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Europos vaiku likimas
Dr. J. GUTAS

1. KARO AUDROJE

ROMANE „Vakarų fronte nie
ko naujo" M. Remarque vaiz
džiai aprašo vieną Pasaulinio 
karo nakties mūšį, vieną baisų 

artilerijos apšaudymą, kuriame ne 
tik kareiviai, bet ir sužeisti arkliėi 
šaukę. Ir tai buvę baisiausia — 
šitas suplėšytais viduriais gyvujių 
riksmas — šitas nekaltų sutvėri
mų skundas. Jau liovęsi šaudę, o 
nakties tyloje vis dar buvę girdėti 
arklių blaškymasis ir gūdus žven
gimas.

Teisingai autorius piktinasi, kam 
žmogus į savo sukurtąjį pragarą 
drįso įtraukti . ir nieko nekaltus 
gyvulius.

Europos ir pasaulio vaikų liki
me! Kur rašytojo plunksna, kuri 
pavaizduotų tavo paliestųjų dalią, 
kur humanisto ašara, kuri nu
kristų ant jūsų, mūsų mažieji bro
liai ir seserys, kančių ir mirties 
kelio.

Jie gimė džiaugsmui ir laimei, o 
ant jų galvų bėj£ degantį fosforą. 
Jie turėjo žaisti ramiame šeimos 
židiny, bet jį sudaužė kritusios 
bombos. Tarp tėvo ir motinos, lyg 
to medelio tarp dviejų ramsčių, 
buvo jų vieta, bet į tėvo rankas 
įbruko šautuvą, o motiną prira
kino prie fabriko staklių — kur
kite bepročių sugalvotas kara
lystes! Kai anuomet bėgo Kūdikis, 
Jam tegrėsė badas ir tyrų žvėrys. 
Dvidešimtojo amžiaus bėgančius 
kūdikius ir motinas anšaudydavo 
kulkosvaidžiais iš lėktuvų. Kaip 
Jis užaugęs, taip mūsų mažieji 
pabėgėliai neturėjo kur galvos 
priglausti — miegojo miškuose, 
■tvartuose, miestų soduose ir aikš
tėse — deja, ir dabar tebėr be 
tikros vietos.

Sunku žiūrėti į beprasmiai ken
čiantį gyvulį. Dar sunkiau matyti 
nelaimės ištiktą žmogų. Sunkiau
sia gi esti tada, kai kenčia vai
kas, kai kenčia milijonai vaikų. 
Nustojo frontai griaudę, bet ne
nustojo vaikai ir suaugę kentėti.

2. POKARINIS PALIKIMAS
Vokiečių karo aukoms padėti 

biuras (Genėve, 11 Avenue Lėon 
Gand) paskelbė Holger Hofmann'o 
raštą, kuriame iškeliamas didelis 
Europos vaikų vargas ir pokarini
ais metais (plg. „Herder-Korre- 
spondenz", Heft 6/7, Marz 1947).

Italijoje po buvusio karo liko 
daugiau kaip 100.000 vaikų naš
laičiais. tik Romoje, Milane ir 
Neapoly 180.000 vaikų gyvena 
tiesiog gatvėse. Susitelkę į būrius, 
bando verstis vagystėmis ir plė
šimais. Del blogų maisto ir gyve
nimo sąlygų vaikų ir jaunimo 
tarpe tuberkulioziniai susirgimai 
pakilo iki 500%; labai plečiasi ma
liarija.

Graikijoje nesibaigiančios kari
nės operacijos ir kartu su tuo ei
nąs skurdas pareikalavo 500.000 
aukų, iš jų 200.000 vaikų. 30.000 
liko našlaičiais. Vaikai ir jauni
mas labai kenčia, neturėdami pa
kankamai maisto, rūbų ir tinkamų 
gyventi patalpų.

Lenkijoje iš buvusių 4,8 mil. gy
venamų namų karo pabaigoje bu
vo sunaikinta 1 mil. (21 %). Iš li
kusiųjų 40 % dar negyvenami. Gy
ventojų skaičius, palyginus su 
1939 m., sumažėjęs 40 %. 1945 m. 
rudenį 500.000 vaikų buvo be 
pastogės, 50.000 pamestų, 20.000 
už Lenkijos sienų. Per badą, epi
demijas, išvežimus, gimimų nu
kritimą, Lenkijos vaikų skaičius 
sumažėjo pusiau. Iš 500.000 naš
laičių didesnė dalis prisiglaudė 
šeimose.

Prancūzijoje benamių žmonių 
skaičius nežinomas. Jį galima iš
vesti iškitų duomenų. Manoma, kad 
siekė 5 mil. asmenų, iš jų 1,3 mil.
veikų.

Suomijoje 1/5 visų vaikų liko 
benamiais. Tai karų ir teritorijos 
apkarpimo pasėka. 1939/40 m. žie
mos karas davė 20.000 našlaičių, 
dabar jų skaičius siekia 47.000. 
Žiauriame ir šaltame klimate men
kas vaikų maistas dar neigiamiau 
veikia negu šiltesniuose kraštuose. 
Taip pat dar labiau juntama rūbų 
ir avalynės stok®. Visos buvusios 
atsargos per 7 vargo metus išsi
baigė. Net lovų baltinius dabar 
gamina popierinius.

Jugoslavijoje karo, bado ir ligų 
aukų skaičius labai didelis — net 
850.000 vaikų. Ir dabar 1,2 mil. 
tebėra didžiausiame skurde. Iš jų

88.000 visiški našlaičiai, 485.000 
pusnašlaičiai, 90.000 pabėgėlių vai
kai. Pusė visų vaikų gyvena pus
badžiu. Maždaug 2,5 mil. vaikų 
neturi batų ir šiltesnių apsiaustų.

Vengrijoje bemaž pusė visų 
vaikų prarado namus. 1945 m. ru
denį daugiau kaip 10.000 vaikų 
klajojo, neturėdami kur prisiglaus
ti. Karas paliko 200.000 našlaičių, 
iš kurių 40.000 apgyvendinta prie
glaudose. 17.000 serga džiova. 
Naujagimių mirtingumas siekia 
40 %.

Rusijoje ir anksčiau buvo daug 
benamių vaikų, kuriais niekas ne
sirūpino. Šis karas, sunaikinęs 
daugiau kaip 1000 miestų, dešimtis 
tūkstančių sodžių, paliko 25 mil. 
žmonių be pastogės, o tarp jų ir 
keletą milijonų vaikų.

Vokietijoje 5'/z mil. vaikų ne
teko gimtųjų namų. Prie jų reikia 
pridėti 2,7 mil. vaikų, kurie ne dėl 
karo kaltės, bet pertvarkant sie
nas liko be savo pastogės. Kiek 
pastarasis karas davė naujų naš-

Laiškas is Amerikos (5)JEI DP ĮLEIDIMO BILIUS BŪTU PRIIMTAS .. Dr. VLADAS JUODEIKA

ŠIANDIEN jau sunku būtų 
tvirtinti, kad Kogresas nepri
ims DP įleidimo biliaus. Vei
kiau galima būtų sakyti priešingai, 

kad Kongresas gali priimti vie
nokioje ar kitokioje redakcijoje 
DP bilių, ir gal būt, net šioje sesi
joje. Kartais tai gali atsitikti visiš
kai staiga, nelauktai. Juk Kongre
sas priima per kiekvieną sesiją 
šimtus įstatymų. Kodėl gi galėtų 
nepriimti ir DP biliaus? O tam yra 
ir kaikurių teigiamų duomenų. Bū
tent. Pernai vasarą Kongreso na
riai buvo atsilankę tyrinėjimo 
tikslais tremtinių stovyklose. Jie 
parsivežu visiškai teigiamus įspū
džius apie tremtinius. Daugelis va
dovaujančių atstovų ir senatorių 
pasisakė už DP įleidimą. Mažai 
buvo galima laukti palankumo iš 
izoliacionistinių palinkimų turin
čio senatoriaus Robert Taft. Bet ir 
šis republikonų daugumos vadas 
ir kanditatas i prezidentus taip 
pat teigiamai pasisakė už DP įlei
dimą. O Prezidentas ir jo kabineto 
nariai yra jau iš seno tvirtai nu
sistatę įleisti tremtinius kaip tik 
galima greičiau. Todėl atmosfera 
labai palanki šiuo metu tremtini
ams. Nebus jokio stebuklo, jei 
vieną rytą skaitome, kad DP įlei
dimo bilius jau pavirto veikiančiu 
įstatymu.

Kas tuomet? Ar lauksime, kol 
įstatymas užklups mus netikėtai, 
ar turime jau dabar ruoštis pasi
tikti naują situaciją? Atsakymas 
tegali būti vienas: mes turime jau 
dabar tam eventualumui ruoštis. 
Negana kad įstatymas būtų pri
imtas. Reikia sudaryti sąlygas, kad 
kiekvienas liętuvis tremtinys ga
lėtų tuo įstatymu pasinaudoti ir 
atvažiuoti į JAV. Siame darbe ati
tinkamos tremtinių organizacijos, 
atsieit jų organas emigracijos rei
kalams iš vienos pusės, ir BALFas 
kaip Amerikos lietuvių organizacija 
besirūpinanti tremtinių imigracija 
iš kitos pusės, turi dirbti glau
džiame kontakte.

1. Affidavitų vajus
Nereikia turėti nei mažiausių 

iliuzijų, kad DP galės atvąžiuoli 
pagal tą naują numatomą įstaty- 
mą be affidavitų. To niekad ne
bus. Pagal bendrus imigracijos 
nuostatus affidavitai. t. y. garanti
jos yra ir bus reikalaujami. Kokie 
tik buvo ligi šiol DP įleidimo pro
jektai (Strattono, Fergusono), visi 
unisonu pabrėžia vieną ir tą patį 
punkĄ, kad išvietintieįi bus įlei
džiami prisilaikant imigracijos 
įstatymo reikalavimų. O tie rei
kalavimai yra be sveikatos, poli
tinio ištikimumo, ir t. t. dar ir 
garantijos, atseit affidavitai. To
dėl jau dabar nesvyruodami ga
lime tvirtinti, kad šito pagrindinio 
imigracijos nuostato joks naujas 
projektas nepakels. Aiškus daly
kas, kas neturės affidavito, į Ame
riką nepateks. 

laičių — dar tikrai nežinoma. Rei
kia manyti, kad daug daugiau už 
pasaulinį, karą kuris paliko 1,4 
mil. našlaičių. Naujagimių mirtin
gumas svyruoja tarp 25 ir 100 %. 
Rytų Vokietijoje; tuo tarpu Va
karų tarp 10 ir 40 %. Daugelyje 
sričių naujagimiai ir motinos ne
gauna pieno.

