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Paskelbkime vieni kitiems 
amnestiją Lietuva tikrai bus laisva ir nepriklausoma

LIETUVIAI — TAUTIEČIAI!
Buv. Lietuvos Respublikos Preziden

tas dr. K. Grinius, išvykdamas į JAV 
pas ten gyvenančius brolius, jam su
ruoštame atsisveikinimo akte, lietuvių 
tremtinių stovykloje Hanau š.m. rugsė
jo 29 dieną, savo atsisveikinimo žodyje 
pasakė:

„Paskelbkime vieni kitiems amnesti
ją“-

Si mūsų Tautos ir Valstybės repre
zentacinio asmens mintis tebūnie auk
so raidėmis įrašyta kiekvieno mūsų šir
dyje.

Lietuvių Tremtinių Vokietijoje ir 
Austrijoje , Bendruomenės Vyriausias 
Komitetas, didžiai vertindamas šią kil
nią mintį ir jai pritardamas, akivaiz
doje vykstančios mūsų tautos nelaimės, 
kviečia ne tik lietuvius tremtinius, bet 
ir visame pasaulyje išblaškytus tau
tiečius šitai vykdyti.

Todėl:
1. Visų mūsų politinių, ideologinių ir 

religinių susigrupavimų tautiečiai, ei
liniai jų nariai ir vadovai, neatsisaky
dami nuo savųjų principų, užmiršta vi
sa, kas ligi šiol vienus nuo kitų skyrė, 
o ieško tai, kas mus visus jungia. Mū
sų tautinio sugyvenimo labui ir Tėvy
nę vadovaujančio reikalo naudai teiš- 
tiesia vieni kitiems vienijančio darbo 
rankas. Tolerancija ir vienų kitiems 
pagarba tebūnie gairės mūsų ateities 
didesniems darbams. Dėl praeities jau 
nebeatitaisomų klaidų ginčai tik tuš
čiai eikvoja energiją ir laiką, o taip pat 
silpniną jėgas. Todėl vieni kitiems ne
priekaištaukime, bet, tikrai demokrati
nėmis nuotaikomis gyvendami, sudary
kime sąlygas, kad kiekvienas tautietis 
didžiajam tautos siekimui — laisvei — 
galėtų aukoti visas savo dvasines jėgas.

2. Kiekvienas lietuvis, kur jis bebūtų 
gimęs, kuria tarme bekalbėtų ar tarp 
svetimųjų begyvendamas būtų savo 
gimtąją kalbą kiek primiršęs, jeigu tik 
jis nėra sutepęs rankų savo tautiečių, 
o taip pat ir svetimųjų krauju, jei nė
ra kenkęs lietuvių tautos kovoms dėl 
laisvės, tebūnie visų mūsų priimamas į 
taip labai retėjančias mūsų tautos ei-
les.

3. Mielas tautieti, žinome gerai, kad 
pergyveni daug kančių, daug sunkumų. 
Daug jų dar teks pergyventi. Būk kan
trus ir ištvermingas. Ne kartą gal esi 
savo kaimyno, pažįstamo, o kartais net 
giminės nuskriaustas, įskųstas, mora
liškai įžeistas, medžiagiškai apgautas. 
Būk malonus, atleisk jiems, nesudari- 
nėk menkų bylų, net į užsieniečių ran
kas patenkančių. Amnestuok savo prie
šą, paduok jam taikos ranką.

Asmeninių nesantaikų užbaigimas pa
kels mūsų dvasią, suteiks jėgų bendra
jam ir didžiajam visų mūsų reikalui — 
kovai dėl laisvės.

4. Gyvename nežinios ir sunkaus liki
mo metą. Tat kaupkime jėgas. Jos 
mums savo pačių gyvenimui, o lygiai ir 
Tėvynės atstatymo darbams bus labai 
reikalingos. Toms jėgoms sukaupti, joms 
suburti tegu mūsų širdyse dega ne tik 
meilė Lietuvos, bet ir meilė lietuvių. 
Visas aukas dėjome, dedame ir dėsime 
ne tik Tėvynei Lietuvai, bet lygiai ir 
visiems lietuviams, visiems broliams, 
visiems tautiečiams. Padarykime dar 
vieną auką — atleiskime savo tautie
čiams, buvusiems mūsų politiniams, 
ideologiniams, religiniams ar asmeniš
kiems priešams.

Vienybėje galybė.
Vardan tos Lietuvos, vienybė težydi.

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
Vyriausias Komitetas
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Amerikos rinkimus
Dar ne visai galutinomis žiniomis, 

JAV rinkimus į kongresą ir senatą lai
mėjo respublikonai. Į kongresą respub
likonai pravedė 234 atstovus, o demo
kratai 183. Darbininkai laimėjo i vietą. 
I senatą respublikonai pravedė 52 se
natorius, o demokratai 43. Daryti iš 
to išvadas, kad JAV užsienio politika 
galėtų staigiai pasikeisti, netenka. Pre
zidentas Trumanas yra demokratas ir 
kadangi jo kadencija baigiasi tik 1948 
metais, tai ir vyriausybė iki to laiko 
išliks greičiausia demokratų rankose. 
Pagaliau užsienio politikos klausimais

Jūs, kurie esate Tėvynėje, svetimos 
kariuomenės okupuotoje, svetimų tau
tų ir idėjų pavergtoje; Jūs, kurie rusiš
kojo okupanto esate iš Tėvynės ištrem
ti į tolimąją šiaurę ar Sibiro dykumas 
dirbti vergijos darbus ir, mirdami iš 
nuovargio, šalčio ir bado, laukiate iš
laisvinimo; Jūs, kurie vokiškojo oku
panto buvote ištremti Reichan į kon
centracijos stovyklas ir kalėjimus, ar iš
vežti priverstiniems darbams, ar turė
jusieji iš Tėvynės pasitraukti dėl ne
išvengiamų persekiojimų ir mirties, ku
rią jums antrą kartą grįždamas ruošė 
rusiškasis okupantas; Jūs, kurie nega
lite grįžti, kurie esate išblaškyti po vi
są Vokietiją, Austriją, Italiją, Šveicariją, 
Prancūziją, Belgiją, Daniją, Švediją ir 
kitus Europos kraštus ir laukiate, kada 
Tėvynė bus iš svetimųjų okupantų iš
laisvinta, kad stotų demokratinė, lais
va ir nepriklausoma — nenustokite vil
ties, būkit kantrūs, kaupkit jėgas, nes 
ateis diena, kada viskas, ko Jūs trokš
tate, išsipildys: Lietuva vėl bus Nepri
klausoma!

Jūs, sesės ir broliai, kurie nuo seniau 
gyvenate svetimuose kraštuose: Kana
doje, Brazilijoje, Argentinoje, Anglijo
je, ir kitur, o ypač Jūs, sesės ir broliai, 
kurie gyvenate Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse, Jūs visi, kurie savo Tėvų 
žemę Lietuvą visuomet karštai mylėjo
te, kurie dėl jos ir jos žmonių laisvės 
visuomet slelojotės, kentėjote, dėjote 
daug pastangų, aukojote ir aukojotės; 
Jūs, kurie ir šiandien, kada Tėvų žemė 
yra patekusi didžiausian vargan — sve
timųjų vergijon, jos nepamirštate, bet 
darote viską, kad Tėvynės ir lietuvių 
tautos skriaudos būtų atitaisytos, ži
nokite: Jūsų pastangos, darbas ir 
aukos brandina puikų derlių — tėvynė 
bus laisva!

Lietuva praeityje daug Kartų buvo 
patekusi į sunkius vargus. Daug kartų 
svetimos kariuomenės trypė jos žemę, 
naikino ir grobė turtą, žudė žmones,

Sesės ir broliai lietuviai!
daug kartų Lietuva ištisais metais ir, 
pagaliau, net ištisą šimtmetį buvo sve
timųjų vergiama, alinama, nutautina
ma. Ir vis dėlto Lietuva kiekvieną kar
tą kėlė, kad vėl gyventų.

Bet niekad Lietuva ir lietuvių tauta 
nėra tiek daug kentėjusi kaip 1940-41 
pirmosios rusų okupacijos, 1941 - 44 vo
kiškosios okupacijos ir po 1944 antro
sios bolševikų okupacijos metais. Tūks
tančiai lietuvių abiejų okupantų išžu
dyti, šimtai tūkstančių iš Tėvynės iš
tremtų kankinami prie sunkiausių dar
bų dykose negyvenamose Rusijos vie
tose ir marinami badu, šimtas tūkstan
čių lietuvių, išblaškytų po pasaulį, turi 
skursti, negalėdami grįžti Tėvynėn, nes 
ten laukia jų kalėjimas arba mirtis, dėl 
jų kilmės, tikybos ar politinių įsitikini
mų. Niekad amžių bėgyje Lietuva, ir 
lietuvių tauta nėra pakėlusi tiek skur
do, vargo ir niekad nėra netekusi tiek 
kraujo, bet taip pat niekad amžių bė
gyje lietuvių tauta nėra buvusi tokia 
sąmoninga ir stipri. Dvidešimt dveji 
Lietuvos nepriklausomo gyvenimo me
tai pakėlė lietuvių tautos sąmonę, pa
gilino Tėvynės meilę, sustiprino troš
kimą būti laisvai ir nepriklausomai. Jei 
praeityje už Tėvynės ir tautos laisvę 
ir nepriklausomybę aktyviai kovojo tik 
šviesuomenė, tai šiandien už Lietuvos 
laisvę ir Nepriklausomybę kovoja visa 
lietuvių tauta!

Jei amžių bėgyje Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės sąjungininkais buvo 
neperžįangiami miškai, neišbrendamos 
balos, didesnių kaimynų nesutarimas ar 
nusilpimas, tai šiandien lietuvių tauta 
turi tokius galingus sąjungininkus kaip 
niekad.

Lietuvos ir lietuvių tautos galingiau
siai: šą/vUlgmldkaš L-J.ulu.. “j ‘A .ėls.. 
ir tiesa.

Lietuva, ir rusų, ir vokiečių, ir dabar 
vėl rusų yra užgrobta, pavergta ir sve

JTO politinė torybn pasisukę prieš Mnnuilskį
JIS KALTINAMAS, KAD ELGĘSIS TARYBOJE KAIP DIKTATORIUS

Jungtinių Tautų Organizacijos Poli
tinėje Taryboje Argentina buvo pasiū
liusi priimti į JTO Švediją, Afganistaną 
ir Islandiją. Tarybai pirmininkauja 
Ukrainos atstovas Manuilskis. Jis pa
statė pasiūlymus balsavimui ir už pri
ėmimą balsavo 19, prieš 14 ir susilaikė 
16 atstovų. Po balsavimo Manuilskis 
pareiškė, jog pasiūlymas esąs atmestas, 
paaiškindamas jog reikią dviejų treč
dalių daugumos. JAV atstovas senato
rius Tom Conally tuoj pakilo protes
tuodamas ir pareiškė: „Tarybos pirmi
ninkas turi įsisąmoninti, kad jis yra 
Tarybos tarnyboje, bet nėra jos dikta
torius. Čia yra demokratiška organi
zacija ir mes norime, kad jos pirmi
ninkas elgtųsi pagal demokratiškus me
todus“. Pakilo tikra protesto banga ir 
klausimas buvo pastatytas balsuoti ant
rą kartą. Dabar visi balsavo už mi
nėtų valstybių priėmimą ir prieš bal
savo tik Sovietų Sąjunga, Ukraina, Gu
dija ir Jugoslavija. Tik viena Čekos
lovakija nuo balsavimo susilaikė. Po 
to Sovietų Sąjungos atstovas Politinėje 
Taryboje Krasilnikovas pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga nesijaučia esanti su
rišta padarytuoju nutarimu.

ŠVEICARAI ŠELPS EUROPOJE 
1.000.000 VAIKŲ

Šveicarijoje yra įsisteigusi šelpimo 
organizacija „Šveicarijos Šalpa“, kuri 
į savo darbą pasiryžusi įtraukti visus 
šveicarus, ypač moteris. Šveicarietės 
jau dabar renka vaisius ir maisto pro-

almėjo respublikonai
abi partijos dirbo vieningai ir senate ir 
kongrese didelių nuomonių skirtumų 
nebuvo.
LENKIJOS KARO LAIVAI GRĮŽTA

Kaip lenkų laikraštis „Kurier Co- 
dzienny“ rašo, šeši Lenkijos karo lai
vai, kurie karo metu buvo pabėgę į 
Angliją, būtent — kreiseris „Conrad“ ir 
naikintuvai — „Piorun“, „Krakowiak“, 
„Slazak“ ir dar du grįžta iš Anglijos į 
Lenkiją. Dar lieka Anglijoje trylika 
lenkiškų karo laivų, tačiau, kad tie li
kusieji grįš Lenkijon, nežinoma.

duktus, kurie bus panaudoti vaikams 
Europoje šelpti. Organizacija yra nusi
stačiusi šelpti 1.900.000 vaikų, iš kurių 
50.000 Italijoje, 370.000 Vokietijoje, 300. 
000 Austrijoje ir kitus Lenkijoje, Jugo
slavijoje, Prancūzijoje, Vengrijoj, Grai
kijoje ir Suomijoje. Kad teikiamos pa
šalpos nepatektų į juodąją rinką, nusi
statyta jas išduoti reikalingiesiems sta
čiai į rankas. Bus įruoštos vaikams spe
cialios virtuvės, kurios dalinai veiks

taikos statybos baime
_ Prašom, pamėginsim sucementuoti
— O jūsų cementas ar ne su paraku maišytas?

(The Washington Post)

timoje priespaudoje laikoma, sulaužant 
tarptautinę teisę, garantijas ir pačio 
užgrobiko Nepriklausomai Lietuvai duo
tus pasižadėjimus ir pasirašytas sutar
tis. Šis užgrobiko Lietuvos teisių, pa
neigimas, kartu pažeidžia visų mažų ir 
didesnių tautų teisę laisvai pačioms ap
sispręsti būti nepriklausomomis. Ši tei
sė yra garantuota Atlanto Chartos ir 
pripažinta Jungtinių Tautų Organiza
cijos statuto. Teisė yra Lietuvos pusėje!

Ir Atlanto Charta, ir Jungtinių Tautų 
Organizacijos statutas, ir JAV prezi
dento Trumano pareiškimai reikalauja 
atstatyti valstybes, kurios savo nepri
klausomybės yra netekusios karo metu 
kitų valstybių užpultos. Lietuva neka
riavo nei su Sovietų Sąjunga, kuri ją 
pagrobė 1940 metais, kai dar jokio karo 
tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos ne
buvo, nei su Vokietija, kuri Lietuvą 
okupavo 1941 metais žygiuodama į 
Maskvą, nei vėl su Sovietų Sąjunga, 
kuri Lietuvą antrą kartą okupavo 1944 
metais, žygiuodama į Berlyną.' Lietu
va nuo pat karo pradžios pasiskelbė 
esanti neutrali ir neutralumo šventai 
laikėsi, o lietuvių tauta, svetimiems Lie
tuvą okupavus, teisėtai priešinosi 
abiems okupantams, nes ir vieni, ir 
antri ją norėjo padaryti įrankiu savo 
tikslams siekti, jėga vertė lietuvių tau
tą kovoti už svetimųjų reikalus. Vals
tybių, su kuriomis Lietuva nebuvo ka
ro padėtyje, užpulta ir okupuota, Lie
tuva po karo turi būti atstatyta laisva 
ir nepriklausoma, o svetimos kariuo
menės, policija ir administracija turi 
būti iš Lietuvos atitrauktos. Tiesa yra 
Lietuvos pusėje!

Didžiosios Vakarų Demokratijos šį 
karą yra vedusios ne dėl teritorinių pa- .* •€• *- I * — —-■^-*4 • -J * rve<

i ar mažas tautas, bet prieš fašizmą, im
perializmą ir totalizmą, prieš žmogiš- 

| kų ir tarptautinių teisių laužytojus, kad

prie mokyklų. Vaikams bus duodamas 
jau pagamintas maistas ir dalinamas 
pienas, o be to avalinė ir rūbai. Orga
nizacija jau yra gavusi iš Šveicarijos 
vyriausybės ir surinkusi aukomis 170 
milijonų šveicarų frankų. Aštuonioli
koje valstybių ji jau turi pravedusi 500 
įvairių pagalbos akcijų. Pačiu paskuti
niu metu Šveicarijos vyriausybė jai pa
skyrė dar papildomai 20 milijonų švei
carų frankų.

visų pavergtųjų ir skriaudžiamųjų tau
tų teisės būtų atstatytos, kad būtų įgy
vendinti pagrindiniai laisvių principai 
visiems žmonėms, kad būtų įgyvendin
ti demokratiniai valdymosi principai vi
sose valstybėse, kad visos valstybės, ku
rios savo nepriklausomybes yra prara
dusios dėl užpuolikų, būtų atstatytos, 
o visos tautos, kurios nepriklausomybei 
yra pribrendusios, pačios galėtų laisvai 
apsispręsti dėl savo valdymosi formų 
ateityje. Lietuva svetimųjų užgrobta, 
Lietuvos nepriklausomybė užgrobiko 
panaikinta, lietuvių tautai atimtos vi
sos laisvės, lietuvių tauta yra persekio
jama dėl savo įsitikinimų, tremiama ir 
žudoma, jos skaičius Lietuvoje katas- 
trofingai mažėja,’jos laukai dirvonuoja 
ir į Lietuvą iš Rusijos gilumos yra ga
benami svetimų tautų kolonistai. Visa 
tai yra visiškai priešinga tikslams, dėl 
kurių didžiosios Vakarų Demokratijos 
vedė karą su fašizmu, imperializmu ir 
totalizmu. Lietuvos reikalą apginti yra 
lygu apginti didžiųjų Vakarų Demokra
tijų principus prieš naujus imperializ
mo ir totalizmo pasireiškimus. Lietuvių 
tautos kova už laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą yra kartu kova 
už didžiųjų Vakarų Demokratijų prin
cipų įgyvendinimą. Didžiosios Vakarų 
Demokratijos turi būti lietuvių tautos 
sąjungininkėmis kovoje dėl laisvos ir 
Nepriklausomos Lietuvos!

Ne viena lietuvių tauta šiandien įren
čia. To pačio rytų grobiko šiandien yra 
pagrobtos Estija, Latvija, Lenkija ir į 
karą prieš savo norą įtrauktos Rytų ir 
Vidurio Europos valstybės. Jų tautų 
visos laisvės taip pat yra bolševikiškojo 
okupanto paneigtos, o žmonės dėl įsiti
kinimų persekiojami. Kova, kurią di
džiosios Vakarų Demokratijos veda dėl 
tų valstybių ir tautu išlaisvinimo diplo
matinėse konferencijose, yra kartu ko
vu ir uei toietuvos laisves. Rytų ir Vi
durio Europos tautų kova dėl savo iš
silaisvinimo, yra kartu kova dėl Lietu
vos išlaisvinimo. Lenkai, estai, latviai 
ir kitos pavergtos tautos yra lietuvių 
tautos sąjungininkės!

Kaip Lietuvos reikalas diplomatinėse 
konferencijose bebūtų sprendžiamas, jei 
jis nebus išspręstas pripažįstant Lietu
vai visišką laisvę ir nepriklausomybę, 
sprendimas nebus galutinas, bet tik lai
kinas, nes neatitiks tarptautinę teisę, 
ir didžiųjų Vakarų Demokratijų pasi
žadėjimus ir tikslus, dėl kurių buvo 
vedamas antrasis pasaulinis karas. 
Tarptautiniuose santykiuose einama 
nuo tarptautinių problemų sprendimo 
jėga į teisėtą ir teisišką tarptautinių, 
problemų sprendimą. Lietuvą pavergė 
brutali jėga — jos laisvę ir Nepriklau
somybę turi atstatyti teisė!

Ir jei šiandien Lietuva vis dar sve
timos kariuomenės okupuota, jei jos 
žmonės verčiami išpažinti ir gyventi 
pagal svetimas idėjas, jei jie, neturė
dami net minimalių laisvių, paversti 
visiškais vergais, svetimųjų slaptosios 
policijos dėl įsitikinimų ar kilmės žu
domi, kalinami ir tremiami į tolimus 
ir dykus kraštus, jei kita tautos dalis 
dėl svetimųjų okupacijos ir persekioji
mų turi gyventi ištrėmime, jei visa lie
tuvių tauta šiandien yra išsisklaidžiusi 
plačiosiomis pasaulio arterijomis, tai 
lietuvių tautos širdis vis dėlto buvo, 
yra ir bus Lietuva, visos tautos mintyse 
tik Lietuva, visos tautos darbas ir pa
stangos Lietuvai, visos tautos nepalau
žiama valia atkovoti Lietuvai laisvę ir 
N epriklausomybę.

Šventai tikime, kad amžinoje kovoje 
Pikto su Gėriu, Netiesos su Tiesa, kad 
ir kaip Pikta ir Netiesa besidėtų ga
lingi, pagaliau, nugalės Tiesa ir Gėris. 
To siekia visas teisingasis pasaulis, to 
pačio tesiekiame ir mes, lietuvių tauta.

Būkime kantrūs galutiniems sprendi
mams, būkime dori ir teisingi savo po
elgiuose, būkime pasiryžę pakelti visus 
sunkumus, Lietuvos išlaisvinimo dar
bui dirbkime visomis jėgomis ir visose 
galimose srityse, būkime nepalaužiamos 
valios savo užsibrėžto tikslo siekdami, 
nesigailėkime Lietuvos išlaisvinimo rei
kalui jokių aukų, net gyvybės, būkime 
vieningi, nesiskaldykime, visai lietuvių 
tautai ir kiekvienam lietuviui bendrą 
Lietuvos išlaisvinimo kelią neapleiski
me dėl šunkelių, aukokimės!

Lietuva tikrai bus laisva ir Nepri
klausoma!

Lietuvių žurnalistų suvažiavimo - 
Vokietijoje vardu

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Valdyba
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Utiutims aiwadu#
„Tremtinių Žinios“ vos pradėjusios 

eiti, vos susikomplektavus ir redakci
niam kolektyvui ir artimesniems ben
dradarbiams, susidūrė su sunkiomis 
kliūtimis. Išleidžiame 13 - 14 numerius 
ir galimas daiktas laikinai savo darbų 
turėsime sustabdyti. Wiesbadeno lietu
vių tautinė bendruomenė yra išskirs
tomą ir turi Wiesbadeną apleisti. Kar
tu su ja teks Wiesbadeną apleisti ir 
„Tremtinių Žinioms“. Nei kur artimiau
siomis dienomis lietuviškai spaustuvei, 
kurioje „Tremtinių Žinios“ spausdina
mos, nei kur pačiai redakcijai teks atsi
durti, dar nežinome. Darbas pradėtas 
didelis, ir, žinoma, kad jis nutrauktas ne
bus, bet visomis išgalėmis tęsime jį to
liau. Mums džiugu ir tai ypač mus skati
na, kad laikraščiui plačiuosiuose lietu
vių tremtinių sluoksniuose susilaukėm 
palankaus pritarimo ir įvertinimo. To 
palankumo skatinami stengsimės savo 
skaitytojų neapvilti ir pačiu artimiau
siu laiku vėl laikraštį tęsime toliau. 
Kol kas, neturėdami pastovaus adreso, 
kol jį galėsime pranešti, prašome visais 
laikraščio reikalais rašyti adresu: Hen
rikui Blazui, DP Camp, Scheinfeld 
(13a). Tuo pačiu adresu prašome visų 
bendradarbių nenutraukti siuntinėti 
laikraščiui medžiagą.

Redakcinė Kolegija.

TARP KITA KO...
(Faktų montažas)

Kas nacizmas ir kas komunizmas, — i 
šitą klausimą stato ne vienas politikas, Į 
žurnalistas, pirklys, artojas ir kt., skir
tumų ir panašumų iėško (bent ieškojo) 
ir patys minėtų visuomeninių sistemų 
kūrėjai. Čia 4 atskiros nuomonės:

1. ,įEsmėje nacionalsocializmas ir ko
munizmas yra tas pat“, — tarė Adolf 
Hitleris. ('„The Bulletin of Internatio
nal News", Nr. 5).

2. „Hitlerininkai užsispyrę vadina sa
ve tautininkais socialistais! Vadinasi,
Vokietijos valdovai nori įtikinti mus, 
kad hitlerininkų partija, vokiškųjų Eu
ropos užgrobikų ir plėšikų partija, or
ganizuojanti vagių intervenciją į mūsų 
socialistinę valstybę, yra socialistinė 
partija. Kas gali būti bendro tarp so
cialistų ir išsigimėlių hitleriškų agreso
rių, kurie plėšia ir vergia Europą?

Ar hitlerininkai yra nacionalistai? Ne, 
tai neįmanoma. Tikrovėje hitlerininkai 
ne • acionalistai, bet imperialistai. Kol 
hitlerininkai teužsiėmė vokiškųjų že
mių, pvz., Pareinio krašto, Austrijos ir 
kt., prisijungimu, juos iš dalies buvo 
galima pavadinti nacionalistais. Bet vė
liau, kai jie užgrobė svetimus kraštus 
nustojo buvę nacionalistų partija, nes 
nuo to momento jie tapo imperialistine 
partija, grobuoniškąja prispaudėjų par
tija.

Ar hitlerininkai yra nacionalistai? Ne, 
tai neįmanoma. Tikrovėje hitlerininkai 
yra nenumaldomi socializmo priešai, 
reakcionieriai dr juodašimčiai, kurie iš 
darbo klasės ir Europos tautų atėmė 
pačias elementariąsias demokratines 
laisves. Iš esmės hitlerinis režimas yra 
reakcinio režimo, kuris Rusijoje buvo 
carų laikais, kopija. Hitlerininkų par
tija — šitai demokratinių laisvių prie
šų partija, viduramžių reakcijos ir žu
dynių partija“, — pareiškė J. Stalinas 
(žiūr. jo kalbą, pasakyta 1941.XI.6 d.).

