenstadte, prie 
Braunschweigo, lietuvių stovykloje.
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