3. MŪSŲ MAŽŲJŲ DALIA
O Lietuvoje? Apie Lietuvą ir ki

tus Pabaltijo kraštus minėtas biu
ras visai nekalba ir jokių skaičių 
neskelbia. Tiesa, prisimena, kad 
1945 m. rudenį tarp kitų DP atsi
sakiusių grįžti į savo kilmės kraš
tus buvę Vokietijoje ir 130.000 
baltų. Kodėl jie atsisako grįžti, 
kaip čia atsirado, kiek vaikų, net 
lopšy esančių, išgabenta į Sibirą 
pirmoje bolševikų okupacijoje, 
kokią baisia prievartą ir skurdą 
kenčia vaikai ir suaugę, grįžus 
„išvaduotojams" — apie tai lab
daringoji įstaiga neprasitaria nė 
puse lūpų. Juk tiesiai nepatogu 
neutralaus krašto neutraliam pilie
čiui kalbėti apie pavergtųjų kraš
tų jaunųjų sielų prievartavimą — 
kas kita parėkaut prieš fašizmą, 
arba pasakyti kokį komplimentą 
komunistu valdžiai (ė la šį: girdi, 
nors didėlė butų stoka, gimimų

Tiesa, jau didelis tremtinių skai
čius turi savo giminių ir prietelių 
affidavitus. Giminių affidavitai 
ypač vertinami, nes suponuojama, 
kad jie sudaryti „bona fide" ir gi
minės savaisiais tikriausiai pasi
rūpins.

Tačiau iš gaunamų tremtinių 
laiškų susidarau įspūdį, kad vis 
tik dar nemenkas mūsų tremtinių 
procentas affidavitų neturi. Juk 
gi ne visi turi giminių bei prie
telių ar pažįstamų. Šiems pastarie
siems būtų didelė skriauda, jei dėl 
affidavitų neturėjimo jie negalėtų 

LIUDAS VILIMAS Peizažas

atvykti į Ameriką. Todėl čia iš
kyla svarbus Amerikos lietuviams 
ir organizacijoms uždavinys aprū
pinti affidavitais tuos, kurių jie 
neturi. Kadangi BALFas yra pa
siėmęs rūpintis lietuvių tremtinių- 
imigracija i Ameriką, todėl pir
miausiai BALFui ir tenka tas kil
nus uždavinys neatidėliojant pra
dėti organizuoti affidavitų vajų. 
Jei vajus bus planingai ir su to
kiu užsidegimu varomas, kaip ap
daro arba pinigų rinkliavos, gali
ma tikėtis, jis turės pasisekimo ir 
bent 50% mūsų tremtinių bus affi
davitais aprūpinti. Kas daryti su 
likusiais? — Čia be plačios Ame- 

skaičius ir po šio karo Sovietų 
Rusijoje nuolatos augąs, o nauja
gimių mirtingumas sumažėjęs 50%).

Išvietintųjų būklė Vokietijoje 
irgi esanti nebloga: gyveną pri
vačiai arba stovyklose, gauną 
mažiausiai 2000 kolorijų dienai, 
aprūpinti žieminiais rūbais, o pa
talpų atžvilgiu esą geresnėje pa
dėty už vokiečius.

Ką gi, p. Hofmann, mes laimės 
niekam nepavydim, o ypač mūsų 
draugams. Atvykite ir gyvenkite 
drauge su mumis. Atsivežkite ir 
savo žmonelę, o taip pat ir sūne
lius — Moritz'ą ir Fritz'a. Jei per
daug nutukę, po mėnesio mūsų ra- 
cijono bus laibi ir dailūs, kaip 
pakelės smilgos.

Prisimenu 3—4 m2 vienam žmo
gui „raumo" kareivinėse, nuola
tinį trukšmą, išbalusius vaikučių 
veidelius, elgetos davinį, motinų 
ašaras, rūsiuose esančias mo
kyklas. kelinti metai sprendžiamą 
ir niekaip neišsprendžiamą emi
gracijos problemą, ten prie Nemu
nėlio krantų sistemingai naikina
mą tautą, nukankintus tėvus ir 
brolius, iš jaunųjų širdžių gujamą 
Dievo ir Tėvynės meilę — ir kaž
kodėl ima rankos drebėti. Statau 
tašką. Nenoriu nei Tavęs nei sa
vęs graudinti 

rikos lietuvių organizacijų pagal
bos negalima bus apsieiti.

Pirmiausiai, tai BALFas ir Ame
rikos lietuvių fraternalinės orga- 
nizacijos-SLA ir LRKSA turėtų iš
davinėti tremtiniams vad. „corpo
rate" affidavitus. Jau pernai tas 
reikalas buvo iškeltas, bet ligi 
šiol nieko negirdėti, ar tos organi
zacijos darė kokių žygių gauti tei
sei išdavinėti tokius affidavitus, 
jei tokis leidimas yra reikalingas. 
O gal tas visas reikalas vis dar 
tebėra „{šalęs"? O vis tik tai pir
mos svarbos reikalas mūsų trem

tiniams ir neatidėliotinas, kaip 
maistas ir apdaras. Parodžius ge
ros valios ir pastangų, problema 
žymia dalimi galėtų būti išspręsta.

Kas daryti, jei šie žygiai ne
pasisektų ir dalis tremtinių taip ir 
paliktų neaprūpinti affidavitais? — 
Tuomet jau nieko kito nebelieka, 
kaip kreiptis į atitinkamas ameri
konų organizacijas (į šias reikėtų 
kreiptis tuo reikalu ir nelaukiant 
savo žygių pasisekimo ar nepasi
sekimo). Tokios amerikonų organi
zacijos yra: N. C, W. C., Intem. 
Rescue & Ref. Organization, Pro
testantų s-gos, žydų specialinės 
organizacijos, ir kt. Kadangi lie

tuvių dauguma yra katalikai, to
dėl pirmoje eilėje turėtų būti 
užatakuota pagalbai affidavitais 
N. C. W. C. Berods, prie šios pasta
rosios yra susiorganizavęs ir spe
cialus tremtiniams atvykus į Ame
riką pagelbėti komitetas Nąt. Cath. 
Resetlement Council. Tad labai 
gražu, kad tokios iniciatyvos imasi 
ši organizacija, bet šis reikalas 
yra kiek vėlesnės datos ir tuo 
tarpu jau netaip skubus. Susirasti 
šiuo ipetu Amerikoje darbo nėra 
jokia problema,1 o taip pat susi
rasti butą nors yra nelengva, bet 
visi atvykę, vis tik butelius susi
rado ir gyvena po stogu. Daug 
svarbesnis yra reikalas, tai padėti 
jiems čion atvykti. Tad reikėtų 
sugestionuoti N. C. W. C., kad šioji 
pasistatytų sau uždaviniu aprūpin
ti affidavitais visus tuos katalikus 
DP, kurie jų neturi. Gal būt, ji 
pati galėtų išdavinėti savo pačios 
atsakomybe, kaip ji ligi šiol dau
geliui mūsų tremtinių yra padė
jusi. Pagaliau, ji gali suorganizuoti 
affidavitų pasirašymo akciją tarp 
Amerikos katalikų. 25 milijonams 
Amerikos katalikų nebus jau la
bai sunku parūpinti savo tikybos 
bendrininkams affidavitus, ypač 
jei šioji akcija bus varoma pla
tesniu mastu par parapijas.

Dar lengvesnė problema būtų 
aprūpinti affidavitais savo tikybos 
bendrininkus 43 milijonams Ameri
kos protestantų. Juo labiau, kad 
tarp tremtinių protestantai nesu
daro . didesnio procento. Kadangi 
N. C. W. C. bus labai spaudžiama 
iš tremtinių grupės, kurių daugu
ma kaip tik yra katalikai, gal šiuo 
atveju gausingos ir turtingos pro
testantų organizacijos, o taip pat. 
Int. Rescue & Ref. Org'n ir kt. 
solidarumo ir kooperacijos pagrin
du galėtų padėti ir kitų religinių 
išpažinimų žmonėms.

Susidaro įspūdis, kad tremtiniai 
nepakankamai parodo iniciatyvos 
jų reikalus sprendžiant. Ne viską 
galima pateisinti sunkiomis gyve
nimo sąlygomis. Pav. jei tremti
niai gali pasiekti stačiai pasidi
džiavimo vertų laimėjimų švie
timo, kultūros, meno ir spaudos 
sritysė, ir tai sunkiausiose sąly
gose, laikas jau senai patiems 
pasirūpinti pirmaeiliu ir gyvybiniu 
reikalu — tvarkinga emigracijos

pagalba. Mažiausia šiame reikale 
reikia laukti iš kitu ir pasitikėti 
kitų geros valios darbu, nors tie 
kiti būtų ir broliai amerikiečiai. 
Tremtinių marškiniai yra arčiau 
prie jų kūno. Todėl daugiau ini
ciatyvos, paskatinimų ir sumany
mų Amerikos lietuviams turi išei
ti iš pačių tremtinių. Niekas kitas 
taip gerai tau nepatamaus, kaip 
tu pats sau patarnausi. Be abe
jonės, amerikiečiai lietuviai yra 
geros širdies žmonės ir nuoširdūs 
Lietuvos patriotai; jie niekad neat
sisakys ištiesti pagalbos ranką sa
vo nelaimingiems broliams. Ir sa
vo darbais jie tai įrodė.

JUOZAS

JAV karinė okupacinė vyriau
sybė įsakymu Nr. 23 neseniai 
įvedė Habeas Corpus nuostatus 
savo kontroliuojamoje Vak. Vo

kietijos srityje. Plinta žinios, kad 
Vokietijos kontrolinė Taryba Ber
lyne rengiasi šiuos nuostatus 
įvesti visose keturiose Vokietijos 
okupacinėse zonose ir Habeas 
Corpus dėsnius padaryti privalo
mais visiems asmenims, valdinin
kams ir teismams.

Įsakymas Nr. 23 sutvarkė tik 
JAV karinės valdžios teismų ir 
pareigūnų, bet ne vietinės vokie
čių valdžios įvairių asmenų sulai
kymus bei suiminėjimus. Kiek
vienas suimtasis gali prašyti ati
tinkamo karinio teismo arba atsa
kingo pareigūno per tris dienas 
patikrinti jo suėmimo priežastis, jį 
visai paleisti ar paskirti jam kar
domąją priemonę arba patiekti 
jam konkrečius kaltinimus. Tuo 
būdu darosi neįmanomas ilgas lai
kymas kalėjime arba įvairiose 
stovyklose žmonių be aiškių kal
tinimų, pasiremiant vien įtarimais 
arba nepagrįstais skundais. Kiek
vienas suimtasis, žinodamas kon
krečius kaltinimus, gali organi
zuoti tinkamą apsigynimą.