3. „Kai kurios nors valstybės gyven
tojai, draugiški, taiką mylintieji, yra 
komunistinės ar nacionalistinės tironi
jos (tai juk esmėje dvi to paties reiš
kinio atmainos!) pagriebiami už gerklės 
ir už galvos, — tada tos šalies valdovai 
laikinai savo karo ir ekspansijos tiks
lams įgauna, palyginti, didesnes gali
mybes, negu laisvose visuomenėse, kur 
valdžia yra parlamentų žinioje“, — pa
brėžė Winston Churchill (House of 
Commons, 1938.X.5 d.).

4. „Vokiškoji tikrovė ir ideologija bus 
labiau suprantamos, jei į jas žvelgsime 
ne iš Vakarų, bet iš Rytų žiūrėjimo ker
tės. Vokiškojo ir rusiškojo galvojimo ir 
politikos saitai yra principiniai ir pa
stovūs, nors (o, gal būt, kaip tik dėl to) 
tų tautų charakteris priešingas.

Šitų saitų pagrinde glūdi abiem tau
tom bendros sąlygos ir patyrimai. XIX 
amžiaus būvyje Rusijos ir Vokietijos 
politika rutuliavosi autokratizmo, biu
rokratizmo, policinės valdymo sistemos 
ir bažnyčios su valstybe vienybės ženk
le. Antisemitizmas žydėjo abiejuose 
kraštuose. Vokietija turėjo pan - ger
manizmą, Rusija puoselėjo pan - slaviz
mo aspiracijas. Abiejų kraštų istorija 
buvo niūri ir abiem tautom įskiepyta 
palinkimas į misticizmą ir nihilizmą. 
Todėl ne atsitiktinumo dalykas, kad 
tarp tarybinės Rusijos komunizmo ir 
Reicho nacionalsocializmo yra neabejo
jami panašumai“, — pridūrė R. D. But
ler. („The Roots of National Socialism.“).

Galvosūkis. „La Tribune des Nations“ 
rašo: Pirmasis pasaulinis karas truko 
1563 dienas, ’ antrasis — 2176. Pirmasis 
pareikalavo 10 milijonų karių užmuš
tais ir keletą tūkstančių civilių; antra
sis — 20 milijonų žuvusių karių ir apie 
tiek pat civilių. Pirmojo pasaulinio karo 
metu deportuota vos keli tūkstančiai 
žmonių, antrojo metu — 16 milijonų.

Taikingi pareiškimai ir karingi veiksniai
MOLOTOVAS STATO ULTIMATYVIUS REIKALAVIMUS UŽSIENIŲ REI
KALŲ MINISTERIŲ TARYBOJE, O MANUILSKIS ELGIASI DIKTATO
RIŠKAI JTO POLITINĖJE TARYBOJE. SOVIETŲ SĄJUNGA VIS DAR TE- 

BEPUOLA ANGLO SAKSUS, O TIE TIK GINASI IR PROTESTUOJA

Vis dar tenka grįžti prie paskutiniu 
metu pasakytųjų didžiųjų vyrų kalbų, 
kurios atrodo norėjo praskaidrinti 
įtemptą tarptautinės politikos atmosfe
rą ir paruošti kelią nuoširdesniam ben
dradarbiavimui ir susitarimui tarp Ry
tų ir Vakarų. Kai Vakarai kalbėjo, So
vietų Sąjunga tylėjo ir atrodė, kad jau 
jau ji yra linkusi suprasti Vakarus. 
Maršalo Stalino pasakytoji kalba lyg 
tam buvo suteikusi dar daugiau vilčių. 
Nors britų spauda ir labai palankiai ją 
vertino, bet vis dėlto pareiškė rezer
vuotą nuomonę, kad pasitikėti vien gra
žiais žodžiais negalima, bet kad reikia 
palaukti Sovietų Sąjungos darbų. Ir 
šie žodžiai pasirodė esą teisingi dar Sta
lino kalbos pirmam įspūdžiui nepraė
jus. Tik Molotovas prabilo iš Jungtinių 
Tautų Organizacijos tribūnos, kai vi
sos iliuzijos iš karto dingo. Jo kalba bu
vo pripažinta agresyvi ir net įžūli, nes 
tai buvo tikra Sovietų Sąjungos diplo
matinės ofenzyvos pradžia. Ir ne todėl, 
kad Molotovo padarytieji pasiūlymai 
būtų tokie savo esmėje nepriimtini, bet 
todėl, kad jie buvo paremti kaltinimais, 

Po pirmojo karo laisvę atgavo 8 vals
tybės, o po antrojo — 2 (Austrija ir Is
landija). Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
Europoje buvo 43 metai taikos, prieš 
antrąjį — vos 20. Kokią perspektyvą 
ateitis slepia trečiajam pasauliniam ka
rui? — klausia laikraštis.

Nusikaltimas ir bausmė. Indijanos 
valstybėje, Wabash vietovėje teisėjas 
į piliečius šitaip kreipėsi: „Kuo nuolan
kiausiai prašau ateinančią savaitę susi
laikyti nuo teisės pažeidimo, nes proto-
kolų knyga jau baigta, o naujos nepri- 
siuntė“.

Piliečiai prisitaikė 100%. Tas pats 
laikraštis praneša ir kitą klusnumo pa
vyzdį:

JAV ambasados Maskvoje pareigū
nas grįžta į Vašingtoną ir pareiškia mi
tinge:

— Esame taip saugūs, kad ambasa
dos durys dieną - naktį atviros.

— Ar Maskvoj nėra vagių? — kažkas 
paklausia iš minios. Pareigūnas ramiai 
atsako:

— Oho, yra, bet bausmė už įėjimą į 
JAV ambasadą būtų palyginti žymiai 
didesnė negu už vagystę.

Geros akys dūmų nebijo. „Time and 
Tide“ korespondentė Fredy Bruce Lock
hart savo įspūdžiuose iš Lenkijos pa
stebi, kad „anapus geležinės uždangos“ 
mėgstama humoras, juokiamasi netgi 
pro ašaras. Sakysime, Krokuvoje ji ga
vo gėlių puokštę ir pastebėjo, garsiai 
nustebdama, kad jos viela surištos. Gre
ta sėdįs pilietis atsiliepė: „Taip su vis
kuo pas mus vyksta“. Kita prakalbinta 
moteris į klausimą „Ką galvojate apie 
geležinę uždangą?“ atsakė: „Teveikia į 
vieną pusę x- galima įeiti, bet išeiti... 
neįmanoma“. Arba vėl: „Koks skirtu
mas tarp Veneros ir NKVD?“ — „Ve
nera kilo iš jūrų putų, o NKVD — iš 
padugnių“. Dar vienas „kąsniukas“; 
„Kas galingiausias Lenkijos valdovas 
visoje istorijoje?“ — „Karalius Bierut 
I“. — „??“ — „Mat, valstybės vakarinės 
sienos ant Oderio, o sostinė... Maskvoj“. 
Ir dar: „Koks panašumas tarp Bieruto 
ministrų ir Trijų Karalių?“ — „O g’ 
tas, kad jie irgi atvyko iš Rytų, irgi su 
žvaigžde ir... prie lovio“.

Sudarė Br. Lukša

Kiekvieno mūsų svajonė susilaukti dienų, kada ir vėl galėsim žengti 
plačiuoju savo Tėvynės vieškeliu, pro gluosnius, pro kryžius, per plačiuo

sius Lietuvos laukus Bendoriaus foto
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nukreiptais prieš vakaririius sąjungi
ninkus ir todėl, kad pats kalbos tonas 
buvo ne pasiūlymų stiliaus, bet grei
čiau kai': 'amasis aktas, mėginęs visą 
kaltę dėl ..epasiekiamo susitarimo vi
sais klausimais suversti JAV ir D. Bri
tanijai.

Ofenzyva Molotovo kalba nepasibai
gė. Dabar ji tęsiama toliau ir vyks
tančioje New Yorke didžiųjų užsienių 
reikalų ministerių konferencijoje ir 
Jungtinių Tautų Organizacijos tarybo
je. Užsienių reikalų ministerių konfe
rencijoje dar tebesvarstomos jau Pary
žiaus Taikos konferencijoje nubalsuo
tos, bet dar keturių didžiųjų nepatvir
tintos taikos sutartys su buv. Vokieti
jos sąjungininkais. Triestas, Dunojaus 
laivininkystė, Bulgarijos sienos, repara
cijų mokėjimo tvarka, štai klausimai, 
dėl kurių galutinai susitarti dar ir šian
die nepavyksta. New Yorko spauda 
kaltina Molotovą, kad jis Sovietų Są
jungai ir jos sąjungininkei Jugoslavijai 
pageidautinus reikalavimus statąs ulti
matyviai, lyg plėšte norėtų iš JAV ir 
D. Britanijos juos išplėšti. Bevinas ir 
Byrnes ginasi prieš Molotovą sutarti
nai, bet Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris Bidault ne visuomet savo 
Vakarų kolegas paremia ir tuo būdu 
įneša tam tikrų sunkumų. Suprantama, 
jei vienybės negalima pasiekti jau su
tartais klausimais, tai dar didesni prie
šingumai gaunasi, kai yra paliečiamas 
Vokietijos klausimas. Čia ir rytinės Vo
kietijos sienos, ir ūkinis Vokietijos su
jungimas ir politinė Vokietijos konso
lidacija, kad būtų galima joje sudary
ti vyriausybę, su kuria bus galima pasi
rašyti būsimąją taikos sutartį. Vilties 
susitarti yra maža ir jau šiandien kal
bama, kad nesutarimams išlyginti ir 
bendriems pagrindams nustatyti gali
mas daiktas teks sušaukti prezidento

Iš vokiečių universiteto
Kai aš pažinau Jus, Frau Caypor, vo

kiečių universitetai man tebuvo tolima 
svajonė. Mano vaizduotėje jie iškildavo 
miglotas, romantiškais pavidalais. Aš 
regėdavau jų praeitį — bildančias stu
dentų pušnis, punšo garus, Heidelberge 
prarastas širdis, senąją „Burschenherr- 
iichkeit“. Ir aš norėjau pats pajusti jų 
dabartį tarp senų, garbės ir amžiaus iš
vagotų sienų, tyliose bibliotekose ir 
triukšmingose auditorijose.

Jūs mano entuziazmą šiek tiek su- 
drumstėte. Aš bijojau, kad jūs dar ga
lite būti gyva ir taip nenorėjau susitikti 
su Jumis. Aš stebėjau, kaip Jūsų — vo
kiečių intelektualės, patriotės ir šeimi
ninkės — tipas, pražydęs prieš 30 me
tų, išaugo paskutiniuoju laiku. Štai keli 
Jūsų bruožai:

Jūs į viską žiūrite iš savo teutoniško 
pranašumo taško. Visa, kas vokiška, 
jums yra aukščiausia. Jūsų idealas — 
vokiečių pasaulis, kuriame kitos tautos, 
didesnėje, kaip Romos hegemonijoje, 
galėtų džiaugtis vokiečių mokslo, meno 
ir kultūros gėrybėmis. Kokia Jūs nuo
sekli! Skambindama Debussy, Jūs ne
užmirštate pridurti — Tai dekadentiš
kos tautos dekadentiška muzika! Kal
bėdama su anglu, Jūs pabrėžiat — Jūs 
(anglai) nemokate tapyti, jūs neturite 
skulptorių, jūs nemokate rašyti muzi
kos. Kai anglas kukliai teisinasi, jog jo 
.auta turinti keletą neblogų poetų, Jūs 
nustembate — Taip, jūs sugebate rašy
ti eiles. Aš tikrai stebiuosi kodėl...

Trumano, maršalo Stalino, Atlee ir Bi
dault konferenciją.

Molotovo artimiausias kolega, Ukrai
nos užsienių reikalų ministeris Manu- 
ilskis laikosi tokios pat diplomatinės 
taktikos, kaip ir jo šefas. Toji taktika 
yra atkaklumas ir noras primesti savo 
valią kitiems. Politinėje JTO Taryboje 
amerikiečių senatorius net jam turėjo 
priminti, kad JTO yra demokratinė įs
taiga ir kad joje reikia elgtis ne dikta
toriškai, bet prisilaikant demokratinių 
metodų. Visos delegacijos senatoriaus 
pareiškimui pritarė ir savo balsavimais 
parodė, jog jos Manuilskio taktiką ir 
metodus smerkia. O tai jau yra dide
lis dalykas, kuris parodė, jog visos vals
tybės, išskyrus slaviškąjį bloką su So
vietų Sąjungos diplomatiniais metodais 
nesutinka ir yra jiems priešingos. Tai 
parodo taip pat, kad anglo saksų blo
kas turi pasaulyje didelį pritarimą ir 
kad jis gali tikėtis JTO savo vedamos 
politikos linijai didesnį pritarimą. Ir 
vis dėlto šis blokas yra šiandien defen- 
zyvoje. Jis tik ginasi ir stengiasi Sovie
tų Sąjungos vedamą aktyvią politiką 
kaip galima daugiau užšachuoti ir savo 
nusileidimą kai kuriais klausimais su
mažinti, bet kartu ir neprivesti prie di
desnių nuomonių skirtumo. Tačiau pra
raja tarp Rytų ir Vakarų kaskart ne
mažėja, bet atrodo didėja. Ir tai ne pir
maeiliais klausimais, bet dargi antraei
liais. Susitarti darosi kaskart vis sun
kiau ir čia negelbėjo nieko net pačios 
taikingiausios kalbos, kurios praskam
bėjo raminančiai, bet kurios žadėtojo 
nuraminimo plačiuosiuose pasaulinės 
politikos horizontuose neatnešė. Jie vis 
dar tokie pat nelygūs, kaip ir iki šiol 
buvo ir nėra didesnių žymių ir vilčių, 
kad artimiausioje ateityje jie galėtų iš
silyginti.

Laiškas poniai Caypor, gyv. S. 
Maugham apysakos „Ashen- 

den“ puslapiuose

Vargšė Frau, kaip drįsta tie „auslan- 
deriai“ rašyti eiles. Ir dar geras...
. Šeštaisiais mūsų pažinties metais, li

kimas mane pasodino vokiečių univer
siteto suolan. Aš jau buvau susipaži
nęs su vokiečių tauta. Iki pat dugno. 
Bet, stodamas universitetan, aš puose
lėjau slaptą viltį. Juk čia aš sutiksiu 
Vokietijos elitą, jos „gyvąjį protą“, juk 
jaunuomenė visame pasaulyje šneka 
viena kalba. Aš peržengiau dvasinių 
mokslų fakulteto slenkstį su senomis 
svajonėmis ir naujomis viltimis.

Dabar klausykitės įdėmiai, Frau Cay
por. “Jūs netikėsite. Jūs atgimėte tarp 
mano universiteto sienų, Jūs esate įsi
kūnijusi tūkstančiuose jaunų studentų. 
Universitetas jiems, kaip ir Jums, yra 
mūšio laukas už zoologinę Didžiąją Vo
kietiją.

Jūs stebitės? Man užtenka prisimint 
kelias praėjusias dienas ir aš turiu gau
sybę pavyzdžių. Pav. lektorius pamini 
ekspresijonistinę poeziją. Jis kritikuoja 
jos padrikumą. Jį perrėkia susijaudinu
sių, įraudusių, pritariančių studentų 
gerklės. Jie prisimena „Das Reich“ pa
mokslus apie išsigimusią poeziją, ir jų 
veidai dar labiau {rausta. Dėl tėvynės! 
Lektorius nuosaikiai pamini, jog B. 
Shaw nėra tiek kūrėjas, kiek paradok
sų ir pinigų kalikas. Vėl ovacijos. Pa
skiri šauksmai — fui! fui! Juk jis ang
las! Auditorija vos neuždainuoja „Wir 
fahren gegen Engeland“. Italų kalbos 
lektorius duoda išversti sakinį „Vokie
tija ir Prancūzija yra seserys“. Čia. pa
liečiama jautriausioji styga. Neapykan
ta studentų veiduose pralenkia nuosta
bą. Jie rausta, bala, protestuoja. (O 
bėjo apie Jungtines Europos Valsty
bes...) Mes ir Prancūzija?! Niemals!

Jūsų lyties atstovės, studentės, tru
putį ramesnės, moteriškesnės. Jūs gal 
atsimenate tas merginas, kurios Frank
furte buvo suimtos su nepilnamečių 
plėšikų gauja. Juk kas nors turi jais 
rūpintis! juos valgydinti apskalbti — 
nuoširdžiai kalbėjo tos jaunutės, „mū- 
tterliche“ vokietaitės. Ta pati širdis 
plaka ir jaunųjų studenčių tyrai vokiš
kose krūtinėse. Auditorijose jos sėdi 
petys į petį, vienoje linijoje su vyrais, 
rūpinasi jais ir remia juos savo švel
niais, subtiliais argumentais. Ir čia 
frontas, ir čia vyksta kova. Dievas Vo
lanas tikrai seka juos iš Walhallos kar
tu su žuvusiais didvyriais. Kartais jis 
suraukia kaktą, bet netrukus atlaidžiai 
nusišypso. Jos gi tokios jaunos... Štai, 
viena paklydėlė išdrįso pagirti Th. Wil- 
derio „Mūsų mažą miestelį“. Patriotiš
kas kolega tuojau ją apšvietė — Das ist 
doch minderwertig! Ką gali toks „ami“ 
parašyti? Kita muzikos mėgėja palan
kiai atsiliepė apie Stravinskį. — Was?!

Didieji politikai labai 
išsiblaškę

Iš New Yorko pranešama, kad po 
kiekvieno Jungtinių Tautų Organizaci
jos pilnaties posėdžio salėje randama 
labai daug pamestų daiktų, kurie pri-
klauso aukštiesiems diplomatams. Dau
giausia randama angliškųjų delegatų 
paliktų lietsargių, žiedų, akinių ir pini
ginių. Po pilnaties susirinkimo pirmi
ninkas Henri Spaakas buvo paskelbęs, 
kad jis laike posėdžio pametė savo am
žinąją plunksną ir portfelį. Plunksna
kotis buvo rastas posėdžių salės prieš
kambaryje, o portfelis prie posėdžių sa
lės durų. Niekas jame nebuvo paliesta. 
Yra griebtasi priemonių, kad viskas, 
kas po posėdžio salėje paliekama ne
dingtų ir būtų patikrinta. Pilnos grin
dys paliekamos primėtytos visokių po
piergalių. Jų tarpe gali pasitaikyti ir 
svarbių dokumentų. Po posėdžio tar
nautojai surenka visus numestus po
piergalius ir juos atydžiai perskaito. Jų 
darbą prižiūri saugumo valdininkai ir 
nepaleidžia jų iš savo akių, kad kar
tais jie nepanaudotų kokio vertinges
nio dokumento šnipinėjimo tikslams. 
Kai viskas peržiūrėta, popiergaliai su
dedami į didelius brezentinius maišus, 
kuriuos sukrauna į sunkvežimį ir išve
ža po apsauga į popierio piaustymo 
Įmonę. Čia per mašinas visi popierga
liai susmulkinami į tokius skutelius, 
kad viename skutelyje nepalieka dvie
jų pilnų žodžių. Vėliau liekanos supre
suojamos ir siunčiamos į popierio fab
riką. Gauti pinigai įnešami į Jungtinių 
Tautų Organizacijos sąskaitą. (AP)

EGIPTE RASTA SENOVĖS MENO 
VERTYBE

Kaire išeinantis laikraštis „Al Mišri“ 
praneša, kad žemutiniame Egipte ties 
Sagasinu prie kalno Basta rasta sto- 
vylą. kuri yra virš dviejų tūkstančių 
metų senumo ir vaizduoja kažkokią ka
rališką porą. Stovyla yra iš juodo 
marmuro, o jos kūrėjas nėra nustatytas. 
Tačiau ji yra labai didelės meninės 
vertės.

Kaip jūs drįstate? Beethovenas buvo 
vienintelis ir su juo didžioji muzika 
baigiasi. Die wahre, grosse deutsche 
Musik!

Taip aš, diena iš dienos, turiu stebė
ti, kaip ši karta baigia išpinti narvus, 
kuriuosna jūsų proseniai pasodino sa
vo didžiuosius žmones. Beethovenas, 
Goethe jai jau tapo tolimais, neliečia
mais stabais. Kelių kartų brošiūros, 
studijos, veikalai, lyg dėlės, baigia iš
čiulpti iš jų paskutinį gyvybės lašą, 
baigia tašyti tuos šaltus, akmeninius 
simbolius. Jau prieš kelioliką metų 
Ortega y Gasset skundėsi Jūsų moks
lininkų nužmogintu Goethe. Darbas 
nenumaldomai eina tolyn, vis tolyn. 
Yra tautų, Frau Caypor, puošiančių sa
vo sūnų altorius gėlėmis, kuriose dar 
virpa rasa. Stabai gėlių nemėgsta. Jūs 
garbinate juos, mušdami kakta grindi
nį, ir jų aureolė turi plazdėti virš jūsų 
„Ritt nach Osten“ ir „nach Westen“.

Mano didžiausiam džiaugsmui, Jūsų 
šventykloje yra eretikų. Jie mėgina ieš
koti gėlių ir rasos. Aš kas kartą ilgai 
seku akimis tuos veidus, dėl kurių Jū
sų tauta kadaise buvo praminta „poetų 
ir mintytojų šalimi“. Aš stebiuosi kai 
kurių profesorių nuoširdžiomis, skaus
mingomis pastangomis išsklaidyti tą 
mūšio linijoje išsirikiavusį masės debe
sį. Bet, o varge, aš prisimenu, jog tokių 
žmonių buvo ir 1933 metais, ir dar 
anksčiau. Jų auditorijos dar taip mie
lai žygiuotų eisenose su fakelais ran
kose ir aikštėse degintų „išsigimusias“ 
knygas. Ir Jų veidai liepsnos atspindy
je būtų lygiai taip pat beviltiškai buki.

Baigdamas, Frau Caypor, aš perspėju 
Jus per daug" nesidžiaugti ir nesuprasti 
mano žodžių vienašališkai. Liepsnų kol 
kas dar nėra. Aš labai norėčiau klysti 
ir tikėti, kad jų nebus. Gal būt aš per 
daug padidinau Jūsų šešėlį, gal būt... 
Be to, aš tikiuosi, kad Jūs vienąsyk nu
sibaigsite (atleiskite už nemandagumą). 
Jūsų nutukimas ir išsiplėtimas turi taip 
pat ligos žymių. Bet dabar aš dar turiu 
studijuoti vokiečių universitete, aš tu
riu kvėpuoti tais pelėsiais, iš kurių 
dvelkia audros grėsmė. Ir aš slapta gal
voju — Kaip gera būtų studijuoti kur 
nors džiunglių gilumoje. Kokia laimė 
būtų šalia jausti žmones plačiomis, ge
romis, atviromis širdimis ir akimis.

A. Landsbergis

Tūbingeno Universitete įvyko tarp
tautinis matematikų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo apie 150 mokslininkų 
iš Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos Ir 
Olandijos.

Paryžiuje išėjo nauja laida žymaus 
prancūzų rašytojo Prosper Mėrimėe 
fantastiškos novelės „Lokys“. Ši novelė 
parašyta pagal pasakojimus, kurių au
torius prisiklausęs beviešėdamas ir beke
liaudamas po Lietuvą. Kaip žinome, 
dabar šią fantastišką novelę iliustruoja 
dail. Jonynas.
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Minėkim lietuviškosios knygos 400 m. sukaktį
Rūsčiom ir sunkiom lietuvių tautos 

gyvenimo dienom sukanka 400 metų 
lietuviškajam spausdintam žodžiui — 
lietuviškajai knygai. Jei gyventumėm 
savo laisvam ir nepriklausomam kraš
te, jei nebūtumėm pavergti ir išblaškyti 
— tą didžią savo kultūrinio gyvenimo 
sukaktį paminėtumėm su deramu rū
pestingumu ir iškilmingumu. Ir Mar
tyną Mažvydą, 1547 m. sausio 8 d. iš
leidusį pirmąją lietuvišką knygą, ir lie
tuviškosios knygos didžio vargo kelius 
per 400 metų atžymėtumėm atskirais lei
diniais, knygų parodom, su visu pride
ramu rimtumu.

Tačiau ir nelaimių dienom negalime 
pro lietuviškosios knygos sukaktį ty
lom praeiti

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugi
jos Valdyba, rūpindamasi liet, knygos 
sukakties minėjimu, jau atliko šiuos 
darbus: sudarytas Vyriausias lietuviš
kosios knygos 400 metų sukakčiai mi
nėti komitetas, prof. Vacį. Biržiška ir 
prof. Pr. Skardžius paprašyti ir pasiža
dėjo tom sukaktuvėm paruošti reika
lingos paskaitom medžiagos, rašytojų 
metraštį „Ištrėmimo Metus“ nutarė 
skirti liet, knygos sukakčiai paminėti.

Vyr. liet, knygos 400 metų sukakčiai 
minėti Komitetas savo ruožtu skelbia:

a) 1047 m. — Lietuviškosios Knygos 
Metai,

b) lietuviai mokslininkai, rašytojai, 
žurnalistai ir kultūrininkai, susitarę su 
Liet. Tremtinių Bendruomenės Komi
tetais, kviečiami neatidėliojant organi
zuoti liet, knygos 400 m. sukakčiai mi
nėti vietos komitetus lietuvių trem
tinių stovyklose, kolonijose ir atskiruo
se sambūriuose,

c) L. T. B. Komitetus prašo kultūri
ninkų pastangas remti, o kur kultūri
ninkų nėra — kviečiami patys L. T. B. 
Komitetai liet, knygos sukaktį savo sto
vyklose tinkamai paminėti,

d) lietuvių tremtinių periodinė spau
da prašoma knygos sukaktį pagerbti 
straipsniais, minėjimų aprašymais, sa
vo puslapius papuošiant mūsų senųjų 
ir naujųjų knygų meniškom iliustraci
jom (laikraščių ir žurnalų redakcijos, 
drauge su L. T. Žurnalistų Sąjungos 
Valdyba, liet, knygos minėjimą turėtų 
atskirai aptarti ir iš anksto aptarta me
džiaga ir numatytu laiku tą sukaktį pa
minėti),

e) lietuviškų knygų leidyklos ir at
skiri leidėjai raginami 1947 m. išleisti 
meniniu požiūriu vertjpgų leidinių, 
duoti jiems kaip galima meniškesnę ii- 
orę ir atžymėti tuos leidinius liet, kny- 
gps sukaktuvių datomis,

f) lietuviai dailininkai kviečiami liet, 
knygos 400 metų sukakčiai sukurti nors 
vieną kitą „Ex libris“,

g) liet, knygos minėjimą pradėti 1947 
m. sausio 8 d.

Vyr. liet, knygos 400 metų sukakčiai 
minėti Komitetas nuoširdžiai sveikins 
kiekvieną pastangą, užsimojančią at
skirose lietuvių stovyklose kaip gali
ma gražiau ir turiningiau tą mūsų 
kultūrinę sukaktį paminėti. Tačiau, kur 
nebus galima kitaip, prisilaikytina šių 
gairių:

a) surengti nors vieną ar dvi paskai
tas (šitose paskaitose gali būti liečiama: 
Martynas Mažvydas ir jo reikšmė mū
sų rašliavai, Lietuvių rašliavos susida
rymas ir literatūra, Rašliavos reikšmė 
mūsų kultūriniam ir tautiniam gyve
nime, Lietuviškosios knygos vargo ke
liai per 400 metų, Lietuvių poezijos ir 
prozos sukaktis, Lietuvių periodinė 
spauda ir jos reikšmė tautos gyvenime, 
Lietuvių kalbos raida 400 metų litera
tūroje ir kt.),

b) surengti literatūros vakarą (rašy
tojai tremtiniai ta proga raginami su
daryti savo zonose po vieną ar dvi ra
šytojų grupes, kurios būtų judrios ir, 

Nepakeliama bausmė
VLADAS ŠLAITAS

Jeigu jūs norite nubausti žmogų 
sunkiau, nei gali žmogiška širdis pakelti, 
jūs jo nešaudykit, 
jūs jo nekarkit, 
jūs jo nebauskit iki gyvos galvos kalėjimu.

Jūs jį ištremkit svetiman kraštan; jo tėviškę 
paverskit krūva pelenų ir rašalu 
raudonu lygumas žalias užliekit.

Jūs jį ištremkit svetiman kraštan. ir tūkstančiai 
aštrių, kaip peilis, svetimų akių jį šaudys, 
kasdieną medžiai svetimi jį kars, 
ir svetimi keliai ir svetimas gyvenimas 
bus jo kalėjimu iki gyvos širdies!

Jeigu jūs norite nubausti žmogų, 
jūs jį ištremkit svetiman kraštan ir leiskit 
kasdien jam slankiot svetimų namų šešėly, 
kol jo širdis išdžius, .
kol paskutinis krąujas gyslose išdžius, 
kol iš žmogaus paliks tik buvusio žmogaus šešėlis.

Jeigu jūs norit nukankinti žmogų, 
jūs jį ištremkit svetiman kraštan.

esant reikalui, tuose literatūros vaka
ruose dalyvautų); sveikintini bus mūsų 
dramos aktoriai, operos solistai ir kiti 
scenos menininkai, kurie taip pat neat
sisakys tuose literatūros vakaruose da
lyvauti,

c) kur būtų galima — surengti lietu
viškų knygų parodą, neaplenkiant ir 
mūsų knygos iliustravimo meno,

d) visais atvejais teikti liet, knygos 
sukakties minėjimui pritinkamo oru
mo, rimtumo ir iškilmingumo,

e) vietos komitetai, neturėdami me
džiagos paskaitom ar turėdami kitų 
klausimų, susijusių su liet, knygos 400 
metų sukaktimi, prašomi kreiptis šiuo 
adresu: Stasys Santvaras (146) Tu
bingen, Am Lustnauer Tor 4, Litaui- 
sches Komitee.

P. S. Visi lietuvių laikraščiai, žurna
lai ir rotatorium spausdinami leidiniai 
prašomi šį atsišaukimą savo skiltyse 
atspausdinti.

Vyr. lietuviškosios knygos 400 metų 
sukakčiai minėti Komitetas

DIENŲ SUKURY

Martynas iš Kaliningrado
. Lietuvis iš seno dainuoja:

Ten už upių toli žiba mūsų pulkai.
Jie Lietuvą mylimą gina.
Kam nusviro galva, danguje angelai 
Vainiką iš deimantų pina ...

Lietuvos Komunistų Partijos (bolše
vikų) valdovai neseniai pareiškė, kad 
Maironis ir kiti rašytojai, būdami „im
perialistinės politikos ir užsienių kapi
talo tarnyboje“ ilgą laiką liaudies są- 
monėn kalė niekalus ir „falsifikavo 
tautos istoriją“. Ar lietuviai kada nors 
kovojo prieš Rusiją? Ne — „aisčiai yra 
slavų (!) tautų giminė ir amžių bėgyje 
įrodė, kad tarp jų buvo ne tik kraujo, 
bet ir veikimo ir siekimų ryšių bendru
mas“.

Tai „tiesa“, kurią randame „Agitato
riui į pagalbą“ („Tiesos“ leidykla, 1945 
m.). Še tau, gerve, pyragai! Tai Pranas 
Šapoka, Ivinskis (ne: Laurynas, bet: 
Zenonas) ir kt. mus klaidino, dabar, 
ačiū LKP (b), pagaliau sužinom, kad 
lietuvius amžių būvyje „nuo kryžiuočių 
gynė ir apgynė didžiarusiai (eilėraštis 
„Kur lygūs laukai“ tenka šitaip patai
syti: „maskoliai barzdočiai dūmoja, ga
landa kirvius“ ir t.t.). Nebuvo jokių ko
vų prieš Polocko kunigaikščius, nebuvo 
Vytauto Didžiojo žygių prieš Maskvą. 
Žalgirio mūšis? Vytautas ėjo su kry
žiuočiais, Lietuvą tačiau apgynė Smo
lensko pulkai. Kotryna II buvo, ar ži
not, pačių lietuvių liaudies pakviesta 
ateiti su kariuomene ir išgelbėti „iš len
kų bajorų priespaudos“. 1831 m. ir 1863 
m. sukilimai prieš Rusiją? — Kam čia 
išmistus traukti į istorijos vadovėlį. Ar 
buvo spaudos draudimas? —Ne, Mu
ravjovas ir Kaufmanas, žandarų pagel- 
bimi, patys „organizavo“ laisvos spau
dos lietuviams pristatymą. Dar priedo: 
dr. Kudirka (taip, Vincas „Lietuvos til
to atsiminimų“ autorius) buvo „didžio
sios rusų tautos bičiulis“.

Taip dėstoma LTSR mokyklose. Bol
ševikiškas turinys, rusiška forma... 
Taip „vidaus politikoje“, o kas „užsie
niams“ žinotina?

Prieš keletą dienų Minsko radijas 
pranėšė, kad 1947.1.8. LTSR mokslo ir 
literatūros darbuotojai suruoš akade
mijas ir masinius mitingus... pirmąja 
lietuvių knyga pasidžiaugti. Kas gi tą 
knygą parašė? Na gi, „Marcln ad Kali
ningradą“ (Martynas iš Kaliningrado).

Būk linksmas ir nesijuok, — čia di
delė komunistų perversija. Juo labiau, 
kad Minsko radijas tą žinutę padavė 
„valandėlėje kolchozininkams“. Kas tos 
„naujienos“ tikslas? O gi šit: „buržua
zinė Lietuva buvo užsienių kapitalų 
kolonija“, o lietuvių masės — „vergai 
be mokslo“. Bet kai „bojey“ smogė J 

vakarus ir „atvadavo“ Lietuvą, VKP 
(b) ėmėsi „kovos su analfabetizmu“, jau 
Martynas iš Kaliningrado spėjo išleis
ti... pirmąją lietuvių kalba knygą ir 
— „volno dišet čeloviek“. Kada „Cate- 
chismusa prasty szadei“ išėjo, — pro
pagandai anapus geležinės uždangos 
nerūpi, ji 400 metų laiko tarpą nuryja 
lyg „vodkos“ taurelę. O Ivanų nuo Vol
gos ir Katiušų galvojimo priemonės ir 
būdai paprasti: 1940 - 1941 m. juk siun
tė „badaujančiai Lietuvai“ arbūzų, ko
dėl gi tad nepasiųsti keletą vagonų ... 
kultūros?

Povilas Ratomskis (nemoku nei rašy
ti, nei skaityti, nori... ministru daryti) 
važinėjo į Paryžių, turėjo didelių pla
nų, bet nagus nusvilo ir grįžo. Tačiau 
„casus“ su Ratomskiu rodo, kad LKP 
(b) pirmosios mūsų knygos pasirodymą 
bandys panaudoti mūsų Tėvynės ne
naudai užsieniuose. Vilniaus radijo pra
nešimu, jau baigiama ruošti „informa
ciniai leidiniai“ svetimomis kalbomis. 
Tai mums privalu žinoti. Į veiksmą tu
rime atsakyti ataveiksmiu. Lietuvių Ra
šytojų Tremtinių Draugija didžiajai 
mūsų kultūros sukakčiai paminėti iš
leis Metraštį. Tai Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės „vidaus“ rinkai. Tuom 
neturime apsiriboti. Gyvas reikalas ver
čia susirūpinti specialiu kuria nors 
svetima kalba parašytu leidiniu, kuria
me akivaizdžiai būtų parodyta lietuvių 
kultūros būklė 1547 - 1947 m. būvyje. 
Laiko nebedaug, o uždavinys didelis: 
Vakarų demokratijų visuomenės turi ži
noti, kas tas Martynas, ir kur tas Ka
liningradas!

Po citatą
Amerikos lietuviu žiniomis TSRS gi

lumoje mirė tremtinys Aleksandras 
Stulginskis, buv. Lietuvos Valstybės 
Prezidentas. Čia Velionio žodžiai:

„Didžiausias tautos turtas — tai jos 
laisvė, nepriklausomybė. Ant to laisvės 
aukuro aukojama daug žmonių gyvy
bių, pakeliama daug sunkaus triūso, 
iškenčiami pažeminimai, kalėjimai, iš
trėmimai, persekiojimai ir t.t. Lietuvai 
lemta buvo savo žemelėje visas didžio
jo karo baisybes regėti ir jausti, teko 
jai ir žiaurioji kelerių metų okupacija 
pakelti.

Vasario 16 dienos aktas yra mums 
ypatingai brangus ne tik dėl to, kad jis 
skelbia Lietuvos Neprlkausomybę, bet 
kad tai yra drąsus savarankiškas vie
ningos tautos žygis.

Tautai tenka ir šiandie dar daug sun
kumų nugalėti, tačiau, susibūrę teisė
tumo bei teisingumo pagrindais vieny
bėm laimingi išeisim iš tų sunkumų nu
galėtojais“. J. Cicėnas

»
KOMUNISTINIS CREDO IR SOVIETŲ 

UŽSIENIŲ POLITIKA
Sovietinė vyriausybė išpažįsta ko

munistų tikėjimą, pasiryžusi už jį gy
venti ir mirti. Tai yra Markso - Lenino 
-Stalino’ tikėjimas, paneigiąs Dievą ir 
tariamai remiąsis moksliškais faktais. 
Tačiau, ištikrųjų, jis remiasi abejotina 
prielaida, kad komunizmo diktatūros 
įkūrimas visame pasaulyje ir privatinės 
nuosavybės panaikinimas padarys ga
lą visiems karams, civiliniams ir tarp
tautiniams, ir kad tai taip patobulins 
žmogaus prigimtį, jog, Lenino frazės žo
džiais tariant, „valstybė išnyks“ ir visi 
gyvens visai taikiai ir laimingai, Engel
sas, Markso bendradarbis, kurdamas 
vaizduotėje komunistinį pasaulį pasakė: 
„Valstybės mašina bus laikoma senie
nų muziejuje .šalia verpiamojo ratelio 
ir bronzinio kirvio“.
' Leninas, simpatiško būdo, protingas 

ir drąsus vyras, šiuo tikėjimu pateisino 
diktatūros įkūrimą Rusijoje. Jis tikė
jo, kad valstybė yra neišvengiamas 
prievartos įrankis, ir kad tik komunis
tų diktatūros valdžioj žmonės gali būti 
parengti visiškai laisvei. „Kol egzistuo
ja valstybė, pasakė jis, nėra laisvės. Kai 
yra laisvė, negali būti valstybės“.

Tur būt, dėl savo mistiškumo šis ti
kėjimas iššaukė tiek pat atsidavimo ir 
pasiaukojimo, kiek jo yra davę dauge
lis religijų. Tikintis komunistas savo 
gyvybę paaukoja lygiai taip pat galan
tiškai, kaip senųjų laikų krikščionys. Jis 
tiki kovojąs už žmonijos išsivadavimą 
iš blogio. Jis tiki tarnaująs amžinajai 
tiesai. Komunistų partija yra ištikimų
jų draugija. Jo senasis testamentas yra 
Markso ir Engelso knygos, o naujasis 
— Lenino ir Stalino darbai. Savo pa- 
goniškume jis yra giliai religingas. So
vietų Sąjunga jam yra karių koplyčia.

Kadangi svarbiausias moralinis tiks
las pagal komunistų credo yra per vi
same pasaulyje įvestą komunistinę dik
tatūrą panaikinti valstybę, tai svarbiau
sia moralinė žmogaus pareiga yra padė
ti tokią diktatūrą sukurti. Šitas aukš
čiausias moralinis tikslas, kaip komu
nistai galvoja, pateisina visokias prie
mones jam pasiekti, įskaitant karą, žu
dynes, klastą, žodžio nesilaikymą. Le
nino žodžiai skamba:

„Reikia vartoti visus klastos, gudru

Komunizmas šturmuoja pasaulį
mo ir neteisėtumo metodus, tiesos apė
jimą ir nutylėjimą“. Moralės dėsnių 
paisymas, charakteringas demokrati
nėms vyriausybėms, kurias komunistai 
vadina „buržujais“, „kapitalistais“ arba 
„imperialistais“, neturi vietos sovietų 
valdžios sprendimuose.

Komunistų credo nustato ir Sovietų 
Sąjungos ir visų kitų komunistinių vy
riausybių užsienių politikos tikslą, ku
ris yra įkurti komunistinę diktatūrą 
visame žemės rutulio paviršiuje. Siam 
tikslui pasiekti Sovietų Sąjungos pa
naudota strategija ir taktika keitėsi pa
gal spėjamą pasaulinę situaciją. Pats 
tikslas niekuomet nepasikeitė. Jis bu
vo pasaulio užkariavimas komunizmui. 
Kiekvienas lengviausiai supras Sovietų 
Sąjungos užsienių politiką, operuoda
mas, kaip komunistai daro, kariškais 
terminais. Tai strategija ir taktika, var
tojama kariuomenėje, kuri puola, kai 
vyriausias vadas numato laimėjimą, ir 
traukiasi, kai yra pavojus pralaimėti.

ĮSITIKINIMAS „NEIŠVENGIAMU“ 
KARU

Sis Lenino pareiškimas yra pagrindi
nė tezė, kuria remiasi sovietų užsienių 
politika:

„Mes gyvename ne vien valstybėje, 
bet ir valstybių sistemoje, sunku tikė
tis, kad Sovietų Respublika galėtų ilgą 
laiką ramiai gyventi šalia kapitalisti
nių valstybių. Viena ar kita pusė, pa
galiau, turi nugalėti antrąją. Tuo tar
pu neišvengiamai įvyks didelių susidū
rimų tarp Sovietų Respublikos ir bur
žuazinių kraštų“ (Lenino Veikalų Rin
kinio citata, kurią Stalinas pakartojo 
savo „Leninizmo problemose“).

Sovietų vyriausybė žino savo tikslus 
ir dėl to tiki, kad karai tarp Sovietų 
Sąjungos ir kapitalistinių valstybių, to
kių, kaip Jungt. Amerikos Valstybės, 
Didžioji Britanija! Kanada, Belgija, 
Olandija, Šveicarija ir Skandinavų 
kraštai, neišvengiami. Sovietų Sąjungai 
taika nėra taika mūsų suprantama pras
me, bet paliaubos, kurių metu ruošia
masi puolimui.

1946 m. vasario mėn. 9 d. Stalinas sa
vo per Maskvos radiją perduotoje kal
boje, kurioje buvo nustatyta „partijos

W. C. BULITAS
Iš knygos „Susiartinimas su Sovietų 
Sąjunga“. Zlūr. „Tr. Žinios“ Nr. 1 - 12.

linija“ ne tik Rusijos Komunistų Parti
jai, bet ir visiems komunistams, dar 
kartą pakartojo savo įsitikinimą, kad 
karai yra „neišvengiami“, kol egzistuos 
„kapitalistinė sistema“; t.y. demokra
tiškos valstybės. Kaltę dėl antrojo pa
saulinio karo jis sumetė ne naciams, bet 
fašistams, ir ne japonų militaristams, 
bet „kapitalistinei pasaulio ekonomi
jai“, sakydamas: „Būtų neteisinga gal
voti, kad karas kilo atsitiktinai ar dėl 
kurio nors valstybės vyro klaidos. Nors 
tokių klaidų yra, karas, iš tikrųjų, kilo 
kaip neišvengiamas pasaulio ūkio ir po
litikos, pagrįstos kapitalizmo monopo
lio, rutuliojimosi rezultatas“.

Toje pačioje kalboje Stalinas paskel
bė naują penkmečio planą, kuriuo plie
no gamyba turi būti pakelta iki 60 mi
lijonų tonų per metus. Tai reiškia tris 
kartus didesnį kiekį, negu pagamin
ta 1940 m. Sis kiekis yra didesnis už 
bendrą Vokietijos, Japonijos ir Didžio
sios Britanijos plieno produkcijos kiekį 
1940 m. Be to, Stalinas šiandien kon
troliuoja dar ir Silezijos, Mandžiūrijos, 
Čekoslovakijos, Austrijos ir Vengrijos 
plieno gamybą. Plieno produkcija yra 
pagrindas nustatyti karo pramonės pa
jėgumui.

Jei sovietų diktatorius ir toliau tikės, 
kaip jis visuomet tikėjo, kad tik sunai
kinus demokratiškas „kapitalistines“ 
valstybes ir pasaulį komunizmui laimė
jus galima įgyvendinti taiką, ir jei jis 
įsakė kolosališkai padidinti plieno ga
mybą tokiu metu, kai Sovietų Sąjungos 
gyventojams desperatiškai reikia var
tojimo prekių, tai nėra jokios abejonės, 
kad jis yra pasiryžęs tęsti agresyvią po
litiką.
GALUTINIAI TIKSLAI IR STRATE

GIJOS KEITIMAS
Tie, kurie teigia, kad Sovietų Sąjun

gos politika yra nepastovi, maišo stra
tegiją ir taktiką su tikslais. Sovietų Są
junga pastoviai siekia savo tikslų, bet 
keičia strategiją ir taktiką, kaip tai da
ro geras generalinis štabas, slėpdamas 

savo planus ir pergrupuodamas pajė
gas. Ji rūpestingai apskaičiuoja savo 
stiprias ir silpnas vietas ir palygina sa
vo jėgą su nekomunistinių valstybių 
galima jėga. Kai Sovietų Sąjunga jau
čiasi galinti sėkmingai smogti, ji smo
gia.

Komunizmo diktatūros įgyvendini
mas visame pasaulyje pagal komuniz
mo mokslą gali būti pasiektas dviem 
priemonėm:

1. Klasių kova, tai yrą revoliucija ne
komunistinėse valstybėse ir visų klasių, 
išskyrus proletariatą, „likvidavimu“.

2. Įsistiprinimu kaimyniniuose neko
munistiniuose kraštuose, prieš tai tuos 
kraštus arba aneksavus arba juose pa
sodinus marionetines vyriausybes, di
riguojamas iš Maskvos.

3. Pasaulinės komunistų armijos ge
neralinio štabo vaidmenyje sovietų vy
riausybė kaip puolamuosius ginklus 
naudoja ne tik didžiulę militarinę, poli
tinę ir ekonominę jėgą, bet taip pat ir 
penktąją koloną visur, kur tik gali ją 
organizuoti. Ji duoda įsakymus šiai 
penktajai kolonai, kuri juos vykdo. De
mokratiniuose kraštuose ši penktoji ko
lona užsideda politinės partijos, dau
giausia komunistų partijos kaukę. Ji 
naudojasi visomis demokratijos teikia
momis laisvėmis, taigi ir žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvėmis, siekdama 
sužlugdyti valstybę, kuri ją tokiu būdu 
saugoja.

Staigūs šios sovietų penktosios kolo
nos strategijos ir taktikos pasikeitimai 
yra diktuojami sovietų vyriausybės. 
Kadangi pagrindinis pasaulinio komu
nizmo pajėgos šaltinis yra komunizmo 
diktatūra Sovietų Sąjungoje, tai atski
rų valstybių komunistų partijų intere
sai yra subordinuoti Sovietų Sąjungos 
interesams. Joms dažnai įsakoma keisti 
strategiją ir taktiką ir užimti tokią po
ziciją, kurioje jos darosi juokingos — 
lygiai taip, kaip armijos batalijonui daž
nai įsakoma aukotis dėl visos armijos 
labo. Pav., Amerikos komunistų partija, 
prisitaikydama prie Sov. Sąjungos užsie
nių politikos pasikeitimų, buvo taip daž
nai priversta padaryti kilpą ore, kad tik 
tie, kurie nėra susipažinę su jos veikla, 
gali ją laikyti kuo nors kitu, tik ne

*

sovietų penktąja kolona, kurios nariai 
yra visuomet pąsirengę paremti Sovie
tų Sąjungą prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes net ir karo atveju. Amerikos 
komunistai gali būti išdavikai, ir gėda 
jiems, jeigu jie tokie nebūtų.

Kadangi komunistų įsiviešpatavimas 
pasaulyje yra sovietų vyriausybės tiks
las, jokia tauta negali jaustis apsaugo
ta nuo jos ambicijų. Kraštai, esą arčiau 
prie Sovietų Sąjungos, yra žymiai di
desnėje grėsmėje, negu tie, kurie yra 
didesniame atstume, dėl visai paprastos 
priežasties, kad jie lengviau Raudono
sios Armijos pasiekiami. Kur tik Sovie
tų Sąjunga, nebijodama nubaudimo, 
gali žygiuoti, ji ir žygiuoja. Kur agre
sija sunki ir pavojinga, ji sustoja. Jos 
apetitai neriboti. Jos elgesys yra pa
našus į elgesį amebos, mikroskopiško 
gyvio (šiam palyginimui ameba turėtų 
bent mamuto išmieras), susidedančios 
iš vienos protoplazma apsuptos ląstelės, 
kuri neturi savo burnos ir maistą ima 
bet kuria savo paviršiaus dalimi. Ame
ba nuolat išlieja savo protoplazmą, ir 
jei ta sutinka pakely ką nors suvirški
namo, ameba apsupa grobį ir suvirški
na. Tačiau jei pasitaiko žvyriaus grū
delis, protoplazma pasitraukia, ir ame
ba ieško aukos kita kryptimi. Panašiai 
Sovietų Sąjunga iš savo celės Maskvos 
nuolat mėgina kaimynines sritis, ieš
kodama aukos. Jei ji sutinka rimtą pa
sipriešinimą, pasitraukia ir bando kitur. 
Radusi suvirškinamą auką, ji ją čium
pa ir suvirškina.

Sovietų Sąjungos virškinimo galia 
yra žymiai didesnė, negu kurios nors 
kitos tautos, kadangi jos virškinimo 
procesas nėra trukdomas jokiais žmo
niškumo ar moralės skrupulais. Srity
se, kurias ji turi visiškoje savo kontro
lėje, ji arba tuoj pat išžudo ar ištremia 
lėtai mirčiai vergų darbams visus ir vi
sų klasių politinius opozicijonierius ir 
inteligentus, kuriuos sunkiau terorizuo
ti, norint paversti juos savo agentais. 
Žudynėmis ir deportavimu iš savo au
kos ji, pagaliau, padaro desperatiškai 
suterorizuotų individų masę, kurią ta
da priverčia „balsuoti“ už sovietiniu 
metodu parinktus kandidatus, grasin
dama atėmimu duonos kortelių, kurios 
yra leidimai gyventi. Šiuo procesu ji 
jau suvirškino Estiją, Latviją, Lietuvą 
ir rytinę Lenkiją.
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Literatūrinis triukšmas Sovietų Rusijoj
Kuo prasikalto Zosčenko, Achmatova ir kiti rašytojai

Skaitėme, kad kai kurie žymūs so
vietų rašytojai užsitarnavo nemalonę 
ir buvo eliminuoti iš literatūrinio gyve
nimo. Šiam Įvykiui sovietuose teikia
ma daug reikšmės. Apie tai galima 
spręsti iš „Tiesos“1 rugsėjo 24 d. nu
merio, kur šiuo klausimu išsamiai pa
sisako draugas Zdanovas. Jo pareiš- 
k mas užima beveik keturius „Tiesos“ 
puslapius. Šis pareiškimas buvo pa
darytas partinio aktyvo ir rašytojų su
sirinkime Leningrade. Iš jo ryškėja, 
kaip sovietuose žiūrima į tuos, kurie 
yra linkę pažiūrėti į padėti iš kitos pu
sės, nei įprasta. Taip pat čia dėkinga 
proga pažinti sovietų pažiūrą į litera
tūrą ir į kitus kultūrinius klausimus. — 

Pat pradžioje Zdanovas kaltina žur
nalą „Zvezda“, kurio puslapiuose Zos
čenko ir Achmatova spausdino savo kū
rinius. Zosčenkos „Beždžionės nuoty
kiams“ Zdanovas nesigaili piktų žodžių: 
„Šio Zosčenkos „kūrinio“ prasmė yra ta, 
kad jis tarybinius žmones vaizduoja 
dykaduoniais ir išsigimėliais, kvailais ir 
primityviais žmonėmis. Zosčenkos vi
sai nedomina tarybinių žmonių darbas, 
jų pastangos ir didvyriškumas, jų aukš
tos visuomeninės ir moralinės savybės. 
Šios temos jo kūriniuose niekad nėra. 
Zosčenko, kaip miesčionis ir šlykštuo
lis, pasirinko savo nuolatine tema kni- 
simąsi žemiausiose ir smulkiausiose bui
ties pusėse. Tasai knisimasis buities 
smulkmenose nėra atsitiktinis. Jis su
daro ypatybes visų vulgarių miesčio
niškų rašytojų, prie kurių priklauso ir 
Zosčenko“. Toliau: „Zosčenkai prireikė 
vaizduoti tarybinių žmonių gyvenimą 
nežmoniškai biaurų, karikatūrinį ir vul
garų, kad galėtų beždžionės lūposna 
įdėti biaurią, nuodingą antitarybinę 
sentenciją apie tai, jog zoologijos sode 
gyventi geriau, negu laisvėje ir jog nar
ve lengviau kvėpuoti negu tarybinių 
žmonių tarpe. Ar begalima pasiekti že
mesnio dorovinio ir politinio nusmu
kime laipsnio, ir kaip leningradiečiai 
gali pakęsti savo žurnalu puslapiuose 
panašią biaurenybę ir ištvirkimą“?