Habeas Coiyus pagrindiniai žmo
gaus teisių ir laisvių elementai 
glūdi net 1215 metų Magna Charta 
Libertatis, 1628 metų Petition of 
right, 1689 m. Declaration of rights 
ir Bill of rights ir 1701 m. Act of 
Settlement. Anglų teisėj Habeas 
Corpus galutinai susiformavo 1679 
ir 1699 metais. Jo dėsnius pasisa
vino JAV teisynas. Prancūzų en- 
ciklopedistų judėjimo ir ypač 1791 
ir 1793 metų Didžiosios Prancūzų 
revoliucijos deklaracijomis apie 
žmogaus ir piliečio teises Habeas 
Corpus dėsniai išpopuliarėjo ir net 
prasisverbė į daugumą Europos 
valstybių konstitucijų. Šie dėsniai 
liko nepriimtini tik totalistinėms 
visokių vadų ir vadukų valsty
bėms.

Anglija pirmoji užtikrino žmo
gaus ir piliečio teises bei laisves 
ir garantavo teisėtą bei greitą 
suimtojo asmens bylos eigą. Čia 
veikė kelios Habeas Corpus rūšys: 
a) H.C. ad testificandum, kuriuo 
suimtojo sargybiniui buvo įsakyta 
kaip galima greičiau atvesti suim
tąjį teisman liudytojo parody
mams duoti, b) H.C.ad responden
dum, kuriuo suimtas kaltinamasis 
turėjo būti atvestas į teismą, c) H. 
C ad deliberandum et recipias, ku
riuo baudžiamojo tardymo vieta 
būdavo pakeičiama, č) H.C. an re
turn. of cepi corpus, kuriuo suim
tasis būdavo atvedamas į teismą 
pradėti prieš jį bylosenai pagal 
writ of»attachment ir paskutinis- 
žymiausiasis d) H.C. ad subjicien
dum, kuriuo buvo saugoma pilie
čių laisvė nuo neteisėtų pažeidi
mų šis garsus aktas veikia nuo 
17-jo amžiaus pradžios.

Ligi 17-jo amžiaus Habeas Cor
pus nebuvo naudojamas žmogaus

Tremtiniu emigracijos organai 
turėtų sueiti į glaudų kontaktą su 
Amerikos lietuvių organizacijomis 
— BALFu ir ALT —, kurios rū
pinasi mūsų tremtinių imigraciją 
į JAV, o dar labiausiai su Vokie
tijoje esančiomis, amerikonų orga
nizacijomis, k. t. N. C. W. C., Pro
testantų organizacijomis, Intem. 
Rescue & Ref. Organization ir kt.

Tikėkime, kad veikiant ne pa
krikai, bet planingai ir sistemingai 
galima daug nuveikti.
2. Tremtiniams atvykus į Ameriką

Tremtiniai išlipę New Yorke 
pirmiausiai dairysis, kas juos pa
sitiks, kas suteiks pirmą pagelbą, 
patars ir laikiniai priglaus. Reti 
bus, kuriuos giminės pasitiks ir 
nusigabens pas save. Tokią pirmu
tinę pagalbą galėtų suteikti 
BALFas ir susiorganizavęs prie 
NCWC minėtas Nat. Cath. Resett
lement Council. Šios organizacijos 
galėtų ir turėtų laikinai priglausti 
tremtinius, duoti jiems patarimų 
dėl darbo, apsigyvenimo, ir kt. 
O po to, aišku, jie važiuos kur 
pasitaikys ir manys, kad geriau 
bus su darbu, pragyvenimu. Taip 
tremtiniai pasklys po platųjį Ame
rikos kraštą.

O gaila, labai gaila, kad taip 
greičiausia ir atsitiks. Be galo 
gražu būtų, jei lietuviai tremtiniai 
galėtų susimesti maždaug j vieną 
vietą, pav. į vieną iš Amerikos 
valstijų. Kaip jie gražiai užsire

komendavo tremtyje savo kultū
riniais laimėjimais, ar gi jie ne
galėtų čia įsteigti mažą bet gyvą 
ir kūrybingą tautinį židinį, kuris 
spindėtų visai Amerikos ir net 
kitų kraštų lietuvių išeivijai? Ku
ris būtų Amerikos išeivijai tuo, 
kas arabams yra Mekka, kad 
žmonės galėtų atvažiuoti pagy
venti vieną kartą metuose toje 
„mažutėje Lietuvoje", pabūti su 
savaisiais, atsigaivinti.

Tokiam židiniui Maine valstiją 
teikia tinkamas klimato ir ūkio 
sąlygas. Juo labiau, kad ir pati 
valstijos administracija kviečia 
baltiečius įsikurti. Gal patyrinėjus 
bus galima rasti ir kitų vietų šiam 
sumanymui. Eventualiai svarsty- 
'tina ir Aliaska, kuri teikia geras 
uždarbio perspektyvas.

Sakysit, kad tai vis fantastiški • 
ir neįgyvendinami planai? Reika
laują daug pinigų? — Taip pini
gai reikalingi, bet jie esmėje tėra 
tik organizacinė problema. O Ame
rikoje kredito netrūksta rimtam 
reikalui. Daugiausia, ko reikia, tai 
gyvo žmogaus, didelio entuziasto 
ir talentingo organizatoriaus su 
karštai plakančia širdimi. Ar at
siras toksai čia Amerikoje? Gal 
jis dar tarp tremtinių? — Bet kol 
iš tremties jis atvyks, jau gali 
būti per vėlu, nes daugelis jau 
bus įsikibę į gyvenimą ir sunkiau 
begalima bus jau juos iš ten iš
traukti.

Habeas corpus
ŠALNA

ir piliečio teisėms bei laisvėms 
apsaugoti. Iki to laiko buvo gina
masi Writ de homine replegiando- 
grafystės šerifui adresuotu įsaky- 
mu-pristatyti suimtąjį teisman. 
Tačiau šis įsakymas nelietė ir ne
saugojo suimtųjų karaliaus įsaky
mu („nisi captus fuerit per spe- 
ciale mandatum regis"). Gi tais 
laikais suimtųjų karališkaisiais 
įsakymais buvo labai daug. Kilo 
rimtas reikalas ginti suimtuosius ir 
karališkais įsakymais. Tuomet ir 
buvo panaudotas Habeas Corpus 
ad subjiciendum, jį praplečiant ir 
apsisaugojimui nuo neteisėtų sui- 
minėjimų karališkaisiais įsaky
mais. • ,

Anglų teisėje galioja du Habeas 
Corpus aktai: vienas išleistas Ka
rolio I—jo ir antras—1699 m. Ka
rolio II-jo. Karolio I-jo Habeas 
Corpus aktu kiekvienas asmuo, 
kurio laisvė karaliaus arba jo 
valstybės tarybos arba šios tary
bos atskiro nario įsakymais suvar
žyta. gali reikalauti teismo (King's 
Bench ir Common Pleas) išduoti 
jam Habeas Corpus raštą, kuriuo 
kiekvienas pareigūnas, laikantis 
savo žinioje suimtąjį, turi jį tuoj 
pristatyti raštą davusiam teismui 
ir konkrečiai nurodyti suėmimo 
pagrindą. Teismas gi privalo per 
3 dienas arba patvirtinti suėm.mp 
teisėtumą arba, radęs suėmimą ne
teisėtu, nutarti suimtąjį tuoj pa
leisti ir priteisti jam dėl suėmimo 
susidariusius nuostolius. 1699 m. 
Habeas Cdrpus aktas minėtas ga
rantijas suteikia piliečiui ir teis
mo atostogų metu, šitas aktas ne
taikomas vien valstybės išdavimo 
kaltinimo atvejais.

Habeas Corpus akto įvedimas 
Vokietijoje galutinai išlaisvins 
žmones iš karo padarinių sau
valės, hitlerinio totalizmo padari
nių ir suteiks žmonėms daugiau 
efektingų teisių ir laisvių. Šie 
nuostatai išlaisvins ne vieną ne
teisėtai sulaikytąjį ir kalinamąjį 
žmogų. Žmonių teisės ir laisvės 
bus faktiškai ■ respektuojamos. 
Žmonės pajus save žmonėmis. Ži
noma, Habeas Corpus nuostatų 
įgyvendinimas priklausys daug ir 
nuo pačių žmonių noro ir sugebė
jimo jais pasinaudoti. ir taip pat 
nuo teismų ir atsakingų pareigūnų 
šių dėsnių tinkamo vykdymo.

Habeas Corpus nuostatų įvedi
mas turės ir didelės politinės 
reikšmės. Prieš iš Rytų plaukiantį 
totalizmą. žmogaus ir piliečio tei
sių išniekinimą, pastatoma Vaka
rų žmogaus ir piliečio teisių ir 
laisvių dėsniai. Svarbu tik šiuds 
dėsnius tinkamai išsiaiškinti, iš
populiarinti ir efektingai įgven- 
dinti. Kas Vakaruose per keletą 
amžių kuriama ir puoselėjama, 
tat dar šiuo metu Rytuose nieki
nama ir kojomis mindoma. Čia 
žmogus paniekintas ir nužemintas. 
Vakarų teisės ir laisvės privalo 
atgaiviftti žmogaus ir piliečio są
vokas Rytuose.

1
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SOVIETAI REIKALAVO
IŠDUOTI

(švedų spaudos balsai apie pabaltiečių gyvenimą Danijoj)

1947 m. Švedų dienraštis „Stock- 
holms-Tidningen" įdėjo savo ko
respondento Danijoje straipsnį 
apie pabaltiečius Danijoje.

Lyg kokia grėmė būti išduotiem 
Sovietam apėmus visus pabaltie
čius pabėgėlius Danijoje. Ši grės
mė daro pabaltiečius nervingus, 
ir iš to nuolat kyla konfliktų tarp 
stovyklų vadovybės ir jų. Joks 
atsakingas pabėgėlių globos asmuo 
apie tokį reikalavimą nė vienam 
iš pabaltiečių nepranešė. Taip pa
sielgta visai sąmoningai, nes tam 
nebuvo jokio pagrindo, o visai pa
prastai dėl to, kad tokios grės
mės visai nėra.

Bet faktas lieka faktu —, lai
kraščio korespondentui pasisekė 
patikrinti, kad sovietų noras re
patrijuoti vokiečius pabėgėlius iš 
Danijos į sovietų zoną Vokietitoje 
yra surištas su pabaltiečiais. Tie
siog buvo pastatyta sąlyga, kad už 
tą maždaug 100.000 Danijoje dar
tebesančių vokiečių pabėgėlių bu
vo reikalauta išduoti pabaltiečius. 
Bet Danijos užsienių reikalų mini
sterijos šis reikalavimas buvo ka
tegoriškai atmestas, sutariant tiek 
buvusiai, tiek dabartinei vyriau 
sybei, parlamento partijoms ir vi
sai tautai.

Bet pabaltiečiai apie tai nežino, 
nes, turint galvoje tuos dideliu', 
ekonominius ir maitinimo sunku 
mus, kuriuos vokiečių pabėgėki 
buvimas sukelia Danijoje, klausi
mas yra labai jautrus.

Pabaltiečiai teisingai spėjo, kad 
sovietai reikalauja juos išduoti, 
bet jiem niekada nebuvd praneš
ta, kad taip niekada neįvyks.

Gana rimtus kaltinimus meta pa
baltiečiai danam. Neseniai „Stock- 
holms-Tidningen" iš patikimų pa
baltiečių šaltinių Švedijoje gavo 
pranešimą, kuriam netrūksta aš
trumo.

3000 Danijoje esančių pabaltie
čių pabėgėlių atvykę 1945 m. pra- 
šė azyliaus teisės, bet ligi' šiol 
negavo jokio atsakymo.' Jie yra 
visai beteisiai, neturi jokių danų 
išduotų asmens pažymėjimų, jiem 
taip pat netaikomi apsigyvenimo 
nuostatai. Savo asmenį įrodyti jie 
tegali tik savo jau nebegaliojan- 
čiais pasais, kas dažnai sukelia 
nesusipratimų, tuo labiau, kad jie 
labai retai susikalba daniškai, ir 
kas keisčiausia — danų kalbos 
kursai pabaltiečių stovyklose už
drausti, vokiečių kalba nekenčia
ma, o rusų kalbos danai nesu
pranta.

Pabaltiečiai pririšti savo stovy
klose, iš jų išeiti gali tik kiek
vieną kartą gavę tam tikrą lei
dimą. Daugelis 'stcfvyklų. pvz., 
Junstrupe, yra aptvertos spygliuo
tų vielų tvora. Karts nuo karto 
galima dirbti ir už stovyklos ribų, 
gyventi pas dardavį jo kontrolėje; 
bet darbą baigus, vėl turi grįžti 
atgal į stovyklą. Už išlaikymą 
pabaltiečiai turi mokėti 31/* kro
nos parai, bet valgis yra blogas, 
barakai nešvarūs, šalti, nehi
gieniški. Kiekvienos stovyklos ko
mendantas gali bausti pabėgėlius, 
juos areštuoti ir pasiųsti į bau
džiamąją stovyklą Esbjerge. Toje 
stovykloje pabėgėliai gali būti 
krečiami, kada administracija tik 
panori.

Legali emigracija dažnai sabo
tuojama iš danų pusės. Išvažiuoti 
vizos neišduodamos, uždelsiamas 
emigracinių dokumentų išsiunti
mas, o tuo tarpu sovietai pro
testuoja prieš nelegalias keliones 
ir reikalauja, kad pirmiausia turi 
būti duotas Sovietų pasiuntinybės 
leidimas norint legaliai išvykti.

Dėl ,pabaltiečių teisinės būklės 
Danijoje tenka pasakyti, kad są
jungininkai susitarė ir priėmė 
bendras taisykles, kaip elgtis su 
vadinamais „displaced person". 
Daniją, kaip viena iš tokių tautų, 
turi tų taisyklių laikytis, ko Šve
dija nėra įpareigota.

Priežastis, kad danų kalbos kur
sai nepropaguojami, yra ta, jog 
nenorima, kad pabaltiečiai pasilik
tų Danijoje, o rekomenduojami 
vykti į Jungtines Amerikos Val
stybes ir Kanadą. Toji emigracija 
apsunkinama tuo, kad daugelis 
kraštų neduoda pabaltiečiam vizų, 
negaudami iš danų pusės pažado, 
kad pabėgėliai tam tikrais atsiti
kimais vėl būtų priimti atgal.

Pabaltiečiai labai susijaudinę ir 
nervingi, bijodami, kad neišduotų 
Sovietams. Pabaltiečių atstovas 
laikraščio, korespondentui pasakė: 
„Mes turime suprasti Daniją, bet 
Danija turi ir mus suprasti. Tei
sybė, mes ėjome prieš Rusiją, 
Danijos sąjungininką, ir tuo auto
matiškai atsidūrėme vokiečių, 
Danijos priešų, pusėje. Bet ka
dangi tokiose anlinkvhėcp mums 

Ona Borvainienė su savo Jauniausiuo- 
ju sūnumi, gyvenanti JAV Jau A9 me- 
Ui. Ji šelpia visa eilę Jai nepažįstamų 

tremtinių Vokietijoje.

buvo negalima kovoti prieš rusų 
ir vokiečių įtaką, mes turėjome 
pasirinkti ir pasirinkome ta priešą, 
kurs atrodė mums pavojingiausias.

Mes suprantame, kad danai ne
nori, o gal nedrįsta, kad pabaltie- 
čiai įsijurigtų į danų visuomenę, 
kaip paprasti piliečiai. Mes žino
me, kad tūkstančiai danų gyvena 
daug blogesnėse sąlygose, negu 
mes. Mes taip pat sutinkame, kad 
pabaltiečiai turi paklusti įstaty
mam ir turi būti baudžiami, jei 
juos peržengia, bet jie negali ne
jausti, kad juos traktuoja, kaip 
priešus. Danai, atrodo, užmiršta, 
kad jie (pabaltiečiai) yra mažų 
tautų nariai, kurie kaip ir Dani
ja tetrokšta tik taikos ir kariavo 
už taiką. Savo laisvės kovose po 
rusų revoliucijos mes daug pa
ramos susilaukėme iš Danijos, to 
mes niekada neužmiršime. Bet da
bar mes esame nervingi dėl įvykių

Darbščiosios tremtinės lietuvaitės 1947 m. baigusios Tuebingeno U-to medi
cinos fakultetą ir šiuo metu rašančios dizer.acijas. Iš kairės | dešinę: Aldo
na Pileikaitė — Sirutienė, Irena Kuraitė, Veronika Somkaitė, Giedrė Salčiūtė 
ir Sofija Oželytė. Trūksta Irenos Bagdonavičienės ir Elenos Mėlinavičienės.

Čikaga - lietuviu sostinė...
Ir kur lietuvių nesama!? Štai, 

kad ir, pavyzdžiui, Čikaga. Ji vi
sam pasaulyje didžiausias dabar 
lietuvių miestas. Sostinė, galima 
sakyti... Čia šimto tūkstančių 
lietuvių gyvenama. Yra lietuviškų 
namų, kvartalų, miesto dalių (o 
Bridgeportas tik lietuvių gyvena
mas), yra bažnyčių, mokyklų, 
įstaigų, laikraščių, krautuvių, 
kurios vien ar beveik tik lietu
viams tarnauja... O gyvenimas 
ten verda svetimųjų beveik nema
tant. Netrūksta Čikagoje paren
gimų, vakarų, vaidinimų, parodų, 
koncertų, bet daug, oi daug ir 
darbo prie to! Kuomet, per dieną 
sunkiai dirbęs, įsitempi, ir kartu 
su daugeliu pagimdai tai, ką va
dina Amerikos lietuvių veikimu,
— žinai, jog palaimintas tavo dar
bas.

Baltam klasiško stiliaus Čikagos 
mokslų ir pramonės muziejuj (Mu
seum of Science and Industry) 
kasmet ruošiamos tautinių kalė
dinių eglaičių programos. Kas turi 
ir gali kuo pasirodyti — dalyvau
ja. Mums, lietuviams, gruodžio 
antroji buvo graži proga atsto
vauti kitataučiams savąjį meną ir 
priminti jiems skaudžią tautos 
dalią.

Paskutinio te'chnikos žodžio sa
lėje tyliai pakyla uždanga. Sceno
je: centre — matrona su mergyte, 
(p. J. Daudzvardienė ir maža p. 
Piežytė) laikančios rankose šiau
dinius eglutės papuošalus, iš šalių
— du Čikagos reprezantaciniai 
chorai: šviesi p. A. Steponavi
čienės (Alice Stephens Singers) 
mergaičių grupė ir tautiniais rū
bais pasipuošę, jaunojo L. Šimu-, 
čio vadovaujami, „Vyčiai". Matrona 
primena tolimą, tolimą kraštą, kurio 
mėlynakiai geltonplaukiai ateiviai 
daug prisidėję prie didžios Ameri
kos pastatymo. Jie ten patys vis
ką sau gamina ir turtingai gy
vena. Ar darbe^ ar varge juos 
lydi daina. Gyvo p. Daudzvar- 
dienės žodžio palydimi, chorai) 
kiekvienas po 24 balsus) išpildė 
eilę tautinių, kalėdinių, vestuvinių 
lietuvių dainų. Šešios V. F. Belia- 
jaus vadovaujamų „Ateities" gru
pės šokėjų pademonstravo tautos 
meną, vikriai sušokdamos 6 šo
kius dzūkų polką, vyrų mikitą, ru
gučius, vestuvių polką, oželį ir 
malūnėlį) ir jais užkariavo -visos 
publikos simpatijas.

Iš tikro artinosi Kalėdos ramiu 
ir palaimą nešančiu žingsnu. Šia 
reta proga Čikagos lietuviai pa
linkėjo nuo scenos visiems, pa
saulyje sulaukti tikrai laimingų 
Kalėdų, o, svarbiausia, teisingos 
taikos!

Čikaga taip pat didžiausias mū
sų ex-DP miestas. Vietinėj lietu
vių tremtinių draugijoj veikimas 
spėjo pasireikšti tuo, jog per šešis 
organizacijos gyvenimo mėnesius 
išrinkta trečia iš eilės valdyba ... 
Dabartinis valdybos sąstatas: R- 
Skipitis (pirm.), B. Budginas (v- 
pirm.), J. Savaitis (sekrt.), M. Nor
kus (ižd) P. Baltis (narys).

Kiekvienam, pradedančiam nau
ją gyvenimą, nariui yra daug gy
vybinės svarbos reikalų, tad vi
suomeninei vikiai retai teatsiran- 
da laiko. Dėl to draugijos reika
lams mažai teskiriama dėmesio ir 
bet kokiai valdybai tenka primiau- 
sia susidurti su veik nenugalimu 
narių nesidomėjimu ir neparei
gingumu darbe.

raidos. Tiesa, žinoma, Danija at
sisakys mus Sovietams išduoti, 
kas mums būtų blogiau negu mir
tis... Bet po to, kai mes viską 
matėm ir pergyvenom, negalime 
nepaklausti: ar Danija pajėgs ir 
toliau atsisakyti mus išduoti? Ar 
negali .atsitikti taip, kad mes bū
sime Danijoje areštuoti... o gal 
būt dar ir rusų policijos."