Po to Zdanovas priekaištauja žurna
lui, kuris išdrįso tokį kūrinį atspaus
dinti savo skiltyse. Primenama, kad
1944 m. pradžioje žurnale „Bolševikas“ 
buvo griežtai iškritikuota piktinanti 
Zosčenkos apysaka „Prieš saulei pate
kant“. Toj apysakoj Zosčenko „vaiz
duoja žmones ir patį save kaip biau- 
rius, gašlius žvėris, kurie neturi nei 
gėdos, nei sąžinės“. Ir šią moralę jis 
pateikė skaitytojams tuo laikotarpiu, 
kai „mūsų liaudis buvo paplūdusi krau- 
juje, negirdėtai sunkiame kare, kai ta
rybinės valstybės gyvenimas kabėje 
ant plauko, kai tarybinė liaudis kėlė 
nesuskaitomas aukas vardan pergalės 
prieš vokiečius. O Zosčenko, apsikasę: 
Alma - Atoje, giliame užnugaryje, nie
kuo nepadėjo tuo metu tarybinei liau
džiai jos kovoje su vokiškaisiais grobi
kais ... Jis tuomet splovė į viešąją opi
niją ... Ir, štai, nepraėjo dar dveji me
tai, neišdžiūvo dar rašalas, kuriuo bu
vo parašyta recenzija žurnale „Bolše
vikas“, o tas pats Zosčenko triumfališ- 
kai įvažiuoja į Leningradą ir pradeda 
laisvai vaikštinėti Leningrado žurnal' 
puslapiais. Jį norom spausdina ne tik 
žurnalas „Zvezda“, bet ir žurnalas „Le
ningradas“. Jam norom ir mielai su
teikiamos teatrų auditorijos ... Kokiu 
pagrindu jūs leidžiate Zosčenkai vaikš
tinėti Leningrado literatūros sodais ir 
parkais? Kodėl Leningrado partinis 
aktyvas, jo rašytojų organizacija pri
leido tuos gėdingus faktus“?

Toliau apibūdinama Zosčenkos praei
tis. Jis yra buvęs vienas vadinamųjų 
„Serapiono brolių“, literatų grupės, or
ganizatorių. Žurnale „Literatūriniai už
rašai“ (1922 m., 3 nr.) Zosčenko taip 
išreiškia savo politines ir literatūrines 
pažiūras: „Apskritai, rašytoju būti la
bai sunkoka. Sakysim, ta pati ideolo
gija ... reikalaujama dabar iš rašytojo 
ideologijos... Toks, žinote, man nema
lonumas ..„Kokią, pasakykite, aš 
galiu turėti „tikslią ideologiją“, jei nė 
viena partija visumoje manęs nežavi“. 
„Partinių žmonių požiūriu aš beprin-

Bažnytinės muzikos studijų dienos 
Regensburge

Sv. Sosto Delegatūrai pritariant, lietu
vių religinės — bažnytinės muzikos rei
kalams panagrinėti ir aptarti šių metų 
lapkričio mėnesio 29 - 22 d.d. šaukiamas 
į Regensburgą, kaipo Vokietijos bažn. 
muzikos centrą, lietuvių muzikų suva
žiavimas. Į šį suvažiavimą kviečiami 
visi muzikai ir muzikos mėgėjai: kuni
gai, vyrai ir moterys, kompozitoriai, 
dirigentai ir solistai, vargonininkai, 
muzikos mokytojai ir kiti.

Programoje bus svarstomi daugiausia 
praktiniai giedojimo dalykai: chorai ir 
gaidų klausimas, bendruomeninis baž
nyčios giedojimas ir jo suvienodinimas, 
susipažinimas su choraliniu giedojimu, 
trūkstamų giesmių klausimas ir t.t. Re- 
gensburgo bažnytinės muzikos mokyk
la ir katedros berniukų choras (dom- 
špacal) sutiko savo muzikos meną pa
rodyti praktiškai repeticijomis ir pade

cipis žmogus. Tegul. O pats apie save 
aš pasakysiu: Aš ne komunistas, ne 
eseras, ne monarchistas, o tiesiog — ru
sas ir, be to dar, politiškai ištvirkęs“.

Pacitavęs Zosčenko, Zdanovas pažy
mi, kad per dvidešimt penkerius me
tus Zosčenko nepasimokė. Toliau Zda
novas neigiamai pasisako ir prieš kitus 
serapioniečius, pavyzdžiui, apie Levą 
Luncą. Luncas tuose pat „Literatūri
niuose užrašuose“ yra rašęs: „Mes su
sirinkome revoliucinio, galingo politi
nio įtempimo dienomis. „Kas ne su mu
mis, tas prieš mus!“ — sakė mums iš 
dešinės ir iš kairės, — o su kuo jūs, 
Serapiono broliai, su komunistais, už 
revoliuciją ar prieš revoliuciją“? „Su 
kuo gi mes, Serapiono broliai? Mes su 
atsiskyrėliu Serapionu..„Per daug 
ilgai ir skausmingai valdė rusų litera
tūrą visuomenė ... Mes nenorime uti
litarizmo. Mes rašome ne propagan
dai. Menas realus, kaip pats gyvenimas 
ir, kaip pats gyvenimas, jis be tikslo 
ir be prasmės, egzistuoja todėl, kad ne
gali neegzistuoti“. Į tai Zdanovas at
sako: „Toks yra vaidmuo, kurį „Sera
piono broliai skiria menui, atimdami iš 
jo idėjiškumą, visuomeninę reikšmę, 
skelbdami meno idėjiškumą, meną me
nui, meną be tikslo ir be prasmės. Tai 
ir yra supuvusio apolistiškumo, mies
čioniškumo ir šlykštumo skelbimas.. 
Tarybinėje literatūroje negali būti vie
tos supuvusiems, tuštiems, beidėjiniams 
ir šlykštiems kūriniams. (Audringi plo
jimai). Po to Zdanovas prieina prie 
Achmatovos. -Ji, pasak Zdanovo, yra 
„vienas iš beidėiinės reakcinės litera
tūrinės balos atstovų. Ji priklauso va
dinamųjų akmejistų, kilusių savo lai
ku iš simbolistų eilių, literatūrinei gru
pei ir yra vienas iš tuščios, beidėjinės, 
aristokratiškai saloninės poezijos, abso
liučiai svetimos tarybinei literatūrai, 
vėliavnešių. Akmejistai buvo kraštu
tinė individualistinė meno linkmė. Jie 
skelbė teoriją „menas menui“, „grožis 
dėl paties grožio“, nieko nenorėjo ži-

„Ko

Jugoslavijos likimas - pamoka pasauliui
1945 m. tapau dabartinės maršalo Ti

to Jugoslavijos vyriausybės informaci
jos ministerijos, užsienio spaudos sky
riaus šefu. Si vyriausybė save vadina 
Liaudies frontu, kuris gavo viršų pa
sižadėjęs sujungti visas demokratinio 
’yvenimo siekiančias partijas tarp vi
lų Jugoslavijos tautų: serbų, kroatų, 
•Jovenų, bosniečių, hercogoviniečių, 
nontenegrinų ir makedoniečių. Į šią 
jniją įėjo ir komunistų partija.

Pradžioj komunistų partija preten
davo į bendradarbiavimą, bet ne į kon
trolę. Diena iš dienos ji užėmė visus 
svarbiausius viešus ir neviešus postus, 
išvada buvo griežtai priešinga demo
kratijai. Kalbos, spaudos ir minties lais- 
zės išnyko. Nauja slaptoji politinė po
licija tapo visų piliečių viešpačiu. Pra
sidėjo neriboti areštai, kalinimai, eg
zekucijos, masinės skerdynės. Tai bu
vo mažos klikos teroro ir mirties dikta
tūra.

1943 m. buvau New Yorke karališko
sios Jugoslavijos vyriausybės spaudos 
tarnybos galva. Tai vyriausybei tarna
vau nuo 1928 m. Belgrade, Atėnuose, 
Ženevoj, Vašingtone. Aš niekados ne
jaučiau, kad prieškarinė Jugoslavija 
būtų buvus permažai demokratiška. Aš 
lygiai jaučiau savo pareigą tiek senajai, 
tiek naujajai Jugoslavijai. Tačiau de
mokratiškai federatyvinę respubliką 
daugiau vertinau negu karaliaus Petro 
monarchiją ir Tito stačiau aukščiau 
Michailovičiaus. Todėl atsisakiau tar
nybos ir savo plunksną pavedžiau Tito 
garbei laisvoj amerikiečių spaudoj.

1944 m. gale išplaukiau iš New Yor- 
ko. Atvykęs į Belgradą, visur aplink 
save mačiau išlaisvinimo požymius — 
rusų išlaisvinimo požymius. Kariški ru- 

monstravimu. Knygynai pažadėjo lie
tuviškiems interesantams savo duris 
plačiau atidaryti.

Suvažiavimo dalyviai bus apgyven
dinti pas šeimas. Nesaldintos kavos ir 
pagerintos sriubos bus visiems parū
pinta, bet stipresnio užkandžio prašo
me atsivežti. Kas tik mano šiame suva
žiavime dalyvauti, yra prašomas tuoj 
pranešti šiuo adresu: Kun. K. Senkus, 
(13a) Regensburg, Reichsstrasse 7-p. 
Pilna programa ir kiti dalykai bus dar 
pranešta.

Kadangi šis suvažiavimas turi užda
vinį pasitarnauti bažnytiniam lietuvių 
giedojimui, tai būtų tikslu, kad lietuvių 
parapijos savo vargonininkams ir nepa
siturintiems muzikams apmokėtų ke
lionės išlaidas, kad jie lengviau galė
tų Į suvažiavimą atvykti. Rengėjai 

noti apie liaudį, apie jos reikalus ir 
interesus, apie visuomeninį gyvenimą“. 
„Achmatovos tematika kiaurai indivi
dualistinė“. Achmatovos poezija visiš
kai tolima liaudžiai. Tai — poezija de
šimties tūkstančių senosios bajoriškos 
Rusijos viršūnių, pasmerktųjų, kuriems 
jau nieko nebeliko, kaip tik dūsauti 
„gerųjų senųjų laikų“!

Paneigdamas Achmatovos kūrybą, 
Zdanovas taip nusako sovietiškai su
prastos literatūros paskirtį: „Mūsų li
teratūra — ne privatinė įmonė, sie
kianti pataikauti įvairiems literatūri
nės rinkos skoniams. Mes visiškai ne
turime duoti savo literatūroje vietos 
skoniams ir papročiams, nieko bendro 
neturintiems su tarybinių žmonių mo
rale ir savybėmis. Ką pamokančio 
Achmatovos kūriniai gali duoti mūsų 
jaunimui? Nieko, išskyrus žalą. Šie 
kūriniai tegali tik skleisti nusiminimą, 
siekimą pasitraukti nuo aktualių visuo
meninio gyvenimo klausimų, pasitrauk
ti nuo plataus visuomeninio gyvenimo 
ir veiklos kelio į siaurutį asmeninių 
pergyvenimų pasauliuką. Kaip galima 
pavesti jai mūsų jaunimo auklėjimą?! 
O tuo tarpu Achmatovą mielai spaus
dindavo tai „Zvezdoje“, tai „Leningra
de“ ir dargi atskirais rinkiniais išleis
davo. Tai grubi politinė klaida“.

Toliau Zdanovas neigiamai pasisako 
apie kitus autorius (Sadofjevą, Komisa- 
rovą) ir apskritai apie vakarų Europos 
literatūros, filmų ir kt. įtaką, kuriai mė
gina paklusti kai kurie sovietų kultūri
ninkai, nors ne jie, sovietai, turėtų iš 
jų mokytis, bet priešingai — visas pa
saulis iš jų turėtų imti pavyzdį. „Ar 
mums, tarybiniams patriotams, pritinka 
toks lankstymasis, mums, sukūrusiems 
tarybinę santvarką, kuri šimtą kartų 
geresnė už bet kokią buržuazinę san
tvarką?“ Zdanovas kaltina sovietų ra
šytojus, kad jie nutolo nuo šiuolaikinės 
tarybinės tematikos, vienašališkai įsi
traukė į istorinę tematiką ir mėgina už- 
siįminėti grynai pramoginiais siužetais.

atvykote į šį kraštą, kur vien tik mirtis siaučia?

SANTRAUKA IS ŠIŲ METŲ GALE AMERIKOJE IŠEINANČIOS BUV. 
JUGOSLAVIJOS SPAUDOS SKYRIAUS ŠEFO BOGDANO RADICOS 

KNYGOS

sų užkulniai kaukšėjo visose gatvėse. 
Sovietų vado paveikslai žėrėjo tisuose 
languose. Aš nelabai rūpinausi, kai ru
sų kareiviai iš viešbučio kambario išsi
nešė mano laikrodį. „Duok laikrodį!“ 
buvo įprastas įsakymas Belgrado pilie
čiui. Laikrodžiai šiems išlaisvintojams 
buvo nepaprastai didelė naujenybė

Taip pat aš nelabai jaudinausi maty
damas savo senų Belgrado pažįstamų 
veiduose gilų nusivylimą. Jie klausda
vo: „Kodėl tu grįžai į šitą pragarą?“.

Jie buvo valdančios serbų klasės na
riai, dominavę Jugoslavijoj tarp abiejų 
pasaulinių karų. Dabar jie buvo var
gingai apsitaisę ir išsigandę. Man jv 
pagailo, bet atsiminęs jų vaidmenį ne
tolimoj blogoj praeity, pradėjau galvo
ti apie gerą, laisvą ateitį.

Likau pritrenktas, atradęs Tito gyve
nantį Baltuose Rūmuose, buvusiuose 
princo Povilo namuose. Komunistai bu
vo gi žadėję karališkuosius rūmus ati
duoti darbininkų ir valstiečių vaikams 
O Tito užėmė pačius prabangiškiausius 
palocius. Jis savo grobį peržvelgė su 
šypsena.

Tito gali šypsotis. Jis gali ir veikti. 
Jis rengiasi kaip Goringas, gestikuliuo
ja kaip Musolinį ir bando kalbėti kaip 
generalisimas. Ir jis turi tą šypseną 
Tai pasitikįs, aiškus šypsnis.

Jugoslavijos slaptoji politinė policija 
žinoma OZNA vardu. Ją suorganizavę 
patyrę rusų specialistai. Jos galva, ge
nerolas Aleksandras Rankovičius, gar 
suimti be įgaliojimo ir nužudyti be 
teismo, be to, kiekvieną pilietį gali pa
skelbti „liaudies priešu“.

14 mil. tautos kontrolei, OZNA turi 
100.000 seklių. Be to ji turi dar eliti
nę 150.000 vyrų armiją, kuri kaip spe
cialus SS dalinys vilki uniformą, ge
riausiai maitinama, geriausiai rengia
ma ir yra visame krašte geriausiai 
ginkluota karinė pajėga.

Pernai Jugoslavijoje nebuvo jokių 
laisvų rinkimų, nors Jaltos konferenci
joje Churchill’is, Stalinas ir Roosewel- 
t’as garantavo visiems nuo vokiečių iš
laisvintiems Europos kraštams „laisvus 
rinkimus“.

Prieš rinkimus, nauji „bešališki“ tri
bunolai, pavadinti liaudies teismais 
bendrais sprendimais atėmė balsavime 
teisę tūkstančiams žmonių, apšauktų 
„liaudies priešais“ vien tik todėl, kad 
jie buvo ne komunistai.

Zagrebo arkivyskupas Aloyzas Ste- 
pinecas pranešė, kad 169 kunigai buvo 
pasodinti į kalėjimą, 89 dingo, 243 nu
žudė Tito partizanai.

Zagrebe ir apylinkėse Tito partizanai 
areštavo 70.000 piliečių. Didelis jų skai
čius buvo aktyviai dalyvavęs laisvės

Žurnale „Leningradas“, pagal Zdano- 
vą, kažkoks Chazinas parašė „Eugeni
jaus Oniegino“ parodiją „Oniegino su
grįžimas“. Zdanovas nesupranta, kaip 
leningradiečiai „leidžia iš viešos tribū
nos tyčiotis iš Leningrado, kaip tatai 
daro Chazinas“? Pasirodo, Chazinas 
mėgina lyginti Puškino laikų Peterbur
gą su dabartiniu Leningradu ir tas ly
ginimas išeina ne Leningrado naudai. 
Dabar — atsirado butų skyrius, korte
lės, leidimai, mergaitės „kažkada ne
žemiškos eterinės būtybės“, kuriomis 
anksčiau gėrėjosi Onieginas, dabar gat
vės eismo reguliuotojos, remontuoja 
Leningrado namus ir t.t. Iliustracijai, 
kaip Chazinas išdrįso parodyti dabar
tinį Leningradą, štai, ši citata:

Į tramvajų sėda mūsų Eugenijus. 
Jis vargšas, malonus žmogus!
Nežinojo tokių eismų
Jo neapšviestas amžius.
Likimas Eugenijų saugojo:
Jam tik koją tenumynė
Ir tik kartą, kumštelėjus į pilvą 
Jam pasakė: „Idiotas“.
Jis, prisiminęs seną tvarką, 
Nutarė dvikova baigti ginčą, 
Čiuptelėjo kišenių... bet kažkas nušvilpė 
Jau seniai jam pirštines, 
O tokių neturėdamas
Onieginas nutilo ir nurimo.

Toliau paaiškėja, kad partijos Centro 
Komitetas'nutarė uždaryti žurnalą „Le
ningradas“ ir sukoncentruoti visas ge
riausias literatūrines jėgas žurnale 
„Zvezda“. Atseit, „Leningradas“ dau
giau prasikaltęs ... Toliau aiškinamasi 
dėl literatūrinės paskirties, ilgais ir pik
tais sakiniais. Mes pasitenkinsim tik 
anksčiau pažymėtomis ištraukomis, 
bet ir tiek pakaks suprasti ir prisimin
ti, kaip ten yra pas sovietus ir kaip 
ten traktuojamas retas objektyvesnis 
kokio nors drąsuolio pasisakymas. „Kaip 
pradžioje, taip ir visados ...“ Sovietai 
nepasikeitę. Ks. T.

kovose. Tito pajėgos surekrutavo visą 
Serbijos jaunimą. Jie metė šiuos men
kai ginkluotus jaunuolius per Dunojų 
į dar neišsklaidytą vokiečių armiją. 62. 
900 jų krito nuo vokiečių tankų ugnies. 
„Tokie žmonės turi mirti..." Pamažu 
aš pradėjau suprasti.

300 mylių kelionėj po kraštą nema
čiau jokios gyvos būtybės, o tik šešė
lius vyrų ir moterų, plušančių laukuo
se. Viena sena moteris manęs paklausė: 
,Ko atvykote į šį kraštą, kur vien tik 
mirtis siaučia?“

Už šito teroro dar stūkso Rusijos jė
ga. Tito sprendimai ateina iš jugoslavų 
komunistų partijos politbiuro; polit- 
biuro sprendimai ateina iš Rusijos am
basados Belgrade; ambasados sprendi
mai ateina iš Maskvos.

Rusų komunistinė doktrina pastoviai 
stengiasi įstumti Jugoslaviją į priešin
gumus su JAV. Maskvos viešbutis Bel
grade yra mėgiama rusų ir jauno jugo
slavų komunistų elito susirinkimų vie
la. Jie ten drauge išgeria ir diskutuoja 
tokius klausimus, kaip Triestas, britų 
Imperializmas ir amerikiečių fašizmas.

„Blogai, kad anglo-amerikiečiai mus 
privertė išeiti iš Triesto“.

„Nesvarbu. Greit ateis diena, kai mes 
rusai ir jūs jugoslavai išstumsime ang- 
lo-amerikiečius ir italus atgal į jūrą“.

„Amerikiečiai gerai ginkluoti“.
„Taip, bet jie nėra geri kariai. Juos 

eksploatuoja kapitalistai. Jie blogai ap
mokami ir netikusiai maitinami“.

„Iš kur jūs tai žinot?“
„Apie tai skaitėme knygose“.
„Pasaulis yra per mažas. Jis gali tu-

rėti tik vieną valdovą. Sovietų Sąjunga 
bus tuo valdovu“.

„Amerika sirguliuoja. Ji pilna fašis
tų. Jie užgrobs valdžią. Mes sunaikino
me Vokietijos Hitlerį, sunaikinsim ir 
Amerikos hitlerius“.

„Amerikiečių masės nekariaus, gin
damos savo fašistinius kapitalistinius 
eksploatatorius. Sumušę Ameriką, pa
statysime ten tokią pat liaudies vyriau
sybę, kokia yra Jugoslavijoj“.

Tokias kalbas girdėjau ir iš Kardel- 
j’o lūpų, kuris yra įtakingiausias Ju
goslavijos politikas. Man pradėjus dar
bą informacijos ministerijoj, Kardelj’ 
prabilo: „Tarp mūs ir Amerikos atsi
vėrė nenugalima bedugnė. Mes du ne
suvienijami pasauliai. Visa mūsų stip
rybė masėse. Nugalėjus amerikiečių pa
saulį, pasaulis bus vienas“.

Aš nuosekliai sekiau visas slaptas 
Jugoslavijos komunistų partijos vado 
Kardelj’o instrukcijas. Jose sakoma:

„Mes padarėme žymių nuolaidų ka
pitalistiniam pasauliui, tikslu išlošti lai
ko. Bet valandai išmušus, turime būti

TRUMAMS ATOMINES ENERGIJOS 
KONTROLE PERDUODA CIVILIAMS

Prez. Trumanas, po tris mėnesius 
trukusių pasitarimų, atominės energijos
kontrolę atėmė iš kariškių ir perdavė 
civilių komisijai, kurios sudarymas bu
vo diskutuotas kongrese. Pagal Truma- 
no žodžius naujai sudarytoji įstaiga tu
rės spręsti problemas, nuo kurių pri
klausys žmonijos civilizacija. Atominės 
energijos tvarkymas, kuris karo metu 
priklausė kariškiams dabar perduoda
mas civiliams, bet pats perdavimas 
truks dar kelis mėnesius. Įstaigos pir
mininku paskirtas David E. Lilientalls, 
o nariais vienas profesorius — fizikas, 
vienas laikraščio redaktorius, vienas 
bankininkas ir vienas finansininkas.

(AP)

PRANCŪZAI SAVO TAUTIEČIUS, 
DIRBUSIUS GESTAPE, BAUDŽIA

MIRTIMI
Dijone, Prancūzijoje, spalio 29 dieną 

buvo įvykdyta mirties bausmė aštuo- 
niems asmenims, kurie kartu su 13 ki
tų buvo teisiami, kaip buvę vokiškojo 
geštapo agentai arba pranešėjai. Tryli
kai kaltinamųjų mirties bausmė pa
keista amžinu kalėjimu. (AP)
SOVIETŲ DIPLOMATEI PRISKIRTA 

NOBELIO TAIKOS PREMIJA
Šių metų Nobelio taikos premiją gaus 

buv. sovietų diplomatinė atstovė Nor
vegijai ir Švedijai Aleksandra Kolon- 
tai. Antras kandidatas premijai gauti 
buvo grovas Olke Bernadotte, Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus pirmininkas. 
Tačiau premija atiteko poniai Kolontai 
už jos pastangas, kurių dėka Suomija 
buvo ištraukta iš karo dar prieš Vokie
tijos kapituliaciją. (AP).

NAUJŲ SĄJUNGŲ SUDARYMAS 
PRASIDĖJO

Iš Washingtono pranešama, kad D. 
Britanija, JAV, Prancūzija ir Olandija 
formaliai susitarusios sudaryti kariblš- 
ką keturių valstybių sąjungą, kuri rū
pintųsi pakelti aplink Karibų jūrą gy
venančių tautų ūkinę ir socialinę ge
rovę. (AP).

pasiruošę pereiti į ofenzyvą. Proletarų 
revoliucija žengia pirmyn. Ji telkiasi 
apie Sovietų Sąjungą tarpusaviu poli
tinių ir ūkiškų sutarčių fėmiama.~'Yfa~ 
kuriama, kaip rusų komunistas sako, 
visų revoliucinių kraštų — Lenkijos, 
Rumunijos, Bulgarijos ir gal būt Itali
jos vienos sistemos unija. Šita revoliu
cinė sistema išeis atakon prieš imperia
listinę sistemą“.

Toki sentimentai šiandien atvirai 
skelbiami visomis kalbomis.

Supratau, kad savo kraštui padėti 
galėčiau tik už jo sienų. Aš neįstengiau 
paslėpti savo nusivylimo ir išgąsties. 
Tuojau buvau įtartas amerikiečių agen
tu ir iš draugų patyriau, kad esu seka
mas OZNA agentų.