Tokiose nuotaikose pabaltiečiai 
pabėgėliai Danijoje praleido 1947 
metus. Dar reikia pridėti, kad sto
vyklų priežiūros vadovybėje* bu
vo nemažai prosovietinio elemen
to. Kadangi danai labai norėjo 
atsikratyti 100.000 vokiečių, atbė
gusių iš sovietinės zonos, tai so
vietai norėjo išnaudoti progą — 
vokiečius sutiko priimti į savo zo
ną su sąlyga, jei kartu bus atiduoti 
ir pabaltiečiai. Nors danų vyriau
sybė šį įžūlų sovietų reikalavimą 
atmetė, bet pabaltiečiai nebuvo 
oficialiai painformuoti, jog vyriau
sybė yra tvirtai apsisprendusi jų 
neišduoti.

Dabar Danijoje esančių pabaltie
čių padėtis žymiai pagerėjusi. 
.Baimė būti išduotiems sovietams 
dingo, o iš stovyklų priežiūros ko
munistinis elementas pašalintas.

Vis dėlto tremtiniai, vietinių 
veikėjų išprovokuoti ir savų ak
tyvistų iniciatyva, pasiryžo lapkri
čio 30 d. debiutuoti BALFo Čika
gos apskrities parengime. Buv. 
Šiaulių miesto aktorė E. Petrokai- 
tė surežisavo originalų V. Šimai
čio vaizdelį „Tremties keliu", 
kurio vaidinimo metu net ne 
vienas negrinorius nubraukė skaus
mo ašarą. Linksmąją dalį išpildė 
R. Skipitis, vilkolakiškam stiliuj 
pranešdamas naujienas iš DP 
respublikų, ir Amerikos lietuvė p. 
Piežienė (pavaduodama dėl auto 
nelaimės negalėjusią dalyvauti op, 
sol. p. Augustinavičienę) padaina
vo kelias liaudies daineles. Trem
tinio B. Budgino kreipimasis BA- 
LF apskrities vardu į publiką bu
vo atmokėtos 429 dol. aukų. Gerb. 
Lietuvos Konsulas Čikagoje p. 
Daudzvardis užbaigė programą 
tvirtu žodžiu tardamas, kad Lie
tuva tikrai prisikels laisva!

Šis kad ir mažas ir dar pirmas 
ex-DP pasirodymas Čikagoje tik 
įrodė, kad prie gerų norų būtų ga
lima kalnus nuveikti. Deja, ben
drai veiklai ex-DP nepasirodė la
bai paslankūs. Gal dėl to, ’ jog 
kiekvienas be savų rūpesčių turi 
aibes asmeniškų įsipareigojimų 
likusiems Vokietijoje.

Pradėjus minėti Čikagos lietu
vių naujienas, būtų nedovanotina 
praleisti „Birutės" choro sukaktį. 
Nėra lietuvio mieste, kuris nebū
tų „Birutės“ dainos girdėjęs, ir 
tai nenuostabu, nes jos daina 
skamba ištisus 40 metų.

1907 metais, kuomet velionis 
kompozitorius M. Petrauskas su 
bendraminčiais subūrė lietuvių 
jaunimo būrelį, praskambėjo pir
mosios choro dainos. Nuo to lai
ko daug kas pasikeitė, daug or
ganizacijų išnyko, daug senųjų 
veikėjų pasitraukė iš gyvenimo 
sūkurio ir jau išaugo amerikoniš
kas lietuvių atžalynas. Vienok 
„Birutė" tebevaro savo barą su 
tikrai vienodu pasiryžimu ir meile 
lietuviškai’ dainai. Nebėra jos 
eilėse pirmųjų organizatorių: mirė 
įkvėpėjas M. Petrauskas, mirė St. 
Šimkus, atitolo ir vadovavę Po
cius, Kvedaras, Vanagaitis, o ke
turiasdešimtąjį jubiliejų, „Birutė" 
sutiko su ilgamečiu vadovu p. J. 
Byausku. Dabar ir Byauskas ir 
dauguma choristų yra Amerikos 
vaikai, tik vienas kitas Lietuvą 
regėjęs.

Lietuvių Auditorijos salėj įvy
kęs sukaktuvinis koncertas klau
sytojams patiekė turiningą ir 
gerai mėgėjiškai išpildytą pro
gramą. Išpildyta Kavecko, Ada- 
mavičiaus, Gailevičiaus, Gruo
džio ir eilė Šimkaus dainų.

Svetimuosius atstovavo Gounod 
su „Fausto" ištraukomis, Lehar 
(„Ak tu laime skaisti"). A. Bra- 
žio, A. Gulbin ir H. Vespender 
trio įspūdingai atkūrė Šimkaus 
(Baranausko žodžiai) „Atsisvei
kinimą su tėvyne". Kiti solistai 
buvo sopranas E. Taranda („Kur 
bakūžė samanota", „Pamylėjau va
kar"), smuikininkė L. Raben-Mice- 
vičienė, ksylofonistas A. Brashy, 
jr. ir liaudies šokėjų „Ateities" 
grupė. Koncerto pabaigai choras 
išpildė „Lietuviais esame mes 
gimę" ir kartu su auditorija Ameri
kos Himną.

L. Lašelis

Diskusijos dėl 
Rumunijos ir Bulgarijos

IŠTRAUKA IŠ BUV. UŽS. REIK. MINISTERIO J. F. BYRNES KNYGOS 
„SPEAKING FRANKLY"

Vienas prezidento Trumano pa
siūlymas, iškeltas konferencijos 
atidarymo posėdyje, lietė Jaltos 
deklaracijos, skirtos išlaisvaintajai 
Europai, praktišką pritaikymą. Jau 
pats to klausimo iškėlimas rodė, 
kad Jaltos deklaracijoj užfiksuotie
ji įsipareigojimai nebuvo vykdomi. 
„Jei tokia padėtis tęstųsi ir toliau, 
pasaulis, tame įžiūrėtų stoką vieny
bės, ir pasitikėjimas mūsų bendrų 
tikslų nuoširdumu būtų pažeistas“, 
sakė prezidentas. Mes norėjome 
veikti bendrai, perorganizuojant 
Bulgarijos ir Rumunijos vyriausy
bes ta prasme, kad visos demokra
tinės grupės galėtų dalyvauti diplo
matinių santykių užmezgime ir tai
kos sutarčių sudaryme. Mes taip 
pat siūlėmės bendromis jęgomis 
padėti laikinoms vyriausybėms pra
vesti laisvus rinkimus.

Šio dokumento sukeltos diskusi
jos buvo tikrai vertos dėmesio. Jos 
sudarė ilgų ir varginančių derybų 
foną.

Stalinas į mūsų raštą reagavo vi
sai paprastai, sakydamas, kad so
vietų Sąjunga šiuo klausimu turi 
savo pasiūlymą. Kitą rytą Moloto
vas jį paskaitė užsienų reikalų 
ministeriu konferencijoje. Didžiau
sia rašto dalis buvo skirta griežtai 
Graikijos atakai. Edenas piktai at
sakė, kad šis puolimas yra tikras 
faktų iškraipymas, pažymėdamas, 
kad tarptautiniai stebėtojai, ne
išskiriant nė Sovietų Sąjungos 
atstovų, buvo pakviesti stebėti 
Graikijos rinkimus. Deja, šito ne
galima būtų pasakyti apie Rumu
niją ir Bulgariją. Baigdamas, jis 
pabrėžė, kad Sovietų rašte kaltini
mai buvo taikomi britų vyriausy
bei, if dėl to visas šis reikalas tu
rįs būti praneštas ministeriui pir
mininkui.

Molotovas atsakė, kad kaltinimai 
buvo nukreipti tik prieš Graikijos 
vyriausybę. Jis pažymėjo, kad britai 
Rumunijoj ir Bulgarijpj turi dau
giau atstovų, negu Sovietų Sąjun
ga, ir, įrodymui cituodamas britų 
ir amerikiečių spaudą, jis pabrėžė, 
kad nei Rumunijoj nei Bulgarijoj 
nepastebėta tokių ekscesų kaip 
Graikijoj.

Įsiterpdamas į šiuos debatus, aš 
pakartojau vieną pareiškimą, kurį 
man t’ko kartoti jau nebe pirmą 
kartą, kurio, deją man rodos, po
nas Molotovas niekad pilnai nesu
prato ar netikėjo.

„Jungtinės Amerikos Valstybės“, 
aš sakiau, „nuoširdžiai geidžia, kad 
su Rusija (turį sienas kraštai būtų 
jai draugiški. Bet, mūsų nuomone, 
SSSR turėtų siekti tų kraštų tautų, 
o ne jų vyriausybių draugystės. 
Dėl to mes norime, kad tų kraštų 
vyriausybės būtų tikros tų tautų 
atstovės.

Jei rinkimų metu varžomi mū
sų vyriausybės atstovai, Amerikos 
piliečiai žiūrės į tokių rinkimų pa

Senieji lietuviai Kanadoje
Seniau atvykusieji lietuviai Ka- 

nadon daugiausia yra žmonės, bėgę 
nuo carinės Rusijos persekiojimų, 
arba kuriantis Nepriklausomai Lie
tuvai ieškoję svetur laimės. Per 
sunkųjį emigranto kelią, kaip jie 
patys pasakoja, yra matę ir balto, 
ir juodo. Iki 1932—34 metų, kurie 
nebuvo stipriau įsitvirtinę, tais 
Amerikos žemyno krizės metais 
patyrė daugel vargo. Siaučiant ne
darbui, milijonai darbininkų bėgo 
iš miestų į kaimus. Siūlėsi pas fer
merius ir mielai Sutiko dirbti tik 
už pavalgymą, apie atlyginimą šiuo 
atveju buvo net negalima galvoti. 
Neturėdami pinigų, ieškodami dar
bo, didžiuosius Kanados atstumus 
nugalėdavo, alkani keliaudami 
splata prekiniuose vagonuose arba 
ant vagonų stogų. Nors tuo metu 
pinigas buvo vertingesnis, bet vis 
dėl to darbininkas už 20 centų 
dirbdavo ištisą dieną ir būdavo pa
tenkintas, kad turi darbą.

Laikai keitėsi. Po 1933 m. Vokieti
ja Kanadai pradėjo tiekti stambius 
užsakymus. Gyvenimas atgijo. Fa
brikai pradėjo veikti, darbininkai 
gavo darbą. Vėl daugumas žmonių 
pradėjo plaukti j miestus, kur jų 
laukė besiplečiančios įmonės su 
geresniais uždarbiais. Lietuviai, per
gyvenę sunkųjį laikmetį, praleidę 
juodąsias nedarbo dienas, su nepa
prastu entuziazmu stojo į pelningą
sias įmones ir taupė skatiką. .

Atėjo pastarasis karas. Darbas 
fabrikuose dar laubiau pagyvėjo. 
Daugumas jaunuolių, trokšdami 
nuotykių ir lengvo gyvenimo, sa
vanoriais stojo (karo tarnyba Ka
nadoje nebuvo privaloma) į armiją 
ir, kiek apmokinti, vyko į frontų. 
Fabrikuose pradėjo trūkti darbo 
jėgos, kilo uždarbiai, atsirado dar
bo įstaigos. Jei pirmiau ištekėjusi 
moteris visai negalėjo gauti darbo, 
tai dabar visi buvo ieškote ieškomi. 
Visi darbingieji buvo registruoja
mi ir būtinai turėjo turėti darbą. 
Gausingesnių šeimų motinoms bu
vo patariama savo vaikus leisti į 
vaikų darželius, o pačioms stoti 
darban.