Nusprendžiau atsistatydinti ir išvyk
ti užsienin. Bet vienas pareigūnas ma
ne įspėjo: „Kardelj uždraus tamstai iš
vykti“.

Tuomet nutariau visvien atsistatydin
ti, bet pasilikti tėvynėj. Pasitariau su 
Velko Korac, tikruoju informacijos mi
nisterijos šefu. Jis tarė:

„Jei tamstai šis darbas nepatinka, ga
lite įsirašyti į darbo batalijonus padėti 
atstatyti sugriautus kaimus, arba gali
te būti mobilizuotas armijon. Bet jūs 
negalite atsistatydinti. Niekas čia ne
gali atsistatydinti be leidimo“.

Supratau, kad turiu bėgti. Po didelių 
pastangų pavyko gauti iš vieno komu
nistų pareigūno pasą išvykti Italijon 
sutvarkyti skubių šeimos reikalų.

Visa Jugoslavijos tragedija gali būt 
sutraukta į tokią apgavystę.

Komunistai žadėjo Jugoslavijai šešių 
lygių tautų federaciją iš šešių savaran
kiškų respublikų. O davė visagalinčių 
vyriausybę, centralizuotą Belgrade, Kai 
komunistai mini „federaciją“, tai reiš-
kia centralizuotą diktatūrą.

Komunistai žadėjo visoms Jugoslavi
jos antifašistinėms partijoms politinę 
laisvę. O davė ją tik komunistų parti
jai. O jų politinė laisvė reiškia jų visuo
tiną dominavimą.

Komunistai žadėjo laisvą privačią 
nuosavybę. O atėmė 75% pramonės ir 
prekybos.

Komunistai žadėjo pašalinti valdan
čią klasę. O šiandien jie turi geriausią 
maistą, rūbus ir namus.

Komunistai žadėjo Jugoslavijai taiką. 
O davė pusės milijono vyrų armiją ir 
nenutrūkstamą propagandą, vedančią 
prie naujų tarptautinių konfliktų.

Aš turiu gerų draugų Amerikoj. Pa
saulio laimę jie mato Amerikos demo
kratijos ištobulėjime. Jie teisūs. Bet aš 
norėčiau jiems tarti:

Būkite apdairūs su tokiais žmonėmis, 
kurie klastoja savo įsitikinimus, norė
dami pasiekti tikslą. Saugokitės žmo
nių, vartojančių jūsų žodžius, bet ku
rių jėga reiškia jūsų sunaikinimą.

Iš .Readers Digest"
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Svečiuose pas Sukaktuoininkus
Kas vakarą tylu ...

Ar pamenate rudens vakarą Lietu
vos kaime? Tylu, kad net ausyse 
spengia. Ir visai nesiviltai iš ka
pų koplyčios, iš anapus miško, 

prabyla varpas. Kaip erdvu po beri
biais tėviškės skliautais. Atrodo, jei ga
lėtum, tą žemelę — paprastūnėlę su pa
kelės beržais, su eglėmis, liūnuose au
gančiomis, su ežerais, lyg taurėm su
los sklidinom, žemę drėgną ir arimais 
pašiurpintą, — viską paimtum ant del
no ir lyg auką pačią didžiąją atnašau
tum ir dėkotum už gyvybės ir darbo 
palaimą. Varpas seniai nutilo(jis, lyg 
iš žemės išaugęs, supo dangų ir žemę), 
o aidas, sakytum, lyg lietus smulkutis 
byra ant čežančių krentančių lapų ir 
skamba kas kartas tyliau, kas kartas 
lėčiau. Sutirpo. Bet dabar prabyla {vir
pinta širdis. Laukuose plati ir gaivi vie
numa. Tai susimąstymo ir žmogaus pa
sišnekėjimo su gamta momentas!

Papratimas yra antras prigimimas, ir 
į barakų nykumą ateina varpo iš tėviš
kės aidas. Tai lyg Alaušo Skenduolis 
beldžiasi į sąmonę, ir nepajunti žmogus, 
kaip lūpos ima kartoti tremtinio mal
dos kasdieninės (o gal būt, priesaikos) 
žodžius:

„... savo tėvynę, savo mylimą tėvy
nę norime išpirkti savo širdies krauju 
sau ir savo vaikams. Kaina didelė, bet 
jeigu mes ją sumokėsime, mes būsime 
dar turtingesni. Mūsų tėvynė, tas gar
bingas ir skurdus kraštas, yra vienin
telis mūsų turtas, tai yra auksas, ken
tėjimų ugnyje nuvalytas auksas. Mes 
einame į kovą, mes veržiamės į ją šva
riais ginklais, nes mūsų sielos yra skais
čios. Mes nenorėjome šito karo. Mes 
meldėmės, kad galėtume gyventi tai
koje. Bet mus privertė pasipriešinti ne
švariems ginklams. Mes tikrai nebijo
me jų ir nesame pratę nusilenkti. Pa
žvelkite į tolumą. Ten yra mūsų tėvy
nė. Tie granatų išarti kovos laukai, tie 
suskaldyti medžiai, rūkstantys griuvė
siai. Tai yra tavo broliai, su kuriais tu 
petys petin kovojai, tai yra tavo tėvų 
ir protėvių darbai. Visa tai yra mūsų 
mylimoji tėvynė. Mūsų meilės kryptis 
yra mūsų tėvynė. Ją mes privalome ma
tyti mūsų ginklo taikiklyje. Niekas ne
abejoja tuo, kad dabar mes tik neiš
vengiamos būtinybės verčiami keliame 
savo ginklus. Kiekvienam iš mūsų yra 
tai natūraliausias reikalas. Argi mes 
neprivalome ginti to, kas mums pri
klauso? Argi mes neprivalome rūpintis 
mums patikėtu palikimu? Argi mes ne
rausdami galėtume pasakyti, kad mylė
jome savo kraštą, jeigu neišdrįsome 
jam visko paaukoti? Ko gi ten reikia 
svetimiesiems? Kodėl gi visuomet kiti 
taip godžiai siekia to, ką mes su tokiu 
vargu ir prakaitu, ką mes taip sunkiai 
esame laimėję?“ (Viljo Saraja).

Kelionė atgal

Savo valstybės laikais mes buvom, 
lyg veršiukai pavasarėjant ant 
ledo paleisti. Dažnai be jokios 
prasmės ir reikalo slidinėjom ir 

kniubom į užsienius įsižiūrėję. Mus vi
liojo dūžtančios iliuzijos, pvz., kas vyks
ta svečiuose pas 40 tautų ir t.t. Šian
dien esame atsikandę lyg smilkstančio 
nuodėgulio. Svetimas peizažas baigia iš
graužti akis. Nereikia mums miglos, 
kuri pakyla nuo Temzės, nerelk ameri
koniškų prerijų, nereikia džiunglių su 
paukščiais, palyginti, maža giedančiais. 
Ak, ar pasakysi, kas atstos Suvalkijos 
lygumas, Vilniaus krašto smiltynėlius, 
Zarasų ežeryną, o vėl... Nemunas — 
Nemunėlis, ta Neris, kur pro Vilnių 
plaukia, ta giedrioji Nida ir vėjo pilna 
Šventoji. Griciau, iš K. Borutos „Medi
nių Stebuklų“, šiandie permanom, ko 
šaukė tave rekrūtuose pasenusį tėviš
kės palaukių laukinė žydinti obelis!

Mes esame iš savo žemės kilę. Mums 
atsišaukia Tėvynė. Todėl mes svetur 
ne savi, todėl maža kalbūs, o didžiai 
pasiilgę. Gal būt, pargrįžę terasim pe
lenų žymes ir varnalėšom užaugusį ta
ką, gal būt, prakirsti bus šišynai ir ap- 
džiūvę ežerai, — tai kas, surasim pačią 
Lietuvos žemę ir nerašytąjį, kovotojų 
testamentą, kuriuo tautos tradicijos, lyg 
ugnis iš Olimpijos, pavedama puoselėti 
ir perduoti ateisimoms kartoms. Bičiu
li, ir tu ir aš, kaip viščiukai vakarą po 
vištos sparnu, gūžlamės mintimis j tė
vynę, ir laukiame krivūlės, ir iš praei
ties stiprybės semiamės. Padarykime 
iškylą į savąją literatūrą.

Kuo pagrindžiame savo ' 
vizitą?

2S ia atsakytina prof. Vaclovo Bir- 
(f žiškos žodžiais: „Nuo 1940 m. rtą- 

dens įvairių Lietuvos okupantų 
sistemingai yra • naikinama lie

tuvių literatūra ir mokslas. Sąmonin
gai sudeginta milijonas egzempliorių 
lietuviškų knygų, naujų nebeleidžiama 
spausdinti, šimtai rašytojų ir moksli
ninkų baigia savo dienas išvyti ir iš
tremti iš Lietuvos, kiti, atsidūrę už sa
vo tėvynės sienų, nesugeba susidaryti 
sau tinkamų sąlygų savo literatūriniam 
ir moksliniam darbui tęsti. O visgi lie

tuvių kultūra nemirė — jokia prievar
ta, joks teroras nesugeba išnaikinti to, 
kas įnešta į lietuvių literatūrinį lobyną 
per tuos 400 metų, per kuriuos buvo 
kalbama į lietuvių tautą jos įgimta kal
ba, užfiksuota spausdintoje knygoje. 
Tai nuopelnas to didelio būrio pasiry
žėlių, kurie ar seniau, sunkiausiomis 
darbo sąlygomis, dirbo lietuvių litera
tūrai, ar ypač mūsų laikais, leidus mas
kolių draudžiamą spaudą ar nepriklau
somai valstybei iš letargo atgijus, su
kūrė tokią raštiją ir mokslą, kokių jau 
joki persekiojimai negalės sunaikinti. 
Ir mūsų prievolė, pasinaudojus jų gi
mimo ar mirimo metų sukaktimis, juos 
prisiminti, nes jie savo plunksnomis 
laimėjo Lietuvai tai, ko negalėjo lai
mėti politikai, diplomatai, kariai“.

Be gėlių, bet su širdimi

Peržengiame mus ir Gerb. Sukak
tuvininkus skiriantį laiko slenks
tį. Įžengę į Tautos Panteoną, vi
sų pirma kūrėjų atminimą ir 

triūsą pagerbiame susikaupimo minute.
Gyventi su prasme sau (atseit, savo 

sąžinei nenusikalstant) ir tautai — yra 
menas. Tai reikalinga didelės valios ir 
charakterio. Bet, žinia, žiūrėti į juos su 
perdėjimu — irgi klaida. Jie ne dievu
kai (neįžeiskime jų atminimo ir kon
krečių darbų), jie paprasti žmonės,' ir 
tame paprastume slypi visa jėga. Jie 
girtini už savo epochos ir jos uždavinių 
supratimą. Lietuva yra vienatinė ir ne
daloma, bet darbas Lietuvai ėjo ir eina 
vis naujais keliais, tačiau su tuo pačiu 
tikslu. Iš jų privalu pasimokyti valios 
ir ryžto, pramokti tikėti neišsenkančią
ja tautos gajumo ir sugebėjimų galia, 
tikėti, nors gyvenamojo meto aplin
kybės būtų lyg be jokios perspektyvos, 
nors viskas atrodytų sudužę į šukes. 
Vaižganto žodžiais tariant, kiekvienas 
čia minėsimas kūrėjas gali pareikšti:

„Esmi Lietūvos pilietis ir jai, Lietu
vai, o ne kam kitam tenoriu laimės ir 
gėrybės. Galima mane peikti ar girti 
už mano orientaciją, gerai ar negerai 
suprantamą tą gėrybę, už krypimą šen 
ar ten, tik negalima man primesti blo
gų norų. Negali atimti iš manęs teisės 
tai viešai pareikšti“.

Sekant vieno prancūzo filosofo žo
džiais, „joks žmonių veikimas nežūva 
veltui, nei vienas kraujo lašas, išlietas 
dėl idėjos, nenueina veltui. Bendruo
menei kilnios žmonių pastangos yra 
tas pat, kas laivui kompasas, kuris pats 
krašto ir nemato, tačiau rodo kelią į 
ii“.

Prof. A. Voldemaras, kalbėdamas 
apie mūsų tautos pastangas nepriklau
somybei atgauti, šitaip išsireiškė: „Kas 
gyvena savo tautai — gyvena visai 
žmonijai. Todėl gyventi tautai ne tik 
švenčiausia pareiga, bet ir didžiausia 
laimė“.

Ar vyskupėlis namie?

T* aip klausė andai ne prelatai ar 
kiti aukšti bažnytinės hierarchi
jos pareigūnai, bet prasti pilka- 
sermėgiai. Vyskupo Motiejaus 

lūmai aną (pirmąją) naktį be ryto bu
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Tėviškė „Musų Kelio" vaizduose
„Mūsų Kelias“ su 39 nr. pasiryžo 

„Gražiosios Nemuno šalies“ vaizdais 
priminti mums, rūpesčio ir nevilties 
dienų tremtiniams, gražiąją Lietuvą.

Iš tikrųjų, jei svetimiesiems mūsų že
mė menka ir maža, tai mums ji graži 
ir didelė! Lietuva mums kaip pasaka, 
kaip svajonė, ji mums — sveikata, vil
tis ir gyvybė! Juk kiekvienas mūsų že
mės kampelis pažymėtas lietuvių tau
tos laisvės ir vergovės paminklais. Ten, 
rodos, ir pakelės akmuo, ir retesnis me
dis, piliakalnis, kryžius seka tau am
žiais nenutrūkstamą lietuvio kovų, 
kančių, vargų, drauge džiaugsmo ir 
kūrybos pasaką.

Su pakelės kryžiais, piliakalniais, 
laisvės kovų didvyriais, knygnešiais, 
nenuilstamais kūrėjais; su brandžių 
varpų laukais, ežerais, upėmis, žaliais 
miškais apaugusiais kalnais ir kalne
liais; su kaimo šiaudinių stogų lūšnom 
mums Lietuva, kaip amžina Poezija, 
kaip Malda!...

Taigi, šį „Mūsų Kelio“ žygį — nors 
mintyse grąžinti mus savo žemėn h 
vaizdais parodyti jos grožį — tenka tik 
pagirti ir sveikinti.

Einant su tų aprašymų autorium per 
keturis „MK“ numerius Dubingių — 
Giedraičių — Širvintų — Musninkų — 
Kernavės keliu norėtųsi vis dėlto pa
stebėti, kad ir ši, palyginti, maža kelio
nė nepakankamai tiksliai atlikta.

Supažindinęs su Kernave, aprašymų 
autorius pasisako vesiąs mus vėl į kai
myninius Dubingiams Molėtus. Jei taip 
tai ar nebūtų buvę geriau, kad ši ke
lionė būtų pradėta nuo istorinės Ker
navės. Antra vertus, ar reikėjo paisyti 
tos nekokio atminimo administracijos 
linijos. Čia sargybos tik kurį laiką būta.

Pasekim dabar kiekvienos vietos ap
rašymą skyrium. 

vo lyg visų džiaugsmų ir rūpesčių cen
trinė .Tie, kurie pas Valančių beldėsi, 
ėjo ne išrišimo iš nuodėmių, bet su
tvirtinamojo žodžio ir draudžiamosios 
literatūros. Ar maža žmogui sielvartė
lių? — Vyskupėlis jų klausėsi kantriai 
ir supratingai, o sutvirtintiesiems be
išeinant pridurdavo:

— Būkite užganėdinti darbe, kito at
pildo žemėje neieškokite. Būkite tėvy
nei naudingi ir sau pakajingi.

Vysk. Motiejus dirbo šakotą darbą. 
Jei tektų į anketą įrašyti, tebūtų sau
sos bendratys: gimė prieš 145 metus, 
pačioje angoje į 19 amž., aukštuosius 
mokslus baigė Vilniuje, profesoriavo 
Petrapilyje, rektoriavo Žemaičių dvasi
nėj seminarijoj, mirė 1875 m., ar vis-" 
kas? Iš kur gi, tarp metų rėmų įdėtina 
pats veikimo paveikslas. Tą paveikslą 
laikas yra apnešęs dulkėmis ir, gaila,

Žemaitijos koplytėlė

Skaitydami apie Dubingius, susida
rome vaizdą, kad dabartinė katalikų 
bažnyčia tebestovi piliakalnyje, kur 
prieš keletą metų buvo daryti archeo
loginiai kasinėjimai ir kur atkasti buv. 
katvinų mūro bažnyčios pamatai. Iš šio 
piĮiakalnio, tiesa, matyti už ežero įlan
kos kitame kalne katal. bažnyčia, kapi
niu koplyčia, bet nematyti neprikl. ko
vų karių kapų. Kalbant apie D. galima 
buvo paminėti Lietuvos Turizmo Dr-jos 
pastatytą reto grožio vilą, kuri 194'4. 
pavasarį banditų sudeginta. D. rajone 
nepr. kovų metais buvo prasiveržę Lie
tuvos gilumon lenkų raiteliai, prieš ku
riuos išėjo į laisvės kovą net mūsų mo
kyklų mokiniai. Iš D. į Giedraičius rei
kėjo pervažiuoti D. piliakalnio papėdė
je per ežerą pastatytą tiltą (reto gro
žio vaizdas, foto dėtos ir mūsų tremt. 
laikraščiuose).

Kalbant apie Giedraičius (tai tinka ir 
Širvintoms) reikėjo būtinai iškelti vidu
rinės mokyklos (progimnazijos) tautinis 
ir kultūrinis vaidmuo. Juk ši mokykla 
itliko vieną didžiausių G. ir apylinkės 
atlietuvinimo uždavinių ir davė gerų 
darbininkų. Nepr. laikotarpyje G. pasi
statė didelę garinę pieninę, gražią pra
džios mokyklą, gar. lentpiūvę, malūną.

1944. birželio mėnesio paskutinėmis 
dienomis Giedraičių — Dubingių — Mo
lėtų apylinkėse lenkų partizanai per dvi 
dienas išžudė apie 100 geriausių lietu
vių. Tai buvo gal paskutinės lenkų 
teršto aukos, suteikusios dar neaprau
dotą Lietuvai skausmą.

Širvintų apylinkėse, aprašinėdamas 
laisvės kovas, autorius visai supainioja 
kovos dalyvius ir vietas. Bendrai ten
ka paminėti, kad nepr. kovose šiame 
sektoriuje mūsų daliniai šiaip buvo pa
siskirstę: Giedraičių grupę sudarė 2 p.

p., Širvintų gr. — 7 p. p. ir Musninki 

dar ne visas restauruotas. Čia atkreip
kime dėmesį į jo kovą prieš degtinę ir 
jo kovą dėl gimtojo spausdinto žodžio.

1. Šįmet vidužiemį D. Britanijos 
spaudą pasiekė toks Lietuvos partizano 
atsišaukimas:

„Mirtis už samagono (naminės deg
tinės) varymą ir gėrimą. Grūdai, kaip 
ir kiekvienas kraujo lašas, yra reika
lingi kovoje už laisvę.. Mūsų šūkis — 
Lietūva, nepriklausoma ir demokratinė, 
Lietuvai aukokime viską, įvykius suti
kime ir spręskime blaiviu ir sveiku 
protu, kovingai ir ryžtingai. Okupantai 
sąmoningai plečia mūsų kaimuos ir 
miestuos svaigiųjų gėrimų vartojimą. 
Jaučia jie, kad su girta galva lengva 
apsidirbti. Tat šalin viskas, kas mūsų 
budrumą sumažina, šalin degtinė, mir
tis tiems, kurie naikina sveikatą ir 
grūdų atsargas, o tautiečius iškreipia 

gr. — 4 p. p. Šie pulkai savo drąsa ir 
aukomis ir įamžino aprašytas vietas ne 
tik mūsų nepriklausomybės kovų isto
rijos lapuose, bet ir kiekvieno lietuvio 
širdyje!

Širvintų gynimo istorija buvo tokia. 
Pulko štabas gavo žinių, kad gen. Mok- 
šeskio divizija rengiasi pulti. Taigi pul
kas nutarė pats pulti. Karininkas (vė
liau kapitonas) Balnas, kairiojo sparno 
vadas, vienos nakties žygiu apėjo Šir
vintas ir švintant Giedraičių kelio 
abiem pusėm staiga puolė nepasiren
gusius lenkus Motiejūnų km. ir artile
rijos dalinį Paširvinčio dv. Dėl gerai 
suplanuoto puolimo lenkai su dideliais 
nuostoliais iš Širvintų pasitraukė.

Bekupės dv., Seirūnų ir Bastūnų km. 
yra prie Želvos — Giedraičių vieškelio 
ir jie buvo ne septintojo, bet antrojo 
pėst. pulko kovos operacijų bare. Čia 
be kitų dalyvavo ir kap. Noreika (su
žeistas ties Giedraičiais, žuvęs Klaipė
doje). Kap. Balno čia nekovota.

Skaitant Musninkų aprašymą neži
nančiam atrodo, kad Čiobiškis su Ru
sių Rago km. yra čia pat prie Musn., 
o sekdamas Kernavės aprašymą negali 
suprasti, ar ir aštuonkampė koplytėlė 
(žmonių pasakojimu, atvežta iš Dūkš
to) ir Roemerių ir Pūzinų mauzoliejus 
yra kairiajame Neries krante, kur pa
minėtas stebuklingas akmuo...

Ar ne geriau būtų buvę, pirma nuo
sekliai aprašyti bet kurios vietovės cen
trą, o po to parodyti apylinkes. Ateity
je, keliaujant Molėtų — Labanoro — 
Saldutiškio keliais, reikėtų nepamiršti 
Inturkės, Joniškio, Linkmenų, Kirdei
kių ir kt„ taip pat visos sistemos nepa
prastai gražių ežerų.

Norėtųsi, kad kiti „MK“ gimtosios že
mės aprašymai būtų nuoseklūs, istoriš
kai tikri ir geografiškai spalvingi. J.— 

iš kovos kelio! Ne metas linksmintis, 
kai tėvynė plūsta kraujuos“.

„Tarybų Darbininko“ žiniomis, per
nai į Vilniaus spirito gamyklą „nacio
nalistinių gaujų“ vyrai metė kelių de
šimčių granatų grandį. „Tai ne pirmas 
pasikėsinimas į tarybinę produkciją“. 
Vilniaus radijo žiniomis, Glintiškių 
valstybinio ūkio degtinės varykloje „ne 
žinomi piktadariai“ suardė katilus.

Kai tokias žinias skaitai, mintis grįž
ta į 1858 m. Tada tai vysk. Motiejus 
pradėjo blaivybės darbą. Jis sušilto už 
blaivų, nors dar ir baudžiauninką lie
tuvį. „Per blaivumą į savarankiškumą“ 
— šituo šūkiu dirbdamas, įėjo, aišku, į 
koliziją su carų politika, kuri išpažino 
metodą: „Per žmonių girtybę į caro 
vienvaldybę“. Iš anų prasiblaivinčios 
Lietuvos laikų išliko medalis: vienoje 
pusėje įrašyta „Blaivybės įvedimui at
minti“, o kitoje — Nekaltai Pradėto
sios Marijos paveikslas su įrašu „Per 
Tavo užtarimą išturėsime iki galo“.

2. Caro činauninkai kovoje su mūsų 
tauta 1864 metais griebėsi žalčio gud
rumo diversijos: lotynų raides pakeisti 
graždanka. Teisingai Z. Patirgas pa
stebi: „Oportunistiškas kompromisas su 
rusų valdžia būtų buvęs ne tik nesėk
mingas, bet jis dargi būtų reiškęs tau
tos nusižengimą prieš savigarbos pa
reigą ir prieš savo nepriklausomą atei
tį. Lietuviai tad ir pasirinko pirmąjį, 
erškėčiais nuklotą kelią“.

Vysk. Motiejus pasirodė didelis stra
tegas ir taktikas. Susipažinęs su caro 
politika, jis savo pirmykštę aprobatą 
rusų raidėms atšaukė. Ne' tik atšaukė, 
bet ėmė organizuoti kovą prieš Jas: 
„Tik nepriimkite tikybinių raštų ru
siškomis raidėmis, nes tie raštai ken
kia jūsų tikėjimui“. Tuštumą reikėjo 
kuo nors užpildyti. Jo žvilgsnis nu
krypsta į Prūsus. Šiandien yra negin
čijamas dalykas: nelegaliosios spaudos 
užsienyje organizavimo iniciatyva ati
tenka Valančiui. Tegu tai buvo grynai 
tikybinio turinio raštai, tačiau jie Lie
tuvą paskaitančią darė ir plėtė protes
to prieš caro politiką nuotaikas.

Dailininkas galėtų nubrėžti tokį ški
cą: Besėsiančios saulės pluoštas drim
ba pro spygliuočius ir apšviečia trum
pam momentui rūsčius vyrų veidus. 
Vyrai ant vieno kelio priklaupę, o ant
ru atsirėmę į šautuvą, rankos sukry
žiuotos ant vamzdžio. Malda Sargyboje. 
Jie pasiruošę kiekvieną sekundę gin
tis ir artimą ginti, bet tuo tarpu suke
pusios lūpos pusbalsiu šnabžda Vysk. 
Motiejaus sukurtą kankinių litaniją: 
„šv. Jonai, aliejuje virintas, — melski 
už mus“, „šv. Pauliau, kardu nukirsdin
tas, — melski už mus“, „šv. Agniete, 
įkaitinta geležimi deginta, — melski už 
mus“.

Tas škicas vardu „Lietuva- 1946 me
tais“.

O kas tas dėdė?

Kaip manote, ar malįipu šitoks 
klausimas išgirsti iš sūnaus lūpų. 
Deja, taip nutiko Jurgiui Biell- 
niui (gimė prieš 100 metų). Sy

kį po ilgo nebuvimo pargrįžo namo, 
paėmė vaiką ant rankų, pasūpavo, 
ūsais pakuteno, ir didelis buvo džiaugs
mas krūtinėje. Sūnus išsprūdo iš gla
monėjimų, pribėgo prie mamos ir ne
drąsiai paklausė: „Kas šitas dėdė?"

J. Bielinis 1871 m. apsilankė pas Vys
kupėlį. Sykį pasiųstas į Prusus, tą dar
bą ir veikimą taip pamėgo, kad jam 
paskyrė 33 savo amžiaus metus. Spau
dos draudimo laikotarpis bfe J. Bielinio 
darbų ir valios yra nesuprantamas. 
Žandarai skyrė premijas, o jis — su- 
gauk, jei gudrus, vėją lygumų padan
gėj. Jo namai — visa Lietuva, jo talki
ninkai — kiekvienas raštą mylįs lietu
vis. Jis su naujiena ėjo iš lūšnos Į lūš
ną. „Laikraščiai — tai ugnis ir su ta 
ugnimi sudeginsiu rusą Lietuvoje“, 
„Nemirsiu, kol maskolius nebus išvytas 
iš Lietuvos“ — kalbėjo ir tikėjo, ir ki
tus vertė tikėti. Per pusnis ir darganas 
gyvenęs, ir mirė ne namuos. Ėjo kai
mynų lankyti, praėjo keliolika km (o 
metų jam buvo per 70) , kopė Į kal- 
niūkštį, kur kaimyno troba buvo; ma
tyt, pasunko, atsirėmė Rūpintojėlio, ir 
sukniubo. Kai iš trobos atskubėjo žmo
nės, J. Bielinis buvo miręs. Ant vagoto, 
kaip arimai, veido plasdėjo ir gulo jau 
nebesutirpdamos snaigės; Kažkur girio
je supokšėjo reti palaidi šūviai. Tai vy
rai bandė ginklus. Po keturių savaičių 
paskelbta Lietuvos nepriklausomybė.

Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka c

Mt Į emunui — mūsų.upių karaliui — 
/ W ga^ima būtų paruošti visą poezi- 
4 ™ jos ir prozos antologiją. Skaityki

me: „Vienodai ir nuobodžiai čiuk
sėdamas plaukia prieš vandenį nedide
lis garlaivis. Jo pirmagalys varo upės 
paviršium gilią vagą, bet garlaivio už
pakalyje tos vagos krantai vėl susiver
čia krūvon, susidaužia savo viršūnėmis, 
kurios atšokdamos pavirsta nesuskai
toma daugybe nedidelių krutančių ban

(Nukelta į 7 psl.)
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IŠ PRAEITIES DIENŲ

Kui sovietui dor dėjosi Lietuvoshičiuliūis
.11988 m. Lenkijos ultimatumo Lietuvai atgarsiai Maskvoj)

Bombos viršum Švedijos
Kq apie tai rašo anglų spauda

1936—1938 m. buvęs JAV am- 
— basadorius Maskvoje Joseph E.

-Davies savo knygos „Mission to 
Moscow“ 257 psl. cituoja savo 

s*-".- pranešimą JAV vyriausybei iš 
V . 1938-m. kovo 26 d. Nr. 1074 apie

įLenkijos ultimatumo Lietuvai at- 
garsius Maskvoje ir SSSR vyriau-

• sybės susirūpinimą Lietuvos ne- 
-priklausomybės išsaugojimu.

į.’ . Lenkijos ultimatumas Lietuvai“,
tąme savo pranešime JAV vyriausybei 
rašo ambasadorius J. E. Davies, „čia su
kėlę’gilų susirūpinimą, kadangi jis ga
lįs .sukelti karą. Ypač labai buvo susirū
pinęs Čekoslovakijos ministeris, kuris 
keletą kartų atvyko pas mane pakonfe- 
ruoti, „aptarti situaciją“. Jis bijojo, kad 
fai gali reikšti antrą Sarajevo inciden- 
tąi kuris galėtų sukelti visuotinį Euro
pos karą.
" Norėdamas būti tiksliai painformuo
tas apie situacijos raidą tiek iš lenkų, 
tiek iš lietuvių pusės, aš tuojau krei
piausi į Lietuvos ministerį ir Lenkijos 
ambasadorių, kaip ir į Sovietų Sąjun
gos .užsienių reikalų komisariatą ir 
nuolat telegramomis informavau De
partamentą (JAV užsienių reikalų mi
nisteriją. „Tr.Ž.“ red.). Susirūpinimas 
čia .buvo labai rimtas. Buvo bijoma, 
kad. Lenkija turinti kokį nors slaptą su
sitarimą su Vokietija, pagal kurį Vokie
tija .paremtų Lenkijos norą absorbuoti 
Lietuvą ir ten atsiverti sau duris į jūrą, 
p, atsilygindama už tai, Lenkija perleis
tą Vokietijai savo Koridorių. Vokietija 
gal, suteiktų dar kokią kompensaciją 
Lenkijai už Gdynės uosto pastatymą ir 
ggĮp.įPagal įsusitarimą, leistų Lenkijai 
laisvai naudotis Dancigo ir Gdynės 
upstais„.2Jei iš tikrųjų toks susitarimas 
būtų, buvęs, tai čia (Maskvoje) vyravo 
visuotinis įsitikinimas, jog Sov. Sąjunga 
bjįitų priversta ateiti Lietuvai į pagalbą 
ir kad to rezultatas būtų karas. Tuo me- 
tų,_kai Prancūzijos ir Anglijos vyriau
sybės -darė spaudimą Lenkijai steng- 
damosios sužinoti tikrąjį jos nusistaty
mu Sovietų .Sąjungos užsienių reikalų 
komisariatas, atrodo, abiejų pusių at
žvilgiu buvo užėmęs kietą poziciją.
„-Užsienių .reikalų liaudies komisaras 

Lity i povas tuo reikalu man pareiškė:
>1. Kad jis buvo pasikvietęs ir turėjęs 

trįs pasikalbėjimus su Lenkijos amba
sadoriumi ir. kad jis pareiškęs jam di
delį, susirūpinimą, su kuriuo Sovietų 
Sąjungą vertina šį ultimatumą;

• $,Kad Sovietų Sąjunga nesanti suin
teresuota tarp Lietuvos ir Lenkijos 
esančiais santykiais, bet kad ji gyvy
biškai susirūpinusi tuo faktu, kad Lie
tuva. iš tikrųjų būtų ir toliau išliktų 
nepriklausoma;
--3. Kad jo vyriausybė susirūpinusi, 
jog Lenkija galinti iškelti dar rimtes
nių reikalavimų, jei Lietuva sutiktų 
patenkinti dabartinius reikalavimus ir 
tie nauji reikalavimai galį būti iškelti 
po ■-labai „nekaltais drabužėliais“, bet 
iš tikrųjų tai galėtų sunaikinti lietuvių 
nepriklausomybę.

•Frazę „nekalti drabužėliai“ Litvino- 
vaš pavartojo norėdamas nusakyti tą 
būdą-, kuriuo Lenkija savo rimtus rei- 
kalavithus dabar užmaskavo paprastu 
diplomatinių santykių užmezgimu. O 
šiS-būdas yra toks nekaltas, kad nė vie
na valstybė negalėtų jam priešintis. Jis 
nUrddė, kad Lietuva, atsisakiusi už
megzti diplomatinius santykius ir pri
versta' kariauti, su niauktų viso pasau
lio-visuomenės simpatijos. Toliau Mr.

Litvinovas pareiškė, kad tuo pat metu, 
kai jis kietai paspaudęs Lenkiją, jis 
taip pat stipriai paraginęs ir Lietuvą 
sutikti su Lenkijos reikalavimu ir tuo 
būdu dabartiniu metu išvengti invazijos 
galimumo. Be to, jis pareiškė, kad atei
tis parodysianti, kokie buvo tikrieji 
Lenkijos tikslai. Jis taip pat konstata
vo, kad, jo nuomone, o tai man buvo ne 
maža staigmena, Hitleris esąs priešin
gas Lietuvos patekimui į Lenkijos ran
kas dėl tos paprastos priežasties, kad 
„Hitleris pats godžiai norįs Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių“. Ryšium su tuo 
Mr. Litvinovas dar pastebėjo, kad Len
kija nieko negausianti remdama Vokie
tiją ir kad tai esą „ne dėl to; 
(Litvinovas) taip sakau, bet kad 
tiesioginis Vokietijos karo 
Maskvoje pareiškimas, kurį jis
man, pabrėždamas, jog netrukus Vo
kietija atsiims Lenkijos koridorių ir 
Lenkija už tai nieko negaus“.

Laimei, pagaliau tas ■ Lietuvos inci
dentas yra baigtas. Lietuva priėmė Len
kijos ultimatumą kaip tik tą vakarą, 
kai aš surengiau ambasadoj pietus dip
lomatinio korpuso nariams. Tas demon
stratyvus būdas, kuriuo Lenkijos am
basadorius pasveikino Lietuvos minis- 
terį ir tos jo pastangos, kuriomis jis 
stengėsi įtikinti Lietuvos ministerį, kad 
Lenkija esanti susirūpinusi tik geros 
valios politika jos santykiuose su Lie
tuva, buvo aiškiai matomas ir keleto ki
tų svečių iš diplomatinio korpuso čia 
buvo komentuotas.

Turiu garbę būti Jūsų ...
Joseph E. Davies“.

kad aš 
tai yra 
attachė 
padarė

Jau nuo pat pavasario Vakarų Euro
poj daug kalbama ir spėliojama apie 
paslaptingas viršum Švedijos pasiro
dančias ir kažkur vėl be pėdsakų pra- 
nykstančias skraidančias bombas ar 
raketas. O pastaruoju metu spaudoj 
pasirodė žinių, kad tokios skrai
dančios bombos dar buvusios paste
bėtos viršum Danijos ir net Graikijos. 
Nenuostabu, kad tos bombos sukėlė ne
mažą ir didžiosios spaudos susidomė
jimą.

Prieš kurį laiką anglų „Daily Mail“ 
tuo reikalu į Švediją pasiuntė savo spe
cialų korespondentą Aleks. Cliffordą, 
kuris patiekė štai kokių žinių apie tas 
paslaptingas bombas.

„Švedai vadina jas „vaiduoklinėmis 
bombomis“ arba „šmėklinėmis raketo
mis“. Toks vardas joms visai tinka, nes 
iš tikrųjų maža kas težinoma apie šiuos 
švytančius skraiduolius. Bet čia Šve
dijoj dar yra nemaža žmonių, kurie iš 
viso neigia jų buvimą. Ir aukštų pa
reigūnų dalis visas kalbas apie šias 
skraidančias bombas vadina masine 
haliucinacija. Kiti gi sako, kad tokių 
bombų iš viso negali būti, nes tai prieš
tarauja pagrindiniams aerodinamikos 
dėsniams. Dar kiti sako, kad tai esą 
meteoritai. O yra ir tokių, kurie ma
no, kad tai metereologų leidžiami iliu
minuoti balionai. Muzikiniuose Stok
holmo kabaretuose aktoriai juokiasi iš 
šių bombų. O vienas Kopenhagos laik
raštis labai lengvaširdžiai pasiūlė dide
lę piniginę premiją už tokios bombos 
fotografiją ... Tačiau Danijos ir Švedi
jos generaliniai štabai į šį klausimą la
bai rimtai žiūri ir tuo reikalu bendra-

darbiauja. Laikraščius jie įspėjo nedėti 
žinių apie skraidančių bombų pasiro
dymo laiką ir vietą.

Iki šiolei jau užregistruota apie 2.000 
ar daugiau atvejų, kai šios paslaptingos 
bombos buvo pastebėtos patikimų liu
dininkų. Ir štai tie duomenys, kuriuos 
patvirtina beveik visi liudininkai:

1. Bombos ar raketos yra cigaro for
mos, .

2. Iš jų galo sklinda liepsna, kurios 
spalva paprastai esanti oranžinė, bet 
buvo pastebėta ir žalios spalvos liepsna,

3. Paprastai jos skrenda 1.000 - 3.000 
pėdų aukštyje,

4. Jų greitis panašus į lėktuvo greitį, 
bėt kai kurie tvirtina, kad jos skren
da netgi lėčiau negu lėktuvai,

5. Jos skrenda tyliai, nežymiai ūžda
mos. Iš tikrųjų tai atrodo esančios ty
lios V 2.‘ Niekas neminėjo, kad būtų pa
stebėjęs jų sparnus, bet kai kurie sa
kėsi matę lyg 
Ir kaip tik dėl 
kos specialistai 
limas dalykas, 
negalįs skristi 
tyliai.

Prie to dar 
kitų duomenų,
pasakoja matę šių bombų ekspliozijas 
ore. Esą Pietų Švedijoj per vieną to
kį sprogimą išbyrėję namų langai. Eks- 
pliozijbs metu pasirodanti nepaprastai 
ryški šviesa. Esanti visa eilė dar kitų 
pastebėtų smulkmenų.

Pastovios krypties šios bombos ne
turinčios. Vienu metu esą atrodę, kad 
daugumas jų skrenda iš pietryčių į 
šiaurės vakarus. O pati pirmoji tokia

tam tikrus jų pelekus, 
šio dalyko aerodinami- 
sako, kad tai nesąs ga
nės niekas be sparnų 
taip palengva ir taip

reiktų pridėti visą eilę
Kai kurie liudininkai

AUSTRIJOS DP KAS TUNELI
Visi fiziškai pajėgus DP Austrijoj turi dirbti

Franceska M. Wilson, „Manchester 
Guardian“ bendradarbė, neseniai tame 
didžiuliame dienraštyje išspausdino il
goką reportažą apie DP gyvenimo są
lygas Austrijoj ir apie pastaruosius ka
rinės valdžios Austrijoj potvarkius, žy
miai paliečiančius stovyklose gyvenan
čius DP.

1946 m. rugpiūčio mėn. iš viso Aus
trijoj buvę net 442.000 DP. Iš jų tik
tai 48.000 gyvenę UNRRA globojamose 
stovyklose. Šie globojami „dipiečiai“ 
nuolat buvę „skryninguojami“, vis esą 
ieškoma kolaborantų ir kitų nepagei
daujamų, kurie iš stovyklų išmetami. 
Tarp „nepageidaujamų“ pirmoj eilėj 
esą buvusių Vokietijos satelitų'—Veng
rijos, Rumunijos ir kt. — piliečiai ir 
volksdeutschai iš Balkanų valstybių.

Apie 33.000 DP gyvena armijos sto
vyklose, kiti gi susispietę miestuose ir 
kaimuose ir pastariesiems taikomi Aus
trijos potvarkiai ir įsakymai. Daugumas 
austrų į šiuos išvietintuosius žiūrį ne
palankiai. Austrai tokį savo nusista
tymą taip argumentuoją: „Namo jie ne
grįžta todėl, kad bendradarbiavo su vo
kiečiais, tai tegu jie ir vyksta į Vo
kietiją. Mes gi pagal Maskvos konfe
rencijos nutarimą esame nepriklauso
mas kraštas. Tiesa, savo žemėje mes 
turime keturias okupacinės kariuome
nes, bet mes turime ir centrinę vyriau
sybę ir sąjungininkai į tai turi atsi
žvelgti“.

Nuo rugsėjo mėn. ir UNRRA globo
jamose stovyklose esą daromi dideli pa- I 
keitimai. Iki tolei šie DP gyvenę savo

uždarose stovyklinėse kolonijose ir kai 
kuriais atžvilgiais jie turėję geresnes 
gyvenimo sąlygas negu austrai. Jų 
maisto davinys buvęs 2.000 koįorijų. 
Dirbti jie galėję tik savo noru. Daugu
mas stovyklų buvę gražiai, susitvarkiu
sios: jose buvusios įsteigtos mokyklos, 
buvusi gera medicinos priežiūra, ne
trūkę sportinių ir kitokių pramogų. 
Drastiški pasikeitimai prasidėję, kai 
buvęs gautas karinės valdžios įsaky
mas, kad visi fiziškai pajėgūs DP turi 
mokėti už jų maitinimą ir patalpas. 
Dabar jie jau ne tik galį, bet ir privalą 
dirbti: pačiose stovyklose, kariuomenės 
žynyboj esančiose, įmonėse arba pas 
austrus. Tiktai vieniems, žydams esanti 
padaryta išimtis: per daug, jie esą ken
tėję nuo austrų, kad vėl būtų verčia
mi jiems dirbti. Ryšium su šiuo po
tvarkiu, nuo rugsėjo mėn. ir maisto 
davinys nežydų DP stovyklose buvo su
mažintas iki 1.200 koįorijų, t. y. suly
gintas su austrų gaunamu daviniu.

Toliau Fr. M. Wilson pastebi, kad 
kiekvienas turįs sutikti, kad ligšiolinis 
DP gyvenimas reikalavęs pataisų. Ta
čiau nauji potvarkiai sukelia nemaža 
nusiskundimų. Ji aplankiusi vieną gra
žiai tvarkomą DP stovyklą, kurioje gy
veną 1.600 Lenkijos ukrainiečių. Jos 
direktorius esąs jaunas amerikietis.' 
Stovykloj veikianti ne tik pradinė,-bet • 
ir aukštesnioji mokykla, kuri austrų 
vyriausybės esanti pripažinta. Be to, 
ten dar esą vienuolika dirbtuvių, kur 
mokomasi amatų, o stovyklos daržinin- j tas direktorius pakratė galvą ir atsi- 
kai išauginę tonas daržovių. Stovykla duso.

leidžianti laikraštį, o jos lėlių paroda 
ir choras esąs plačiai žinomas ir Zalc
burge.

— Žinoma, visai teisinga, kad jie tu
ri užsidirbti sau pragyvenimą, — šios 
stovyklos direktorius pareiškęs jai, — 
bet aš bijau, kad jiems bus duodamas 
pats blogiausias darbas. Nelengva, pa
vyzdžiui, bus laikraščio redaktoriui 
dirbti su šveisavimo aparatu, o buvu
siems įstaigų tarnautojams taisyti ke
lius. Dirbantieji gaus sunkiai dirban
čiųjų maisto davinį (dabar 2.600 kolo- 
rijų) ir iš savo uždarbio tiktai du treč
daliu mokės stovyklai už išlaikymą, ne
žiūrint kokio dydžio jo šeima bebūtų. 
Tai yra pakankamai gerai. Be to, Aus
trijos vyriausybė pripažins darbą sto
vyklose, įskaitant, tikiuosi, ir moky
mą mūsų aukštesniojoj mokykloj. Ka- 
pruno projektas pastatyti kalnuose ne
toli Zell am See didelę hidroelektrinę 
stotį suteiktų darbo visiems Austrijos 
DP, bet tai labai sunkus darbas: „rei
kia iškasti didelį tunelį nemažam šal
tyje kalnuose. Ji duos elektros energi
jos visai Austrijai, bet jos statyba už
truks septynerius metus. Darbo sąlygos 
iš pradžių ten buvo tokios blogos, kad 
visi DP grįžo. Dabar gi statybos dar
bus prižiūri kariuomenė. Darbininkams 
pasiūlyta 3.000 koįorijų if geras atly
ginimas.1 Jei šie žmonės gautų jiems 
tinkamą darbą, tai aš nekvaršinčiau sau 
galvos, bet aš nemėgstu vergų darbo, 
— jaunas iš Harwardo kilęs humanis-

skrendanti bomba buvo pastebėta ge
gužės mėn. tolimojoj Skandinavijos 
šiaurėj. Po to gi jų kelias vis labiau 
pradėjęs krypti į pietus. Ir 
paskutiniųjų buvo pastebėta 
nijos.

Ir keisčiausias dalykas, kad 
nepavyko rasti realių daiktinių įrody
mų — skeveldrų ar kurių kitų gabalų. 
Iš kur tik buvo pranešta apie pastebė
tą eksplioziją, ten tuojau visa apylin
kė buvo rūpestingai išieškota, bet nie
kur nieko nerasta. Trys skirtingi liu
dininkai matę vieną tokią bombą, 
įkrentančią į Kalikso ežerą. Švedijos 
generalinis štabas įsakė ežerą nusau
sinti, bet vistiek nieko nerasta. Vien 
tik jūros krante prie Sundswallio, į 
šiaurę nuo Stokholmo, rasti keli suly
dinto metalo gabaliukai tėra vienintelis 
iki šiolei turimas daiktinis įrodymas.

Taigi, tik tokie yra turimi duomenys. 
O dabar teorijos.

Nėra didesnių abejonių, kad šias 
bombas leidžia rusai. Taip pat beveik 
visai tvirtai galima sakyti, kad jos pa
gamintos pagal vokiečių mokslininkų 
pačioje karo pabaigoje parengtus pro
jektus. Vokiečiai tikėjosi, kad 
jie savo raketas galės nušauti 
riką. Ta linkme jie jau buvo 
pažengę, nes jų V 2 nulėkdavo 
mylių. Šios gi „vaiduoklinės bombos“, 
be abejonės, nulekia nemažiau kaip 
600 mylių. Tačiau jos nėra prikrautos 
sprogstamosios medžiagos, o kol kas tė
ra tik fejerverkai. Sprogstamosios me
džiagos vietoj jos turi daugiau kuro.

Tačiau atrodo, kad šios „vaiduoklinės 
bombos“ nėra ir pagerinti — super V 2. 
Jos skrenda per žemai ir per lėtai. Jos 
yra visai naujos rūšies — gal būt, tai 
vienas iš dviejų pačių fantastiškiausių 
vokiečių paskutiniųjų projektų. Švedi
joj vyrauja įsitikinimas, kad „vaiduok
linės bombos“ yra vairuojamos radijo 
pagalba. Kadangi nė viena jų nenukri
to Švedijoje, tai manoma, kad gal jos 
apsisuka ir grįžta į savo bazę. Galimas 
dalykas, kad jų lėkimo kursą nustato 
koks nors jų viduje įrengtas mechaniz
mas.

Galimas dalykas, kad kai kurios šių 
bombų paleidžiamos iš Peenemiindės, 
bandomosios stoties Baltijos pajūryje, 
Siaurės Vokietijoje, kur gimė visi V 
ginklai. Bet ir ( o tai yra paremta ki
tais duomenimis) kai kurios jų gali bū
ti paleidžiamos iš didelių Dago ir Oese- 
lio Estijai priklausančių salų, esančių 
Rygos įlankoje. Visą Estijos ir Latvi
jos pajūrį rusai pavertė slapta gynybos 
zona. Yra žinoma, kad ten jie vykdo 
kai kuriuos savo slaptus darbus.

Švedus daugiausiai stebina ir kelia 
jų nerimą klausimas: kodėl gi rusai 
šiems bandymams pasirinko Švedijos 
orą? Kodėl gi šie bandymai nedaromi 
pačioje Rusijoje, kur yra užtenkamai 
erdvės ir daugiau galimumų stebėti 
bandymų rezultatus? Ar jų leidimas 
viršum Švedijos turi kurią nors speci
finę prasmę?

Į šiuos klausimus gali būti daug at
sakymų. Vienas jų — vokiečių įrengi
mai Peenemiindėj yra nukreipti į šiau
rę ir rusai tebesinaudoja jais. Kitas at
sakymas, kad rusai tokių bandymų, jei 
juos vykdytų namie, negalėtų paaiškin- ‘ 
ti savo gyventojams kartu neatskleis
dami paslapties visam pasauliui. O 
nieko jiems nepranešti, taip pat nega
lima, nes jie manys, kad tai skraido 
svetimos mašinos. Kiti gi mano, kad 
rusai tiesiog nori įbauginti švedus ir 
tiek. Tačiau nė viena šių teorijų nėra 
labai patikima.

viena iš 
virš Da-

iki šiolei

1947 m. 
j Ame- 
gerokai 
jau 400

Tai buvo istorinę 1914 m. rugpiūčio 
3 <d. „Tūkstančiai paryžiečių nuo savo 
balkonų ‘ ir šaligatvių nustebę žiūrėjo į 
milžinišką1 demonstraciją Montparnasse 
ir Raspail bulvarų kryžkelėj. Ir kai 
prieš jų akis pradėjo viena po kitos 
slinkti demonstrantų nešamos Švedijos, 
Ispanijos, Italijos, Lenkijos ir kitos vė
liavos, paryžiečiai nebeištvėrė. Jie pra
dėjo entuziastiškai ploti ir šaukti. Pro 
juos į Esplanade des Invalides žygiavo 
įspūdinga adoptuotųjų Prancūzijos vai
kų-'— Prancūzijoj gyvenančių svetim
šalių kolona. Tai buvo pirmasis 25.000 
svetimšalių savanorių kontingentas, pa
siryžęs ginklu ginti. savo naująją tėvy
nę. Trisdešimties metų karas jau buvo 
prasidėjęs.

Gal. būt, tuomet, 1914 m., daugeliui ir 
neatrodė taip pavojinga ir tragiška už
sivilkti uniformą ir skubėti į frontą. 
Laisvės, gynimo aureolė teikė jiems drą
sos, ir pergalė atrodė ne tokia tolima. 
Tačiau įvykių raida riedėjo kita link
mei Vienas po kito slinko ketveri ilgi 
ir 'sunkūs kietų kovų ir didelių pavojų 
bei .vargų mėtai. Ir per visus tuos ket
verius metus svetimšalių pulkai, gynę 
Prancūziją, buvo ištikimi savo pasirink
tam motto:

„Mes jaučiamės esą prancūzai, nes 
Prancūziją mes laisvai pasirinkom sa
vo antrąja tėvyne“!

Ir tikrai svetimšalių karių žygdarbiai 
fronte buvo tokie dideli ir tokie reikš
mingi, kad Vyriausioji kariuomenės va
dovybė netrukus pritrūko atsižymėjimo 
ženklų ir turėjo įsteigti naujus. Svetim
šalių pulkai buvo apdovanoti aukščiau
siais ordenais.

Visa tai man ypač vaizdžiai prisimi
nė, kai aš neseniai vieną sekmadienį 
dalyvavau Ivry kapinėse iškilmėse, kur 
buvo pagerbti 23 svetimšaliai, prancū
zų rezistencinės kovos dalyviai, pasta
rosios vokiečių nacių okupacijos metu 
sušaudyti po spektaklinės bylos. 23 ka
pai skendėjo gėlėse. Bet jie reprezen
tavo tik mažą dalelę tų didelių ir daž
nai anoniminių aukų, kurias nesuskai
tomi Prancūzijos bičiuliai sudėjo ant 
jų naujosios tėvynės aukuro.