Europa žuvo, žmonės buvo kan
kinami ir baisiausiomis mirtimis 
kaip musės krito fronte, koncentra
cijos stovyklose ir kalėjimuose. Tuo 
tarpu Kanadoje gyvenimas klestė
jo. Moterys puošėsi puikiausiais 
rūbais, pirkosi brangius kailius, o 
darbininkai nebevaikščiojo pėsti: 
Jų uždarbis leido naudotis patogiu 
paskutinės laidos automobiliu. 

sėkoje susidariusią krašto vyriau
sybę su nepasitikėjimu.

Mes nenorime kištis į jokios 
valstybės rinkimus, bet, atsižvelg
dami į pokarinę padėtį, mes drau
ge su kitais norime stebėti rinki
mus Italijoje, Graikijoje, Vengri
joj Rumunijoje ir Bulgarijoje.“

Šiose diskusijose iškelti argu
mentai buvo kartojami daugelį 
kartų per kelius mėnesius. Kai tik 
Sovietai susidurdavo su nemaloniu 
klausimu ar pasijusdavo esą defen- 
syvoje, jie paprastai surankiodavo 
britų ir amerikiečių spaudos pra
nešimus apie įvykius Graikijoje 
ir pradėdavo kontrataką. Ponas 
Molotovas visada atrodė pasiruošęs 
pasinaudoti kitų tautų laisvosios 
spaudos ypatumais savo interesams 
ginti.

Po kelių dienų mūsų raštas vėl 
tapo diskusijų objektų, suteikdamas 
gerą progą stebėti Sovietų derėji- 
mosi techniką.

„Sovietų Sąjung.-'“, sakė Moloto
vas, „negali sutikti su rinkimų prie
žiūra. Tačiau aš suprantu sąjungi
ninkų norą laimėti tuose kraštuose 
savo atstovams daugiau lengvatų. 
Dabar, karui pasibaigus, yra visai 
logiška duoti daugiau laisvės tiek 
atstovams, tiek spaudai. Jiems 
bus suteikta kiekviena proga pilnai 
pasiinformuoti apie, rinkimus.“

Po to Molotbvas nusiskundė, kad 
Sąjungininkų kontrolinėje komisi
joj Italijoje sovietų atstovai nesu
silaukė prideramos pagarbos. Po 
šių priekaištų jis sutiko svarstyti

mūsų pasiūlymą rinkimų klausimu, 
jeigu mes sutiksime diplomatiškai 
pripažinti Rumuniją ir Bulgariją.

Edenas paaiškino, kad Britanijos 
konstitucija yra priešinga forma- 
-liam pripažinimui, kol nepasirašyta 
taikos sutartis. Aš jam pasakiau, 
kad mes pripažįstame kraštą, 
išeidami iš savo vertinimo taško, 
nepaisydami jo kaip derybų objek
to vertės.

Bet p. Molotovas yra sunkiai 
perkalbamas žmogus, ir jis nesilio
vė stengęsis gauti diplomatinį pri
pažinimą mainais už rūpimus po
litinius tikslus. t

Daugiausia Sovietai derėjosi dėl 
Italijos. Mes buvome prašę modifi
kuoti Italijos paliaubų sąlygas, at
sižvelgiant į jos mums suteiktą pa- 
gelbą, kovojant prieš vokiečius ir 
paskelbiant karą Japonijai. Mes 
siūlėme Italijos taikos sutarties 
sudarymą įtraukti pirmuoju punk
tu į užs. reik, ministeriu- tarybos 
darbotvarkę.

Tiek generalisimus Stalinas, tiek 
p. Molotovas buvo pasiryžę neda
ryti jokių išimčių Italijai, kaip ne
buvo padaryta Vengrijai, Rumuni
jai ir Bulgarijai. Jiems buvo nuo
lat primenamas pagrindinis skirtu
mas, būtent, kad visi užsienio 
atstovai po Italiją galėjo laisvai 
keliauti ir daryti savo pranešimus.

Šių debatų metu p. Churchill pa
reiškė, kad britų misija Bukarešte 
buvo taip suvaržyta, jog spaudimas 
buvo beprilygstąs internavimui. 
Čia Stalinas įsiterpė, klausdamas, 
kaip jis galį tvirtinti tokius nepa
grįstus dalykus.

P. Churchill truputį paraudo, sa
kydamas, kad generalisimus nus
tebtų, išgirdęs apie visą eilę sun
kumų, su kuriais britų misijai teko 
susidurti.

„Juos apsupo geležinė tvora“, 
baigė p. Churchill.

„Tai tik pasakos“, sušuko Stali
nas, tvirtindamas, kad britų atsto
vai Rumunijoje buvo traktuojami 
taip, kaip ir Sovietų atstovai Itali
joje.

Iki pat konferencijos pabaigos 
mums nepasisekė priversti Sovietus 
priimti protokolo 10-tąjį skyrių. 
Tame skyriuje pirmiausia buvo iš
reikštas noras sudaryti taikos su
tartis ir atstatyti normalius santy
kius su visom penkiom valstybėm. 
Toliau buvo sakoma, kad trys di
dieji įskaito taikos sutarties su Ita
lija paruošimą į svarbiausiųjų ir 
neatidėliojamų naujos užs. reik.' 
ministęrių tarybos darbų eilę. To
liau buvo kalbama apie kitas ke
turias valstybes ta prasme, kad, 
esant tinkamoms sąlygoms, būtų 
bendrai daromi paruošimai pasira
šyti sutartims ir su tomis valsty

bėmis.'
Mes išsprendėm pripažinimo 

problemą, pareikšdami, kad .trys 
vyriausybės sutinka artimoj ateity,

Kaip jaučiasi
Vienas išvykusių į Braziliją mū

sų tremtinių savo giminėms taip 
rašo apie savo pirmąsias dienas 
naujame krašte.

Mielas Dėde! .
Iškeliavau Brazilijon 1947. VIII. 18 

Amerikos laivu „Heintzelmann“ su 
kitais 20 lietuvių. Laive vyrams 
teko dirbti. Aš nuo pirmos dienos 
„pasidariau“ elektriku. Mano šefas 
(laivo įgulos elektrikas) pasitaikė 
Amerikos lietuvis, nors nemokėjo 
nė vieno lietuviško žodžio. Jūi'% 
buvo rami, tai retas kuris sirgo. 
Rugsėjo 1 d. pasiekėm Rio de Ja
neiro. Išlaipino emigrantų namuose 
Hhda de Flores saloje. Čia nors 
gamta puiki, bet brazilai ir jų 
tvarka pirmą įspūdį sudarė blogą. 
Neįprastas meniu mūsų pilvuose 
kėlė riaušes ’...

Gavęs darbą amerikiečių firmoj, 
persikrausčiau gyventi į Sao Pau
lo. Pirmoji alga 3000 kruizerų mėn. 
ir garantavo ateity algą padidinti. 
Kainos kruizerais tokios: butas 
(mieste) 100—300, gera eilutė iki 
1500, batai — 200, rankinis aukso 
laikrodis — 600, gramas aukso — 
20, klg. mėsos — 5, 20 cigarečių 
iki 2, 5, 12 apelsinų 1, 1 klg. bana
nų — 1,5 degtinės litras — 5, o 
alus — 3,5 (brangus).

Dabar oras karštas toks kaip bu
vo Vokietijoje pastarąją vasarą. 
Nepalyginamai šilčiau nei karštą 
vasarą Lietuvoje. Prieš 3 dienas 
baigėsi 2 savaičių liūtys. Maniau, 
kad bus antras tvanas! Tai buvo 
lietūs! Žmonai (ji nedirba!) didelį 
įspūdį padarė audros, kruša su di
džiausia perkūnija ir žaibais. Ji 
sako, kad kitą panašią audrą jai 
sunku bus pergyventi. Po dviejų 
diėnų neliko nė žymės, kad lietaus 
būta.

Atvažiavusieji sulipdėm krepši
nio penketuką — komandą, kuri 
Sao’ Paulo mieste pradėjo savo 
žaidimu kelti siaubą. 4 rungtynes 
Įtikinamai laimėjom: 47:12, 28’8, 
25:5, 87:11. Penktas rungtynes turė
jome su stiproku brazilų klubu 
„Sao Celtano". • Laimėjom 54:27.

A. ir G. Miliauskai, gyv. Cicero, USA. 
Si Seimą uoliai remia tremtinius. Ke
letas tremtinių iš šios šeimos Jau yra 

gavę afldavitus.

Lietuviai^ praleidę tuos laikus 
šiuo metu visi (kurie neprasigėrė) 
yra padoriai įsikūrę. Beveik visi 
turi didesnes ar mažesnes nuosa
vybes. Paprasčiausias daiktas turėti 
vidutinio dydžio namuką, jame te
lefoną, radiją ir nuosavą mašiną. 
Vieni pavyzdingai ūkininkauja, ki
ti tabaką augina (tabako augintojas 
Treigys, Delhi, Ont., iš Vokietijos 
atsikvietė dešimt giminių ir pažįs
tamų),- o apsukresnieji metėsi į 
biznį. Šiandieną lietuvius matome 
gerą pelną nešančio amato specia
listais, krautuvių, kepyklų, resto
ranų, viešbučių ir kt. įmonių sa
vininkais.

Lietuviai Baltulis ir Klemka su
rizikavo mestis į neįprastą biznį — 
golfo klubą ir nepralošė- Už ne
mažą sumą prie Windsoro nupirko 
gerą pelną duodantį golfo klubą ir 
prie jo 40 ha. žemės. Didžiausias 
biznis ir gyviausias judėjimas čia 
vyksta vasaros metu, kuomet su
važiavę pramogautojai leidžia lai
ką didžiuliuose parkuose arba spe
cialiai įrengtose aikštėse žaidžia 
golfą. Sezono metu sumanieji biz
nieriai samdo per 20 darbininkų, 
kurie aptarnauja svečius, tvarko 
aikštes ir dirba kitus darbus. Žie
mos metu viskas apsiriboja patal
pose. Čia yra įrengtas jaukus res
toranas, viešbutis, poilsio kamba
riai ir šokių salė... Be šeštadie
niais įvykstančių šokių, Windsoro 
bendrovės savo darbininkams čia 
dažnai suruošia pobūvius — minė
jimus. Be to, savininkai turi kino 
aparatūrą ir įvairiomis progomis 
rodo filmas. Patalpoje yra viskas 
labai moderniškai įrengta. Neskai
tant automatinio šilto oro tiekėjo, 
kuris pakankamai apšildo visus 
kambarius, kitus pagelbinius dar
bus dirba per 30 elektros, motorų. 
Savininkai dviem lietuviam pabė
gėliam yra apmokėję kelionę Ka- 
nadon.