Šiandien Prancūzijoj gyvena trys mi
lijonai svetimšalių. Sis fenomenas ne
turi sau pavyzdžio nei Europoj, nei net
gi Jungt. Amerikos Valstybėse, į kurias 
imigracija praktiškai beveik sustabdyta. 
Kaip ’tai paaiškinti? Sausi ekonomistai 
ir-smulkmeniški statistikai pateiks jums 
rnoksliškūs ■ - paaiškinimus, paremtus

skaičiais. Tačiau jų duomenys daugiau
sia bus paremti materialiais argumen
tais, nekreipiant dėmesio į kitą reikš
mingą faktorių — dvasinį.

Daugumas iš šių trijų milijonų sve
timšalių, kurie dabar yra visiškai įsi
lieję į Prancūzijos gyvenimą, anksčiau 
ar vėliau yra išlipę iš trečios klasės va
gono Paryžiaus stotyse: Gare de l’Est 
ar Gare du Nord. Daugelį jų aš asme
niškai pažįstu. Keletą savaičių jų krū
tines graužė nostalgija savo gimtajam 
kraštui ir aštrus noras grįžti atgal, bet 
pamažu jie apsiprato naujose sąlygose, 
susirado sau bičiulių fabrikuose, mo
kyklose, ateljėse, susigyveno su nauja 
aplinka ir joje susirado nemaža 
džiaugsmo ir grožio trupinių. Ir nors 
daugumas jų buvo atvykę tik keletui 
mėnesių, bet nepastebėjo, kaip praėjo 
vieni kiti metai ir jie pasijuto, kad čia 
jų namai ir kad čia jų kraštas, gar
bingas ir laisvas.

Ir 1940—1944 m. vokiečių okupaci
jos metu nebuvo jokios pareigos šiems 
svetimšaliams rizikuoti savo gyvybėmis. 
Priešingai, okupaciniai organai su 
džiaugsmu būtų pasiūlę jiems savo pa
ramą ir atlyginimą bei geresnes gyve
nimo sąlygas, jei tik jie būtų palankiai 
jiems nusiteikę. Tačiau tūkstančiai sve
timšalių aktyviai įsijungė į prancūzų 
tautos rezistencinę kovą ir kovojo per 
visus ketverius okupacijos metus. Ir tik 
dabar galima aiškiau pamatyti ir įver
tinti šių kovotojų su keistomis pavar
dėmis herojlzmą, iškentėtas tortūras ir 
nuveiktus darbus.

Dažnai ir jiems patiems nežinant, jų 
veikla buvo diriguojama slaptos orga
nizacijos C. A. D. I. (Comitė d’Action 
de Defense des Immigrės). Reiktų daug 
vietos suminėti čia visas tas atskiras 
tautines svetimšalių organizacijas, su
sitelkusias į šį galingą sambūrį

Per kapituliaciją 1940 m. birželio 
mėn. viena lenkų divizija, panašiai kaip 
ir 1870 m. Bourbaki vadovaujamas len
kų dalinys, sugebėjo prasiveržti iš ap
supimo žiedo ir per sieną įžygiuoti į 
Šveicariją. Ten jie buvo internuoti ir 
galėjo ramiai ir sočiai gyventi ir lauk
ti. Tačiau nežiūrint to, apie keturis 
tūkstančius lenkų pabėgo ir, įsilieję į 
prancūzų partizanų eiles, miškuose ir 
ant kelių kovojo su okupantais. Italai 
gi nuostabiai laikėsi Alpių fronte, o 
ispanų legijonas suvaidino didelį vaid
menį paimant taip ilgai ir taip atkak
liai vokiečių gintą La Rochelle. Metalo 
darbininko Bela Weiss vadovaujami 
vengrai sunaikino 42 vokiečių amunici
jos sandėlius. Paimtas į nelaisvę. Weis- 
šas buvo sušaudytas. Jo pavardė buvo 
užrašyta ant lėktuvo sparnų, kurį veng
rų kolonija Paryžiuje padovanojo Pran
cūzų armijai. Jugoslavų daliniams va
dovavo gen. Iličas.
’ Iš paskirų pasižymėjusių asmenų 
tenka paminėti rumuną Clisti, kuris at
viroj gatvėj nudėjo „Didžiojo Pary
žiaus“ vokiečių gubernatorių generolą 
von Schaumburgą. Norvegas Christen
sen užmušė von Ritterį, kuris vadova
vo masinėms prancūzų deportacijoms į 
Vokietijos pramonę. Abu šie svetim-

Šiaip ar taip švedai nelabai jaukiai 
jaučiasi, kai viršum jų galvų skraido 
tokie paslaptingi skraiduoliai. Tačiau 
daugumas švedų nemano, kad šios 
bombos yra nukreiptos prieš juos, nors 
jie jaučia, kad dabartinė jų pozicija 
yra panaši į marmeladą tarp dviejų 
sumuštinių riekių — tarp Rytų ir Va
karų. O tas marmelado siu iksnis iš 
tikrųjų yra storas ir skanus. Jie vis 
dėlto netiki, kad šios „vaiduoklinės 
bombos“ būtų naudojamos prieš juos, 
kaip spaudimas prekybos derybose tarp 
Maskvos ir Stokholmo. Jie mano, kad 
vien tik dėl nežinomų, bet grynai tech
niškų priežasčių Švedijos oras yra pa
sirinktas šiems bandymams“.

IIHIIIIIIHIIilIlIlIlHHIIIIIHIinillllllllllllll.

šaliai buvo vokiečių suimti ir sušaudyti. 
Tačiau tokį jų pasiryžimą ir pasiauko
jimą įvertino ir priešas. Generolo von 
Stulpnagelio, vokiečių karinės okupa
cinės valdžios Prancūzijoj viršininko, i 
dienoraštyje kelias dienas prieš jam 
nusižudant, buvo įrašyta:

„Sunku kovoti prieš tokį kraštą, ku
riame netgi svetimšaliai, pririšti prie 
egzekucijos stulpo, miršta šaukdami 
„Vive la France“!

Šiandien C. A. D. I. nebėra slapta or
ganizacija. Ji yra įsikūrusi Paryžiaus 
centre dideliuose rūmuose, kur dažnai 
susitinka tie, kurie kovojo dėl laisvės. 
Dabar karui pasibaigus trys milijonai 
svetimšalių turi prieš akis kitą didelį 
uždavinį: Prancūzijos atstatymą.

Henri de Korab
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MILAŠIUS 
gailesio ir vienumos poetas

Ištraukos iš Arthur Adamov pa
skaitos, parašytos Milašiaus mir
ties 7 metų sukakti minint ir įdėtos 
į prancūzų savaitraštį „Juin“.

Norint gerai suvokti Milašių, reikia 
jį peržvelgti visų dabartinių tendencijų, 
kokios jos bebūtų, akivaizdoje. Aš ma
nau, kad neapsiriksiu sakydamas, jog 
Milašius buvo vienas iš paskutiniųjų 
romantikų.

Kaip romantikas, visoje jausmo didy
bėje, jis duoda svajonei pirmenybę 
prieš gyvenimą, prieš tikrovę, jis ap
rauda auksinį amžių, prarastąjį rojų.

Milašiaus kūriniai skirstomi į tris pa
grindines grupes. Pirmąją jų sudaro 
jo įvairių minčių bei išvadų gausūs už
rašai ir poema „Arcanes“. Antrojon 
įeina jo poetiniai kūriniai, poemos ir 
pjesė „Miguel Manara“. Trečioji grupė 
— dvasiniai, religiniai apmąstymai su 
„Ars Magna“ centre.

„Arcanes“ nužymi moderniosios min-

na“ yra prisiminimas baimės, į kurią 
Milašių įtraukė mąstymai apie gyve
nimą, erdvę ir laiką, vaisius metafizinių 
samprotavimų apie judesį, nujautimas 
Einšteino teorijos, kur erdvė identi
fikuojama su materija ir laikas apibrė
žiamas ketvirtąja dimensija. Kalbant 
apie Milašiaus kūrybą, negalima nepa
stebėti, kad ne visuose savo kūriniuose 
jis išlaikė pasiektąjį aukštį. Daugeliu 
atvejų jo poemos paskęsta per didelia
me preciziškume arba pereiną į nuo
bodžią didaktiką.

Bet aš nematau daug poetų, kurie 
šiandieną galėtų šitaip rašyti:

„Mano galva yra kaip kosminio tva
no, kaip kryžkelės akmuo. Štai sun
kūs juodi mąstymo vežimai pereina 
per jį. Toliau — išgąstis, kaip pirminio 
vandens išsiliejimas. Ir visa tai taps 
tyla. Ir iš vietos, kurios niekados ne
pasiekė joks žemiškasis, aš matuosiu 
šią begalinę amžinybę, kuri manyje at-

Lietuviškų rankų pastatytas altorius. Osterodės (Harz) maža lietuvių 
tremtinių stovykla įsiruošė nuosavą koplyčią ir pati pastatė jai altorių. 
Iš kairės menininkas B, Dominauskas, kuris altorių suprojektavo, stov. 
komendantas P. Liubinskas, kolonij os globėja Mykolaitytė ir Jonas Lau-

Raudonojo režimo 
spaudos rūpesčiai
Varšuvos vyriausybės koncesijonuoto- 

sios socialistų partijos oficiozas „Rcbot- 
nik“ skundžiasi, kad įstaigose ir įmonė
se paplito nemalonūs papročiai, atseit, 
geriama ir valgoma už valstybės pini
gus, bet privačiomis progomis. KRN 
(seimo Lenkijoje atitikmuo) įstatymu 
įsakė apriboti banketus. „Robotnik“ tą 
įstatymą nori pritaikyti ir „spaudos 
konferencijoms“. Pasirodo, išsiuntinėja
ma pakvietimai į spaudos konferenciją. 
Tikslas — „supažindinti su mūsų veik
la“. Ir įstaiga ar įmonė atideda darbą, 
ir pradeda ruoštis banketui. Perkama 
silkės (aišku, su nuolaida) mėsa, alko
holis. Pagaliau konferencija prasideda 
ir... tragedija. Šeimininkai „puola 
prie stalo kaip tigrų gauja, prastumia 
nedrąsius svečius, pagrobia lėkštes, bu
telius. Pats mačiau — rašo str. auto
rius — kaip vienas pilietis pačiupo nuo 
stalo dubenį su mišraine neva norėda
mas papildyti. Nuėjo į kitą kambarį ir, 
pasislėpęs už spintos, viską surijo. Ši
tokie faktai verti paniekos ir pasmer-

ties procesą. Milašius duoda šaukiantį 
įrodymą, kad žmogus nebesiorientuoja, 
kad jis, atsipalaidavęs ryšių, jungian
čių jį su pasauliu, kuris jam primin
davo, jog jis nėra kažkas atskira, bet 
priklauso prie viso pasaulio, tas žmo
gus dabar, viską praradęs ir vienišas 
kaip beprotis, norėtų, kad jam priklau
sytų visas pasaulis.

Apdovanotas pranašo siela, Milašius 
jautė besiartinančius mokslo ir tikėji
mo sintezės laikus:

„Religiją ir mokslas, kaip dvasia ir 
materija, kaip visi šio pasaulio konti
nentai ir valstybės, ilgisi švento susi
jungimo“. Toliau priduria: „Kas vi
duramžiais Bažnyčia buvo krikščiony
bei, rytoj ji bus visai planetai“.

Didelė Milašiaus klaida buvo nepa
žinimas nepataisomo charakterio, žmo
gaus dvasios tragikos, to, ką Nietzche 
vadino „nepataisomąja dalykų puse“.

Geriau negu kas kitas Milašius ga
lėjo pasakyti, kodėl modernusis pasau
lis yra bevardis, cjemaskuoti abi jį grau- 
žančias žaizdas: chaosą ir separaciją.

Milašius, visu pirma, buvo poetas, 
tai reiškia, žmogus, pašauktas atnau
jinti savo laiko apraiškas ir jas pa
krauti nauja energija.

„Mintis, — rašė Milašius, — tėra tik 
nuo jausmingumo medžio atplėštas la
pas. Smegenys tėra tik širdies paly
dovas“.

Beveik visos Milašiaus poemos sukasi 
apie du centrinius polius; tai temos, 
randamos visuose jo kūriniuose: gaile
sys ir vienuma „Le cantique de la con- 
naissance“ yra bene vienintelis jo kū
rinys, kuriame to nesijaučia. „Ars Mag-

stveria tylaus kataklizmo metu“. gevičius, altorių savo rankomis padaręs.

Buxtehudes pnboltiečiii pramonės-amutiĮ mokyklos veiklo
nedideliame; narni gimtąja kalba. Ateityje, susida- i talkininkauja vietos UNRRos skyriaus 
m. gegužės rius vienos tautybės reikalingam skai-1 direktorius Poul Knoth, mokyklos di-

Hamburgo pašonėje, i 
Buxtehudės miestelyje, š. m. gegužės 
mėn. pradžioje, perkeliant likviduotas 
lietuvių ir latvių stovyklas į Seedor- 
fo stovyklą, Buxtehudes UNRRos skyr. 
direktorius Poul Knoth pradėjo organi
zuoti pabaltijiečiams pramonės - amatų 
mokyklą. I talką jis pasikvietė Home- 
burgo pabaltijiečių našlaičių prieglau
dos vedėją Račį ir iš Seedorfo stovyk
los inžinierių Bimbirį. Jų bendromis 
pastangomis buvo atremontuotos mo
kyklos ir bendrabučio patalpos, paruoš
ti darbui dirbtuvių įrengimai ir sutvar
kyti mokymui reikalingi įrankiai bei 
priemonės, kurių mokykla dabar aps
čiai turi.

Susidarius reikalingam mokinių skai
čiui, nuo spalio mėn. 15 d. pradėjo 
veikti šie skyriai: 1. siuvėjų vyrams ir 
moterims, 2. radijo technikų, 3. stalių, 
4. batsiuvių, 5. foto ir 6. pramonės me
no dirbinių.

Dabartiniu metu mokykloje yra 140 
pabaltijiečių mokinių. 62% sudaro See
dorfo stovyklos ir Horneburgo pabal
tijiečių našlaičių prieglaudos lietuviai. 
Pirmaujančią vietą užima taip 
lektoriai lietuviai, savo srityje 
prityrę specialistai.

Mokykloje dėstomoji kalba — 
čių. Sunkiau suprantami dalykai aiški-

pat ir
gerai

vokie-

Lietuvių tremtinių vaikai žaidžia su bavarų avelėmis
A. Vilko foto

kimo“.
Mes ne tiek griežti, mes pasakytu

me: ... verti užuojautos. Kalbomis apie 
„socialistinę statybą“, matyt, žmonės 
negali būti sotūs...

čiui mokinių, atskiruose specialybių! rektorius prof. Čepas, darbštusis inži- 
skyriuose bus pamokos daromos vien 
tik gimtąja kalba.

Mokyklai vadovauja jos direktorius 
lietuvis prof. V. Čepas.

Oficialus mokyklos atidarymas įvyks 
lapkričio mėn. 30 d., bet neskaitant jau 
veikiančių skyrių, nuo lapkričio mėn. 
15 d. pradės veikti dar šie nauji sky
riai: 1. elektrotechnikų - instaliatorių, 
2. šaltkalvių - mechanikų, 3. automecha- 
nikų ir 4. namų ruošos - kulinarijos. Į 
šiuos naujus skyrius skubiai priimami 
vyrai ir moterys 18 - 25 metų amžiaus. 
Prašymus reikia paduoti mokyklos di
rektoriaus vardu ir suteikti apie save 
šias žinias: a) pavardė ir vardas, b) gi
mimo data, c) mokslo cenzas, d) sveti
mų kalbų mokėjimas, e) Index Card 
Nr. ir f) UNRRA Team Nr. Taip pat 
būtinai reikalinga nurodyti norimos 
įgyti specialybės rūšį. Išskyrus elektro
technikos - instaliacijos skyrių, kurio 
mokiniams reikalingas ne mažiau kaip 
4 gimnazijos klasių cenzas, kitų specia
lybių skyriams išsilavinimas nėra griež
tai nustatytas.

Be to, į jau veikiančius skyrius dar 
numatoma priimti: į siuvimo — 17 mo
kinių, į stalių — 10 ir į batsiuvių — 
6 mokinius.

Be specialybės dalykų dar siekiamas 
bendras išsilavinimas, dėstant gimtąją 
kalbą, anglų kalbą, matematiką, geogra
fiją ir kt.

Mokslas visuose skyriuose truks maž
daug 6 mėnesius ir kiekvienas mokinys, 
išklausęs nustatytą kursą ir išlaikęs 
egzaminus, įgis pasirinktąją specialybę 
ir gaus atitinkamą pažymėjimą.

nierius Bimbiris ir Horneburgo pabal
tijiečių našlaičių prieglaudos vedėjas 
Račys.

Esant palankioms sąlygoms, ateity
je numatoma įsijungti ir į kultūrinį 
darbą: steigiama skaitykla — klubas, 
kur mokiniai galės praleisti laisvalai
kius, organizuojama skautų draugovė, 
orkestrėlis, ruošiamasi paminėti lapkri
čio 23 d. Iš jau atliktų darbų ir užsi
brėžtų ateities gražių siekimų matyti, 
kad Buxtehudėje kuriasi nauja pabal
tijiečių kolonija, kurios nariai, rimtai 
ruošdamiesi ateičiai, neleis veltui laiko, 
skirdami jį darbui, mokslui ir kultūri
nei veiklai. Linkėtina lietuviams gra
žiai pasirodyti kitataučių tarpe.

J. M. - š.

Norėjo padėti pabėgti 
lenkų teroristams

Irena Dmochowska, gimusi Chicagoje 
lenkė, tarnavo Varšuvoje JAV pasiun
tinybėje kaip vertėja. Dabar ji yra pa
traukta lenkų karinio teismo atsako
mybėn už tai, kad mėgino padėti len
kų teroristams pabėgti į užsienį. Ji tai 
norėjusi padaryti vedina grynai žmo
gaus meilės motyvų ir pati nesanti pri
klausiusi jokiai lenkų pogrindžio orga
nizacijai. Su teroristais ji susipažinusi 
per vieną mokyklos direktorių, kuris 
juos atsiuntęs į jos butą pagalbos. Iš 
pradžių ji mėginusi jiems padėti pa
sprukti legaliu keliu, bet tatai jai ne
pavykę. Tuomet ji mėginusi teroristus 
padaryti amerikiečių atstovybės šofe
riais ir parūpinti jiems amerikiečių ka
rines uniformas.

Svečiuose pas Sukaktuvininkus

Lektoriams ir mokiniams gyvenimo 
sąlygos puikios. Mokiniai patalpinti 
erdviuose ir normaliai apšildomuose 
bendrabučiuose: moterys 3-4, o vyrai 
ir po daugiau viename kambaryje. 
Maistas — sunkiausiai dirbančiųjų nor
mos ir jo pilnai pakanka. Mokinių ge
rove ir vispusiškomis gyvenimo bei mo
kymosi sąlygomis rūpinasi energinga tos 
mokyklos globėja anglė Miss Roll. Jai

(Atkelta iš 5 psl.)
gų, tos bangos juda kaip gyvos, plečiasi 
į abi šalis, lekia paskui viena kitą, sku
bėdamos prie tolimųjų upės krantų ir, 
kaip puikiausias savo raštais audeklas, 
blizga ir tviska saulėje įvairiausiomis 
savo spalvomis. E platus, galingas Ne
munas ramiai ir iškilmingai plaukia 
vakarų šalin, tarsi visai nejausdamas 
ant savo krūtinės žmogaus rankų dar
bo ..

Tai mūsų klasiko Jono Biliūno žo
džiai.

O čia Maironio:
Ramus, vienodas, paslaptingas — 
Eini sau amžinu keliu 
Ir Į tautas pakeleivingas, 
Su jųjų varžtu atkakliu 
Sakyte, tartumei, sakai: 
Nusiraminkite, vaikai!
Vis viena: ryt kapuos užmigste. 
Mane, kaip radę, taip palikste.

Kas pirmas iš mūs jau žinomų kūrė- 
prabilo apie Nemuną? Ar girdit?
Op! op! Kas ten?... Nemunėli! 
Ar tu mane šauki?...
Ar tik, tykų vandenėlį 
Pliuškindams, sau plauki?

jų
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Taip šaukė prieš 30 metų miręs And
rius Vištalius - Višteliauskas (gimė 1837 
m.). Jis, kaip 1863 m. sukilimo prieš ru
sus dalyvis, buvo priverstas pasitraukti 
į užsienius. Tai sąmoningas politinis iš
eivis. Jis suprato, kad dėl Lietuvos ga
lima kovoti ir kariauti net už tėvynės 
ribų, atseit, visur ten, kur vyksta kova 
prieš tironiją ir despotizmą.

Vištalius veikliai dalyvavo Garibal
džio kovose dėl Italijos laisvės. Tai 
„Aušros“ bendradarbis ir pradininkas, 
vertėjas, gimtosios kalbos puoselėtojas. 
Vaižganto paskaitose apie spaudos 
draudimo literatūrą yra visa eilė pa
vyzdžių, kuriais Vištalius stengėsi įro
dyti lietuvių kalbos pirmumą prieš ki
tas pasaulio kalbas:

O, brangi lietuviškoji,
Šventa kalba prigimtoji!
Už žemčiūgus tu brangesnė
Ir už viską meilingesnė.

Pats Viešpats, lūpoms savo 
Yra atvėręs žodžius tavo, 
Iš balso — vis prigimimo 
Prie pasaulių sutvėrimo.

Tu danguje karaliauji,
Liaupsint Praamžių nepaliauji, 
Skambėdama tarp šventųjų 
Jau nuo amžių amžinųjų.
Vedęs ne savo tautos dukrą ir vėliau

iPOOAi
— Sekmadienį wiesbadeniškiai, iš

leisdami savo krepišnio komandos ka
pitoną J. Blankų, surengė rungtynes 
.Lituanica“ — Gimnazija. Gimnazistai, 
pastiprinę savo komandą reprezentan
tu Varkala, buvo lygesnis vienetas „Ll- 
tuanicai“, tačiau, nepaisant to, pasta
roji laimėjo užtikrintai 52 : 35 (27 : 15). 
Pirmąjį kėlinį gimnazija pabandė deng
ti zona, tačiau apgalvotas ir taktiškai 
geresnis „L.“ žaidimas privertė kapi
tuliuoti. Taškai: „Lituanica“ — Miš
kinis K. 17, Landsbergis I 13, Miškinis 
V. 12, Blankus 8, Afanasjevas 2; Gim
nazija — Varkala 18, Aižinas 11, Ko
valskis 4, Mandeikis 2, Gvildys 0 ir 
Landsbergis II 0.

Po pirmojo kėlinio „Lituanicos“ klu
bo atstovai sportininkų vardu atsisvei
kino ir padėkojo J. Blankui už jo nu
veiktus darbus klubui ir įteikė adresą 
su pora kuklių dovanėlių. J. Blankus 
šiomis dienomis išvyksta į Frankfurto 
(M) pereinamąją stovyklą, iš kur grei
tai išvažiuos į Ameriką, kaip jos pilie
tis. J. Blankus buvo vienas iš popu
liariausių sportininkų Wiesbadene, taip 
pat plačiai žinomas ir už stovyklos ri
bų. Tai sportininkas tikra, to žodžio 
prasme. Aikštėje jis korektiškas, gy
venime — kiekvienam nuoširdus ir ma
lonus. Krepšinio komandai jis buvo ne
pamainomas žaidėjas savo apgalvotu 
žaidimu padarydamas „Lituanicą“ vie
nu iš stipriausių vienetų išeivijoje. J. 
Blankui teko ginti lietuvių ir „Lituani

cos“ garbę ir kitose sporto šakose, kaip 
futbole, stalo tenise, lengvojoj atletikoj. 
Jo draugai ir pažįstami sportininkai, 
apgailestaudami jo netekimą, linki sa
vo mielam žaidynių draugui daug sėk
mės ir laimės šviesesniame užjūrio gy
venime. Jo svajonė pasimatyti tėvynėje 
Lietuvoje, tikėkime, išsipildys.

PRANCŪZAI PRISIMENA ŠARKĮ - 
ŽUKAUSKĄ IR LUBINĄ

Paskutiniu laiku prancūzų sportinėje 
spaudoje pradeda atsirasti prisiminimų 
nuotrupos iš praėjusių laikų. Jose daž
nai minimas ir Lietuvos vardas. Pav. 
neseniai vienas sporto laikraštis pradė
jo spausdinti prancūzų žurnalistų ir žai
dėjų atsiminimus iš buvusių Europos 
krepšinio pirmenybių, kuriuose links
niuojami ir Lietuvos krepšininkai. Taip 
pat įsidėjo ir mūsų garsiojo krepšinin
ko Lubino nuotrauką. Dabar sporto 
žurnalas „Club“ įsidėjo savo bendra
darbio pasikalbėjimą su buvusiu pasau
lio meisteriu Šarkiu - Žukausku. Žur
nalistas jį susitiko viename Broadway 
restorane, kur jis šventė savo 44 metų 
sukaktį. Šarkis dabar sveria 100 kg. ir 
atrodo visiškai sveikas vyras. Būdamas 
didelio restorano savininkas, jis yra la
bai geras valgių žinovas. (įdėta ir nuo
trauka, rodanti mūsų tautietį prie gau
siai valgiais apkrauto stalo). Karo me
tu Šarkis buvo amerikiečių kariuome
nėje Afrikoje.

— Tarpvalstybinėse stalo teniso 
rungtynėse Čekoslovakija sukirto Ang
liją 5:0, o anglės laimėjo prieš čeko- 
slovakes 3 : 0.

Iš SCHEINFELDO SPORTO KLUBO 
„VYTIS“ VEIKLOS

Scheinfeldo sporto klubo veikla ir 
darbo pradžia prasidėjo Regensburge. 
Lietuvių bendruomenei išsikėlus į 
Scheinfeldą, teko į čia persikelti ir 
sporto klubui „Vytis“. Nuo įsikūrimo 
dienos „Vyties“ nudirbta tikrai daug.

Veikliausi iki šiol pasirodė krepšinin
kai, kurie sužaidė 35 krepšinio rungty
nes su įvairių 23 DP stovyklų krepši
ninkais. Iš 35 rungtynių — 26 laimėtos, 
8 pralaimėtos ir 1-nos sužaistos lygio
mis. Bendr. rezult. 870 : 447 Scheinfel
do krepšininkų naudai. Paskutinės 
rungtynės buvo laimėtos prieš Augs
burgą 39 : 23 ir Gūttingeną 44:29. 
Scheinfeldo: „Vytis“ žaidžia šios sudė
ties: Lauraitis, Merūnas, Ciplys, Jokū
baitis, Vareika, Samsonas, Paukštys ir 
Birutis I.

Šalia krepšininkų, aktyviai pasireiš
kia ir futbolininkai. Laimėta prieš Ans- 
bacho lietuvius 5:4; prieš Ansbacho 
lenkus 1 :0; prieš Ansbacho kombinuo
tą sužaista 0 : 0; prieš Rothenburgo lie
tuvius 5:1; prieš Mūncheno lietuvius 
3 : 2; prieš Hanau 1 : 0 ir Wiesbadeno 
lietuviams pralaimėta 3 :1. Komanda 
žaidžią šios sudėties: Merūnas, Švelnys, 
Kymantas, Vareika, Mikšys, Paukštys, 
Samsonas, Kalašinskas, Jokūbaitis A., 
Ciplys, Jokūbaitis V., Prapuolenis ir 
Daubarius.

Stalo tenise I-mą vietą turi Vareika,

šalia jo lygiaverčiai Ciplys ir Lėvanas. 
Laimėta prieš Schweinfurtą 5 :1 ir pra
laimėta: prieš Schweinfurtą 2 :1, prie? 
Gottingeną 5 :3 ir prieš Veideną 7 :2

Scheinfelde nesnaudžia ir šachmati
ninkai. Susidomėjimas šachmatais yra 
didelis. Prlskaitoma apie 30 aktyvių 
šachmatininkų.

„Vyties“ klubui vadovauja nuoširdus 
sporto bičiulis Juozas Vaineikis. Kartu 
su juo nuoširdžiai dirba kiti valdybos 
nariai: p. Nedzinskas ir p. Švelnys 
Sportiniam veiklumui daug padeda čia 
vietoje turima puiki krepšinio salė, ku
rioje neperseniai buvo suruoštas vist 
stipriųjų lietuvių krepšinio komandt 
išeivijoje krepšinio turnyras.

Juozas Vareika

atsidūręs vienų vienas Argentinoje, kuo 
gi, jei ne gimtąja kalba, galėjo pasi
guosti. Kas žino, rodos, kalbiniai gal- 
votrūkčiai jį nuvedė į beprotnamį, bet 
jie, ne kas kitas, jį ramino ir beprotna
myje. Dr. J. Šliūpo liudijimu, A. Višta
lius, ligos kankinamas, sykį atmetė gal- 
zą, prisimerkė, paskui vėl ištempė akis, 
ir įsižiūrėjo į tolumą šnibždėdamas: 
„An, Nemunas... Ar regi? Atplaukia 
'.rovė. Pasemk man vandens...“ Sukri
to ir pravirko. Dr. J. Šliūpas buvo vy- 
.•as iš geležies, tačiau, kaip sako, tuo 
nomentu kiekvienam būtų širdis suso
pus: — ne kaitri Amerikos saulė, nuo 
yto rasos atkilusi, mirguliavo, bet, ro- 

los, žaidė vaiskūs Nemuno vandenys...
(B. d.)

Yra likučių, kurių dar galima gauti:
Mekų „TRYS BROLIAI“, spaustuvėj 

spausdinta knygelė, iliustruota trispal
viais paveikslais. Vaikams pasakos ir 
vaidinimėlis, hegzametrais eiliuotas. 
Kaina RM 4,—.

P. Razmino „LIETUVIŲ KALBOS 
SINTAKSE“, konspektas su pavyzdžiais 
iš tremtinių gyvenimo. Atspausdinta 
rotatorium. Kaina RM 3,50.

Kun. A. Vaitiekaičio „BAŽNYČIOS 
ISTORIJA“, rotatorium perspausdinta 
iš Lietuvos leidinio, su diagramom. Kai
na RM 10,—

„SAULUTE“, iliustruotas vaikų laik
raštis, Detmolde leidžiamas. Komplek
tais nuo pačio 1-jo N-ri«.

Laiškučiai su Kauno ir Lietuvos vaiz
dais. Kaina po RM 0,20.

Laiškams popieris su Lietuvos vaiz
dais ir pritaikintais posmeliais iš mūsų 
klasikų. Kaina su voku po RM 0,40.

Sąsiuviniai, bloknotai, kreida, pieštu
kai ir kt. gaunami iš anksto susitarus.

Pavieniai gyvenančius tautiečius ap
rūpiname visa lietuviška spauda, siųs
dami ją originalėm kainom, priskaitant 
tik pašto išlaidas ir ekspediciją.

Viską siunčiame išperkamuoju mo
kesčiu. Kreiptis atviruku:

„GIEDRA“ (16) Wiesbaden
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Lietuvos kultūrinio gyvenimo
vargo

ISTORIJOS FALSIFIKACIJA
Rusų tautos imperializmas daugiau

siai yra kenkęs lietuvių tautai, tatai 
savo raštuose įrodinėjo ir toks didis ko
munistų ideologas, kaip Mickevičius - 
Kapsukas, kurį ir šiandieną tebeideaii- 
zuoja lietuvių komunistų partija. Ta
čiau Sovietų Sąjungos tikslams šian
dien labai svarbu įrodyti, kad rusų 
tauta lietuvių tautos atžvilgiu visuo
met buvo drauginga. Kodėl toks įrody
mas reikalingas, rodos, aišku ir be ko- 
mertarų.

Štai Lietuvos TSR Mokslų Akademi
jos visuotinio susirinkimo sesijoje Lie
tuvos TSR švietimo ministras, LTSR 
Mokslo Akademijos tikrasis narys prof. 
J. Žiugžda, padarė pranešimą tema 
.Naujojo Stalininio penkmečio planas 
ir Lietuvos istorijos mokslo uždaviniai“.

Šiame savo pranešime tariamasis 
Mokslų Akademijom narys ir profesorius 
reikalauja, kad Lietuvos istorija būtų 
sufalsifikuota ir pritaikinta dabarti
niams Sovietų Sąjungos politiniams rei
kalavimams. J. Žiugžda reikalauja, 
kad Lietuvos istorininkai įrodytų, jog 
Rusija Lietuvos atžvilgiu visą laiką tu
rėjo negrobuoniškus, bet draugiškus 
tikslus. Lietuvos surusinimas, Lietuvos 
pavergimas, tai, esą, Lietuvos žmonėms 
buvęs trokštamų laisvių suteikimas.

J. Žiugžda savo pranešime („Tiesa“ 
1946 m. rugsėjo m. 12 d., Nr. 213) sako: 

„Teisingas lietuvių ir rusų tautų 
broliškųjų santykių atvaizdavimas 
suteiks galimybę plačiosioms ma
sėms suprasti tos draugystės jėgą. 
Kruopštus darbas turi būti atliktas 
vaizduojant lietuvių tautos kultū
ros raidą. Tokie įvykiai, kaip ko
va su carizmu, 1831 ir 1863 m. m. 
sukilimai, 1905 m. revoliucija, Di
džioji Spalio revoliucija reikalauja 
teisingo jų nušvietimo naujuose 
Lietuvos istorijos leidiniuose“.

Prievartaujamas Lietuvos TSR Moks
lo Akademijos tikrasis narys, tariama
sis profesorius J. Žiugžda reikalauja, 
kad Lietuvos istorija būtų sufalsifikuo
ta. Jis reikalauja, kad būtų įrodyta 
rusų ir lietuvių tautos draugiškumas.
Betgi visi istoriniai faktai rodo, kad 
šios dvi tautos niekuomet draugiškuo
se santykiuose negyveno, ypač šie san
tykiai pasidarė įtempti kaip prasidėjo 
Raudonasis imperializmas.

KŪRĖJO TRAGEDIJA
Bolševizmas viską stengiasi pajungti 

savu lėtėjų propagandai. Kas ne su bol
ševizmu, tas turi būti sunaikintas, toks 
yra šūkis naujosios raudonosios demo
kratijos, kuri turi įsiviešpatauti visame 
pasaulyje. Šios demokratijos tragiką 
skaudžiausiai pajuto menininkai ir 
mokslininkai. Duonos kąsnis vertė juos 
prisitaikinti prie bolševizmo ideologi
jos. Bet ir šis prisitaikinimas buvo ne
lengvas. Žmogus taikėsi, kaip įmany
damas, bet po kurio laiko jis buvo pa
skelbtas sunaikintinu priešu.

Dar neseni tie laikai, kai bolševiki
nės literatūros žvaigždėmis buvo Zoš- 
čenko, Achmatova ir visa eilė kitų ra
šytojų. Šių metų rugpjūčio 14 dieną 
VKP(b) Centro Komitetas nutarė, kad
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Kultūrinė kronika
Paryžiuje šiuo metu veikia 267 kinai, 

kuriuose, be prancūziškųjų, rodomos 
angliškos, amerikoniškos, rusiškos ir kt. 
filmos.

Teatralinis gyvenimas Prancūzijoje 
labai judrus. Iš prancūzų autorių daž
niausiai statomi Giradoux, Cocteau, 
Anonihl, o iš svetimųjų — Agatha 
Christie, Strindberg, G. B. Shaw, Thor
ton Wilder, Steinbeck ir kt.

Prancūzų spauda, tiek savo tiražu, 
tiek puslapių skaičiumi, niekuo nesi
skiria nuo prieškarinės. Gal tik vardai 
ir bendradarbiai keitėsi, bet tiražas ir 
karo metu išsilaikė. Pa v. 1938 m. ge
gužyje Paryžiuje išeidavo 43 dienraš
čiai, bendru tiražu 6.700.000 egz. 1941 
m. kovo mėn. tiražas siekė 6.400.000 egz. 
1945 m. kovo mėn. tiražas buvo irgi 
6.400.000 egz. Didesniųjų dienraščių ti
ražas svyruoja tarp 200 - 600.000 egz.

Filmos enciklopedija. Benzinger ir 
Co. A. G., Einsiedeln, leidykla išleido 
„Kleines Filmlexikon“ (Charles Reinert, 
J. P. Brack ir Dr. P. E. Portmann). Ši 
enciklopedija skirta filmos specialistams 
ir mėgėjams ir supažindina su filmų 
artistais, autoriais, režisieriais, filmos 
technika ir jos istorija.

Rusų kompozitorius Sergiej Prokofjev 
savo paskutiniajai operai „Karas ir 
taika“ libretą paėmė iš L. Tolstojaus 
to paties vardo romano. Tai pirmas 
atsitikimas rusų operos istorijoje, kad 
prozos tekstai naudojami ir lyrinėse 
scenose.

Somerset Maugham, garsusis ameri
kiečių rašytojas, einąs 72 metus, dirba 
prie naujo romano, kurį baigsiąs po 2 
metų, šis romanas, anot jo, būsiąs pa
skutinis jo kūrinys, nes prieš mirtį no
rįs pasilsėti. Somerset Maugham iki 
šiol yra parašęs 21 romaną, 24 dalykus 
scenai, 90 apysakų, 6 tomus essay ir 
i-pvo autobiografiją.

kelias
Achmatovos ir Zoščenkos veikalai esą 
beidėiški ir šlykštūs. Net ir žurnalus 
„Zviezda“ ir „Leningrad“, kuriuose šie 
kūriniai buvo atspausdinti, nutarta už
daryti.

Tai, be abejo, labai svarbus įvykis, 
kuris privertė susidūmoti ir LTSR li
teratūrines galvas. Ir jos iš savo tarpo 
turėjo surasti aukų bolševikinės revo
liucijos aukurui. Tomis aukomis buvo 
poetai Antanas Miškinis, Jonas Greičiū
nas ir Stasys Anglickis. Šie poetai pir
mosios bolševikinės okupacijos metu 
stengėsi kaip įmanydami raudoniau 
giedoti. Vokiečių okupacijos metu jie 
paėmė kitokį kursą. Bolševikams su
grįžus jie stengėsi būti raudoni kaip 
tik begalima, bet jų raudonumas buvo 
nepatenkinamas. Ir štai „Tiesa“ š. m. 
rugsėjo m. 12 d. vedamajame straips
nyje graudena, pasmerkdama šiuos ra
šytojus. Apie juos rašoma:

„Eilė mūsų rašytojų, kaip A. Miš
kinis, J. Graičiūnas, Anglickis ir ki
ti arba nusišalino nuo rašytojo dar
bo arba tebebando piršti spaudai 
tokią „kūrybą“, kurioje be forma
lizmo, pesimistinių nuotaikų nieko 
kito nėra. Priaugančiųjų jaunųjų 
rašytojų tarpe taip pat tebegromu- 
liuojamos senos buržuazinės nuotai
kos, tebegyvenama vakar diena“.

GROŽINE LITERATŪRA IŠ 
MASKVOS

Š. m. rugsėjo 14 d. „Tiesoje“ prane
šama:

- „Paskutinėmis dienomis Vilniaus 
knygynuose gauta iš Maskvos daug 
mokslinių, grožinės literatūros ir 
politinių knygų: Lenino „Apie ko
munistinį internacionalą“, J. V. Sta
lino „Apie komjaunimo uždavi
nius“, V. I. Lenino ir J. Stalino 
„Apie socialistinę valstybę ir tary
binę demokratiją“, „Bendrosios che
mijos kursas“, „Analitinė geometri
ja“, „Skysčių kinetinė teorija“, „Fi
zikos mokslų naujienos“.

Štai kokia moksline, grožine ir poli
tine literatūra tenkinami šių dienų Lie
tuvos gyventojai.
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Juk mes esame gelvoniškiai
Kai sekmadienį po pamaldų išsiskyrs- 

tė žmonės, aš atsisėdau ant suoliuko, 
kur sėdėjo senelis ir varstė rožančius. 
Po mūsų kojomis krito kaštano lapai 
ir čiužėdami, šokdami mirties šokį, 
glaudėsi Prie šventoriaus mūrų.

Senelis baigė savo darbą, kelis kar
tus pažiūrėjo į mane, pakrutino lūpas, 
matyt, vis dar svyruodamas ar verta 
užmegzti kalbą, ir paklausė, iš kurios 
vietos esu kilęs.

— Metrikuose užrašyta, kad gimiau 
Gelvonų miestelyje, bet gyvenau šiau
rėje. •

— Na, matai, tai mudu esame gelvo
niškiai, parapijonys, iš garsios vietos 
kilę, o nedrįstame vienas kito užkal
binti.

— Iš garsios vietos? — nusistebėjau. 
Nežinojau.

— Tai gražiausiai Aš maniau, kad 
nėra žmogaus pasaulyje, kuris apie 
Gelvonus nežinotų, o čia dar parapijie
tis sakosi nieko negirdėjęs. Juk esi ka
talikas, o nežinai apie stebuklingas vie
tas, kurios jau prieš tris šimtus metų 
išgarsėjo. O atsitiko taip, kada dar 
tose vietose buvo labai didelės girios, 
viena dvaro ponia pasiryžo pėsčia nu
eiti į Vilnių ir prie Aušros Vartų pa
sigydyti savo geliančias akis. Nakties 
metu ji pamatė miško tamsoje stovin
čią Dievo Motiną. Kai ji pranyko, po
nia pamatė moters pėdą, kurioje buvo

Tremtiniams gauti daržovių dabar didelis vargas, o štai, Lietuvoje vie
nas ūkininkas kiek jų prisiaugindavo Bendoriaus foto

Jų tautiniais šokiais džiaugiasi lietuviai tremtiniai ir svetimtaučiai.
Scheinfeldo tautinių šokių grupė A Vilko foto

GELVONUS VALDE VALDOVAS — GALVA. AKMENYJE ĮSPAUSTA KO
JOS PĖDA. MALDININKŲ ŠVENTOVE. TURKO KAPAS. SENOVĖS LIETU
VIŲ ŠVENTYKLA. ŽEMĖMIS UŽPILTA BAŽNYČIA. KARTUVIŲ KALNAS

vandens. Nieko nelaukdama ji nusi
plovė tuo vandeniu geliančias akis ir 
tuoj pasveiko. Kai ji nuvyko į Vilnių, 
papasakojo šį atsitikimą vaivadai Žabo, 
kuris įsakė iškirsti tą vietą ir pastaty
dino koplytėlę.

Ši vietovė greitai išgarsėjo, pradėjo 
į ją plaukti minios maldininkų, statytis 
trobas. Kai čia apsigyveno daug žmo
nių, Vilniaus vaivada pasiskelbė vie
tovės valdovu — galva, nuo ko ir mies
telio pavadinimas gavo Gelvonų vardą.

Padavimais apvainikuota ir Gelvonų 
bažnyčia. Pasakojama, kad išėjusi į 
mišką pasivaikščioti viena ponia su 
tarnaite paklydo. Reikėjo nakvoti. Pa
sirinko vietą prie akmens. Nakties me
ni jos pamatė ant to paties akmens 
stovinčią Šv. Mergelę. Kai ji pranyko, 
akmenyje rado įspaustą kojos pėdsaką. 
Po to, netrukus tai vietai atžymėti Die
vo Motinos garbei buvo pastatyta kop
lytėlė, kurią aplankę maldininkai gau
davo daug malonių.

Įdomių pasakojimų yra ir apie turko 
kapą. Sakoma, kad turkų karo metu 
pas vieną dvarininką, generolą, atvy
ko turkų karininkas, kuris ne tik pats 
buvo gerai ginkluotas, bet ir jo išmin- 

l tingas arklys (taip pat kariškai apdeng
tas). Dvarininkas turką labai pamilo 
ir jį slėpė nuo rusų. Bet jiems pavy
ko sužinoti apie šį paslaptingą svečią, 
kuris generolą buvo daug dalykų išmo
kęs. Dvarininko valdininkai, bijodami 
jo galios ir įtakos, jį nušovė ir kartu 
su arkliu palaidojo ant Širvintos upės 
kranto.

Tai sužinojęs generolas iš širdies 
skausmo greitai mirė, prieš tai pasta
tydindamas turkui paminklą.

Buvo Gelvonyse ir stebuklingas kry
žius. Dabar jo vietoje 1931 m. pasta
tytas naujas. Apie senąjį kryžių žmo
nės pasakoja, kaip apie nepaprastą. Sa
ko, kad prieš jį esančiame akmenyje 
visada būdavo vandens, kuris buvęs 
stebuklingas. Juo pasigydyti ateidavo 
ligoniai net iš tolimų kraštų. Bet kar
tą susirgo Liukonių dvaro pono šuo. 
Jis liepė tarnams jį išmaudyti tame 
vandenyje. Tarnai įsakymą išpildė, o 
vanduo nuo to nustojo gydomosios ga
lios.

Priešais kryžių iš abiejų pusių yra 
sulig žmogaus didumo akmenys, o prieš 
juos vienas paplokščias, kurio viduryje 
iškalta negili duobė. Žmonės sako, jog
seniau čia yra buvusi lietuvių šventyk
la, kur vaidilutės kūreno amžiną šven
tąją ugnį.

Apie tuos akmenis pasakoja dar tokį 
padavimą. Prieš porą šimtų metų Liu
konių dvare gyveno generolas, kurio 
virėjas buvo labai išmaningas ir nepa
prastai taiklus šaulys. Ponas mėgo 
paukščių mėsą, jų kepsnius. Virėjas iš
eidavo į sodą, pamėgdžiodamas paukš
čių balsus prišaukdavo juos ir prišau- 
dydavo tiek, kiek būdavo reikalinga 
pietums.

Su virėju bičiuliavo vienas darbinin
kas, kuris prašė, kad ir jį išmokytų 
taikliai šaudyti. Virėjas pažadėjo. Bet 
išmokti gerai šaudyti galima tik tada, 
kada yra taikoma į komuniją. Darbi
ninkas pažadėjo tai parūpinti. Nuėjo 

■į bažnyčią, atliko išpažintį, o gavęs ko
muniją, atsargiai ją išėmė iš burnos ir 
įsidėjo į skepetėlę.

Turėdamas laimikį, darbininkas su 
virėju išėjo mokytis šaudyti. Su savi
mi jie pasiėmė šiltos duonos kepalą ir 
du šautuvus. Toj vietoj, kur dabar 
stovi kryžius, buvo pušis. Virėjas iš
plovė medžio žievę, įdėjo komuniją ir, 
atmatavęs reikiamą nuotolį, padėjo ant 
žemės šiltos duonos kepalą, ant kurio 
atsiklaupęs darbininkas turėjo taikyti 
į taikinį. Kai paklusnusis mokinys su
abejojo, tada virėjas pagrąsino, kad jei
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Šiandien esame krislu pasaulio akyje. 
Susidomėjimas šiuo metu mumis gal 
yra didesnis, nekaip kad kuris galvoja. 
Aišku, daugiausia mumis ir mūsų liki
mu susirūpinę tie, kurių globos mes ne
norim. Jie seka kiekvieną mūsų žings
nį ir, jeigu tik jis yra šiek tiek kreives- 
nis, tuoj tą panaudoja propagandai 
prieš mus. Tas liūdniausia, kad mes 
patys kartais sąmoningai ar nesąmo
ningai duodame tam progos. Štai kad' 
ir toki fakteliai: yra stovyklų, kuriose 
vaikams auklėti kviečiamos vokietės 
auklės. Arba, kiti, ypač viengungiai, 
(stovyklose, kur gaunamas sausas davi
nys) samdosi minėtos tautybės šeimi
ninkes. Tai darydami, mes gal nesu
prantame daromos klaidos. Tačiau pa
galvokim, kaip į tai pažiūrės mus glo- 
bojantieji ir norintieji globoti? Nejau
gi negalima be to apsieiti? Juk ne
same apsunkinti tokiais dideliais dar
bais, kad negalėtume išsiauklėti savo 
kūdikius ar pasigaminti dykai gaunamą 
maistą. Savaime gaunasi įspūdis, kad 
mes taip jau gerai .gyvename ir esame 
viskuo pertekę, kad be tarnaičių nega
lime apsieiti. Esam be tėvynės, be tur
to, be pastovios pastogės, skundžiamės 
vargingu ir nepavydėtinu tremtinio gy
venimu ir, štai, dabar tarnaitė... Nesu- 
darykim progos kitiems pasijuokti iš 
mūsų. SL C.

Weidenas
Reikalas visiškai aiškus ir smerkti

nas. Jokie komentarai nereikalingi.
Red. Kolegija

Amerikiečių zonoje iki šių metų rug- 
piūčio mėn. buvo leistos 243 knygų lei
dyklos. Iki šiol išspausdintos 729 kny
gos bei brošiūros ir leidžiami 128 laik
raščiai—žurnalai, iš kurių 47 religiniai.

„Europe“, 1923 m. Romain Rolland’o 
su grupe Prancūzijos rašytojų įsteigta
sis žurnalas, po septynerių tylėjimo 
metų, vėl pasirodė. Redaguoja Jean 
Casson, žymus Prancūzijos rašytojas.

M. Losinskio Dantės „Dieviškosios 
Komedijos“ vertimas rusų kalbon at
žymėtas Stalino premija.

jis nešaus į komuniją, tai ji patį paims 
taikinio vietoje ir nušaus.

Darbininkas ėmė taikinti į komuni
ją, o jo užpakalyje stovįs virėjas nu
kreipė šautuvo vamzdį į jį. Ir kai jis 
surado taikinį, vietoje komunijos pa
matė Kristų, iš kurio žaizdų tekėjo 
kraujas. Darbininkas išsigando, išmetė 
šautuvą ir pasakė, kad jis nešaus. Ta
da pokštelėjo šūvis ir virėjas nušovė 
savo nepaklusnųjį mokinį. Po to, abu 
pavirto akmenimis. Už tai dar ir da
bar žmonės vieną akmenį vadina Jonu, 
o kitą Povilu, nes tokius vardus turėjo 
darbininkas ir virėjas. Ponas, gailėda
masis savo tarnų, pastatė tą didžiulį 
kryžių, kurio kančia yra žmogaus ūgio.

Gelvonų parapijoje yra garsus Kar
tuvių kalnas, kur baudžiavos laikais 
stovėjo kelios kartuvės ir buvo kariami 
nepaklusnieji baudžiauninkai.

O kur yra Batareikos kalnas, kurio 
viršūnė baigiasi smailiai, kaip bažny
čios bokštas, sakoma, kad ten stovi že
mėmis užpilta bažnyčia. Nubaudė Die
vulis netikinčiuosius ir kad jo vardą 
šventoj vietoj neniekintų — užbėrė že
mėmis, kad joks žmogus ten daugiau 
kojos nebeįkeltų.

— Matai tamsta, kam bažnyčia arti, 
tam Dievas toli. Turėjo ir Gelvonų pa
rapija daug stebuklingų vietų, bet, va, 
visokie ponpalaikiai imdavo ir išnie
kindavo tas vietas, — baigė pasakoti 
senelis.

Mes atsisveikinome. Jis nukiūtino į 
stovyklą, o aš į paupį. Tiesa, kad gra
žūs padavimai supa Gelvonų miestelį; 
Bet juk čia dar ne visi. Kiek dar va
riantų, kiek kitokių pasakojimų! Net' 
šiurpu.

Drasko vėjas medžių lapus čia pas 
mus, drasko juos ir Gelvonyse. Tik mes 
pasakojame apie senovės laikus, o jie, 
susigūžę kur prie krosnies, apie nau
jus didvyrius, apie suakmenėjusius drą
suolių kūnus.

Vytautas Prutenis
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Redaguoja Redakcinė Kolegija 
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