Apskritai, matyti, kad Kanados 
lietuviai yra neblogai įsikūrę ir 
daugumas nėra abejingi lietuviš 
kiems reikalams. Tik blogiausia, 
kad yra pasidalinę į du frontus: 
vieni remia raudonuosius o kiti sie
lojasi tikraisiais Lietuvos reikalais.

Teigiamas reiškinys, kad atvyks- 
tantieji tautiečiai laužo kietąją už
tvarą ir su mažomis pasekmėmis 
(vis dėl to su...) atneša teigiamų 
rezultatų, pasakodami tiesą apie 
„gerąjį“ Rytų kaimyną ir savo per
gyvenimus Lietuvoje 1940—41 m.

Sig. Meškuitis

Amerikos Lietuviu
Tarybos delegacija 
lankėsi Vašingtone

Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas (pirm. L. Simu
tis, sekretorius P. Grigaitis ir iž
dininkas M. Vaidyla) kartu su 
Amerikos Lietuvių Informacijos 
Centro (LAIC) direktorium K. Jur- 
gėla Lietuvos ir lietuvių trem
tinių reikalais sausio 19—21 dieno
mis lankėsi Vašingtone ir atliko 
eilę svarbių pasitarimų su vyriau
sybės ir Kongreso atstovais.

Delegacija lankėsi Valstybės De
partamente ir kalbėjosi su Rytų 
Europos skyriaus vedėju C. Burke 
Ellrich. - Delegacija turėjo pasima
tymą ir su DP reikalų tvarkytoju 
Dawson. Aplankyti keli Kongreso 
atstovai ir su jais nuoširdžiai pasi
kalbėta.

Valstybės Departamento sekre
toriui Marshalliuį ir Kongreso 
pirmininkui Joseph Martin įteikti 
memorandumai.

Ta pačia proga ALT Vykdomasis 
Komitetas dalyvavo Tarptautinės 
Valstiečių S—gos sukviestoj spau
dos konferencijoj. Su to sąjūdžio 
žmonėmis užmegsti tamprūs ryšiai.

Su BALFo pirmininku sutarta 
organizuoti Amerikos Lietuvių 
Imigracijos Komitetą.

kiekviena atskirai, dabartinių sąly
gų šviesoje ištirti diplomatinių 
santykių užmezgimą su SuomŲa, 
Rumunija, Bulgarija ir Vengrija 
iki tokio laipsnio, kiek tai yra įma
noma padaryti prieš taikos sutarčių 
su tom valstybėm pasirašymą‘\ 
Spaudos problema buvo išspręsta 
šitaip: „Trys vyriausybės neabejo
ja, kad atsižvelgiant į pasikeitusias 
sąlygas, susidariusias pasibaigus 
karui Europoje, sąjungininkų spau
dos atstovai naudosis pilna laisve 
informuoti pasaulį apie įvykius 
Rumunijoj, Bulgarijoj, Vengrijoj 
ir Suomijoj“.

Turiu prisipažinti, kad mes šiek 
tiek abejojome, bet (ai buvo sti
priausias spaudos laisvės pripaži
nimas, kurį mums pasisekė išgauti 
po ilgų ir kietų diskusijų.

Tuo tarpu Sovietai padėjo ant 
stalo antrą serija kaltinimų Grai
kijai, aiškiai keršydami' britų laik
raščiui už priekaištus Jugoslavijai. 
Kai pagaliau buvo susitarta dėl 
pirmosios protokolo dalias, p. Be- 
vinas pastebėjo, kad.i svarstytųjų 
dalykų sąrašą buvt patekę du do
kumentai nukreipti prieš Graikiją 
ir vienas prieš Jugoslaviją. Jia pa
siūlė, kad visi trys būtų išimti. 
Stalinas greitai pritarė: „Taip, la
bai gerai." Tai buvo puikus įrody
mas kokio rimto pobūdžio buvo 
abiejų šalių priekaištai ir kontra- 
priekalštai.

DP Brazilijoje
Čiabuviai, pamatę, kaip žaidžiamas 
krepšinis Europos krepšinio nuga
lėtojo šaly, yra sužavėti. Platesniu 
mastu ką nuveikti negalime, nes 
esame tik 6, o be pakaitalų su bra
zilais žaisti neįmanoma. Laukiame 
naujų jėgų iš Europos. Šiaip .čia 
mėgiamiausia šaka futbolas. Na, ir 
susirenka į rungtynes šimtais 
tūkstančių žiūrovų. Eilinis brazi
las, buvęs futbolo rungtynėse, skai
to, kad niekas taip puikiai nepra
leido savaitgalio, kaip jis. Dėl to 
spauda ir žmonės pusę savaitės 
kalba apie buvusias futbolo rung
tynes, o kitą pusę — apie būsian
čias.

Kiti buvę DP, vietinių lietuvių 
remiami, išleido dvisavaitinį laik
raštį „Mūsų Lietuva“. Nr. 1 turinys 
skystokas, laukiame Nr. 2 geresnio. 
Labai pasigendam puikios Vokieti
joj išeinančios spaudos!

Vietiniai lietuviai yra neblogi 
žmonės, tik apie 80% jų yra pak
rypę į kairę. Nemaža yra norinčių 
vykti į Juozo saule spinduliuojančią 
šalį ir pasidžiaugti „plačioj tėvy
nėj, kur taip laisvai žmonės dū- 
saja . . . Tai, žinoma, turėjo įta
kos, kad pastaruoju metu „myli
miausio ir šviesiausio tėvo ir mo
kytojo“ gerbėjus pradėjo smarkiai 
tvarkyti. Nemalonu, kad jų eilėse 
nemaža yra lietuviškai kalbančių.

Žinau, kad Dėdė moki žemę ma
tuoti bei planus braižyti. Tos rū
šies specai yra ieškomi. Darbas su 
neblogu atlyginimu garantuotas. 
Tik nepagalvok, Dėdę, kad aš no
riu Jūs privilioti. Ne. Pirmos die
nos mums visiems buvo nekokie 
pyragai.

Laišką pasiųsti iš čia nelengva. 
Nėra mieste pašto dėžučių — reikia 
nešti paštan, kuris nuo mūsų už 
10 km. Siuntinį pasiųsti dar sun
kiau — reikia daug laiko sugaišti 
ir palyginamai persiuntimas bran
gus.

Pakeitęs DP į Sao Paulo gyveni
mą nei kiek nesigailiu.

Visuomet Jflsų Zenonas.

Rėbdorfe suvaidinęs K. Binkio „Atžalyną“ teatro mėgėjų kolektyvas su 
veikalo režisiere EI. Olšauskiene (sėdi antroj eilėj vidury) J. Gaidžio nuotr.
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LITUANISTIKAI KELIA!
Pasikalbėjimas su prof. dr. Skardžium

JURGIS KILNA

LIETUVIŲ tautinio atgimimo 
laikais lituanistika buvo svar
biausios reikšmės. Lietuvių 
kalba, jos moksliniai tyrinėjimai, 

kova dėl lietuviškos spaudos loty
nų raidėmis, nelegaliai iš Mažosios 
Lietuvos plaukianti sava spauda, lie
tuvių tautosaka, istorija, menas, 
literatūra nulėmė mums kovą dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės.

Ir šiuo sunkiuoju metu litua
nistika yra labai svarbi Lietuvos 
išlaisvinimo kovose. Ir dabar li
tuanistiniai dalykai žadinte ža
dina mus visus kovoti, ištverti ir 
laimėti. Todėl mūsų bendradarbis 
kreipėsi į žymų kalbininką prof, 
dr. Praną Skardžių:

— Ar Jūs, pone profesoriau, dir
bate įprastinį, savo kaibotyrlnės 
specialybės darbą?

— Taip, aš dabar dirbu dau- 
giaus'a savo mėgiamąii kalboty
ros darbą, kuris eina dviem kryp 
timis: teorijos ir praktikos. Iš vie
nos pusės, dirbdamas universi
tete, aš gaunu progos toliau tęsti 
savo pedagoginį dėstomąjį dar
bą, iš kitos pusės, rašydamas 
mokslinį veikalą, galiu savo stu
dijas nuolat gilinti ir tuo būdu 
neatitrūkti nuo nuolatinės moks
lo pažangos. Salia to nemaža lai
ko tenka dar skirti ir praktiniam 
kalbos darbui.

— Gal gal'ma sužinoti, kokį 
mokslinį darbą Jūs dabar rašote?

— Dar būdamas Lietuvoje, aš 
esu lietuvių kalba parašęs didoką 
darbą apie lietuvių kalbos žo
džių darybą, kurį 1943 m. išleido 
Lietuvos Mokslų Akademija. Bet 
karui siaučiant, aš turėjau tą 
darbą dirbti labai skubėdamas: iš 
paskutinosios stengiausi ko grei
čiausiai išspausdinti, kad per 
bombardavimus nežūtų gausi su
rinktoji medžiaga, todėl didžia 
dalimi teko beveik pusiau neap
dorotą žaliavą paskelbti. Ir taip 
darydamas aš neapsirikau: iš 
pradžios saugumo sumetimais pa
sitraukęs iš Vilniaus pas gimines, 
vėliau besiartinančio karo vie
sulo buvau nublokštas toliau į 
vakarus. Su savim tarp nedauge
lio daiktų dar spėjau pasiimti ir 
korektūrinį savo darbo ekzem- 
pliorių su pataisomis bei gausiais 
papildymais. Mat, lig tik mano 
knyga buvo išspausdinta, aš dar 
tais pat metais gavau iš vienos 
Gottingeno universitetinių kny
gų leidyklos pasiūlymą ją išleis
ti vokiečių kalba. Tą pasiūlymą aš 
tuojau priėmiau ir nieko nelauk
damas pradėjau rinkti naują me
džiagą ir ruošti pataisas kitam 
leidimui. Atsidūrus Vokietijoj, 
man per pačius baisiausius bom
bardavimus pavyko visa tai išgel“ 
bėti ir praūžus vakarų frontui, 
aš vėl galėjau pamažu imtis savo 
daibo. Tai aš galėjau daryti dėl 
to, kad gavau progos pasinaudoti 
vieno man gerai pažįstamo pro
fesoriaus gausinga lituanistine 
biblioteka ir universiteto ka!bo- 
tyr ne literatūra. Tuo būdu aš 
susninkau daug naujos medžia
gos, persijojau visą anksčiau su
rašytąją Ir prieš metus pradėjau 
visai iš naujo vokiškai rašyti 5į 
savo veikalą apie lietuvių kai bos 
žodžių darybą. Dabar, kiek lei
džia nelengva kasdienybė ir kiti 
rūpesčiai, atspėjamu laiku tai tę
siu toliau.

— Koks Jūsų darbas yra uni
versitete?

— Universitete aš dirbu dve
jopą darbą: dėstau lituanistinius 
kursus lietuvių studentams ir 
slavistiką kitataučiams. Iš lietu
vių daugiausia klauso tokie stu
dentai, kurie yra jau anksčiau 
studijavę Lietuvos universite
tuose. Jie, kaip ir Lietuvoje, pa
baigę savo studijas, laiko baig’a- 
muosius egzaminus ir įteikia di
plominį darbą. Visa sėkmingai at
likę, gauna oficialų filosofijos 
fakulteto dekano ir mano pasi
rašytą diplomą. Diplominiai dar
bai esti gana įvairūs, pvz. „St. 
Santvaro lyrika", „B. Brazdžio
nio kūryba“, „Lietuvių stabmel- 
dybės liekanos dabartinėje kata
likybėje" (arba „Lietuviškoji . 
krikščionybė"), „Tverečėnų tar
mė“, „Maž. Lietuvos Pagėgių tar
mė“ ir kt.

— Kokį dar kitą darbą dirbate?
— Šalia minėtojo tiriamojo dar

bo, kurį taikau daugiausia lygi
namosios kalbotyros reikalui, ir 
universitetinių paskaitų, tenka dar 
nemaža susidurti su mūsų ben
drinės kalbos praktika, kuri da
bar ypač aktuali yra pasidariusi. 
Tam reikalui daugiau kaip prieš 
metus buvo atgaivinta Lietuvių 
Kalbos Draugija, kurios pirminin
ku aš esu išrinktas, šal’a to, Mū
sų Kelio redakcijai pasiūlius, bu
vo įsivestas Kalbos kampelis, ku
ris, mano redaguojamas, dabar 
vis daugiau susiranda atgarsio 
mūsų tremtinių visuomenėje ir 
net užsienio lietuviuose. Bet no
rint sėkmingiau kovoti su mūsų 
kalbos negerovėmis, buvo suma
nyta išleisti praktinį lietuvių kal
bos vadovą, kuris turės apimti 
svarbesniuosius rašybos ir kalbos 
dalykus. Atsižvelgiant.į šių die
nų reikalavimus, norima tuo va
dovu atstoti ne tik pagrindinį ra
šybos vadovėlį, ė la vok. Dude
ną, bet ir buvusį „Kalbos pata
rėją“, kuris dabar jau sunkiai 
gaunamas ir, pakitėjus aplinky
bėms, nebevisai yra tinkamas. Be 
to, tuo pat žygiu norima duoti 
autentiškos pagrindinės medžia
gos lietuvių kalbos vadovėlių, 
įvairių žodynų autoriams ir šiaip 
rašto darbininkams, nes daug

Lietuvių tautinio 
laikais lituanistika 
blausios reikšmės.

kas, atsidūręs tarp svetimųjų ir 
neturėdamas su savim reikiamo 
keliarodžio, pamažu nukrypsta 
labai vingiuotais takais. Dabar 
šis darbas, mano redaguojamas ir 
papildomas, yra jau baigiamas, 
ir netrukus bus pradėta rūpintis 
jo leidimu.

— Ar šitame dideliame darbe 
Jūs, pone profesoriau, turite už
tenkamai talkininkų?

— Nuolatinių, vien kalbos 
mokslui ir kultūrai atsidėjusių 
darbininkų yra nedaug. Kurį lai
ką man teko drauge dirbti su 
prof. A. Saliu, bet prieš metus jis 
išvyko Amerikon, ir todėl man 
tenka toliau vienam dirbti uni
versitete. Dr. P. Kantrimas, dės- 
t s lietuvių kalba bei kalbotyrą 
Hamburgo Baltų Universitete, da
bar toliau tą darbą tęsia Pinne-

bergo Studijų Centre. Šalia uni
versitetinių paskaitų ir atskirų 
kalbinių straipsnių, paskelbtų pe
riodinėj spaudoj, jis yra platesnei 
visuomenei dar paruošęs gana 
vertingus populiarius „Lietuvių 
kalbos istorijos bruožus“, kuriuos 
Patria yra apsiėmusi išleisti. Ma
no buvęs vyr. asistentas Leonar
das Dambrauskas (Dambriūnas), 
mokytojaudamas gimnazijoj, yra 
išspausdinęs „Lietuvių kalbos 
sintaksę“ ir šalia to rašo dar Lie
tuvoj pradėtą didžiai aktualią ir 
naudingą disertaciją apie lietuvių 
kalbos veikslus (arba aspektus).

Praktiniame kalbos darbe man 
daugiausia tenka bendradarbiauti 
su gimnazijos mokytoju lituanis
tu St. Barzduk ir dar vienu il
gamečiu lietuvių kalbos praktiku; 
su jais kartu ruošiu ir „Lietuvių 
kalbos vadovą“. Šia proga noriu

viešai pareikšti, kad be šitų dvie
jų nenuilstančių, dažnai net sa
vęs išsižadančių bendradarbi^ vi
sai nebūtų buvęs įmanomas ir 
minėtasis darbas.

— Kokios yra sąlygos lituanis
tams studentams?

— Kaip visų tremtinių studen
tų, taip ir lituanistų gyvenimo 
bei darbo sąlygos yra nelengvos. 
Ypač sunkios jos yra pastarie
siems, nes jie, tęsdami toliau sa
vo studijas, iš vienos pusės da
bar nemato beveik jokių konkre
čiu aplinkybių, kur galėtų savo 
studijas vėliau pritaikyti, iš ki
tos pusės kai kas iš pradžios į jų 
studijas yra su didele abejone 
žiūrėję. Yra buvę atsitikimų, kad 
jiems buvo vengiama net duoti 
stipendijųl Bet gyvenimo tikreny
bė tokius skeptikus jau pradeda 
pamokyti; pvz. Augsburge sud
rinką mūst| tremtinių bendruo
menės apygardų atstovai jau aiš
kiai turėjo konstatuoti didelę li
tuanistų stoką. Ateityje, reikia 
manyti, jų trūkumas bus dar 
daugiau juntamas, o jų vaidmuo 
kaskart didė7, nes tautybei ir tau
tinei egzistencijai palaikyti lie
tuvių kalba, tautosaka, literatū-

V. K. Jonyno pašto ženklai
prancūzu zęnai Vokietijoje

Kartą gavę korespondenciją iš Korespondentas nurodo, jog V. 
Vokietijos prancūzų okupacinės K. Jonynas, savo studijas pradėjęs 
zonos, žmonės atkreipė ypatingą Kaune, jas baigė Paryžiuje. 1937 m. 
dėmesį į pašto ženklus: savo me- jis suorganizavo ir pats dekoravo 
niškumu jie pralenkė ne tik kitų tarptautinį technikos ir meno pa- 
Vokietijos zonų, bet ir daugelio rodos Lietuvos skyrių.
valstybių pašto ženklus. Neilgai m. paskelbus Lietuvoje naujų paš- 
tj-ukus, prancūzų zonos oficiozas to ženklų konkursą, V.K. Jonynas 
„Nouvelles de France" Nr. 620 laimėjo pirmąsias dvi premijas, 
paskelbė Vokietijos filatelistų kon- bet sovietų invazija šių pašto 
greso nuomonę, kad „prancūzų ženklų išleidimą sutrukdė.
zonos pašto ženklai yra vieni gra- „1945 m. jį rado Breisgau sosti- 
žiausių Europoje". Kituose to pa- nėję, kur V.Ę. Jonynas visus savo

Dailininkas V. K. Jonynas

laikraščio numeriuose filate- sugebėjimus ir meninį veiklumą

ko stokos, jis priverstas naudotis 
graviūromis, rūpestingai parinkto
mis iš taip turtingos visų rūšių 
dokumentų Freiburgo bibliotekos. 
Pirmai temai dailininkas pasirinko 
angliakasį, kurį matome Saaro 
krašto 2, 3, 6, 8 ir 12 pf. pašto 
ženkluose. Angliakasys čia pa- 

1 vaizduotas būdingoj jam pozoj, 
kuri mums jau žinoma ir kurią 

1 dailininkas pasirinko po daugelio 
bandymų, mums parodytų škicų 
sąsiuvinyje. 2enklo fone mes ma
tome stebėtinai ryškų ir tipingą 

1 mažą Saaro miestelį. Po kasyklų, 
Saaro gamtos turto, 15, 16, 20 ir 
24 pf. serijoje randame aukštuoles 
krosnis: vaizduojama grupė darbi
ninkų prie įkaitusio iki baltumo 
metalo. Po to, kaip pareiškė Jony
nas, reikėjo pagerbti laukų darbą, 
atliekamą moterų, kadangi vyrai 
daugiausia dirba namuose arba 
fabrikuose. Moterys čia atvaizduo
tos 25, 30, 45 ir. 50 pf. ženkluose, 
kurių fone matyti mažo pramonės 
miestelio dūmtraukiai. Tolimes
niuose 60, 75 ir 80 pf. ženkluose 
dailininkas pavaizduoja senąji 
Mettlacho bokštą ir Saaro kilpą. 
Jis sakosi pats norėjęs nuvykti 
vieton, bet dėl laiko stokos ne
galėjęs. Vis dėlto, ir naudodama
sis graviūromis, su jam būdingu 
rankos tikslumu bei piešinio sti
prumu duoda du žavius paveiks
lus. 84 pf. ženklas vaizduoja mar
šalą Ney 1946 m. Vaulano saloj 
pastatytą statulą. si serija sulau
kė jau žinomo pasisekimo, ir Jo
nynas netrukus gavo naujus už
sakymus: Reino kraštui, Wurten- 
bergui ir Badenui. V. K. Jonynas 
pasirenka šiuo kartu trijų rūšių 
temas: garsius žmones, peisažus ir 
paminklus. ®tai imkim daugiausia 
naudojamus pašto ženklus 12 ir 24 
pf. Reinui-Pfalzui parenka Vormso 
katedrą, Badenui-Rastatto pilį ir 
Johann Peter Hebelį, o Wurten- 
bergui Babenhauseno pilies koply
čią. 12 pf. ženklų spalva yra žalia, 
o 24-raudona. Korespondento nuo
mone, iš jų jau galima susidaryti 
vaizdą visų serijų.

Baigiant pasikalbėjimą, dailinin
kas korespondentui parodęs savo

ra, istorija ir kt., be abejonės, tu
rės labai didelę reikšmę. Ypač 
didelį vaidmenį vaidins mūsų 
gimtoji kalba, kuri yra stipriau
sias bendruomenės ryšys ir tvir
čiausias tautybės ramstis. Todėl 
visi supratingesnieji lietuviai bu
simuosius lituanistus turėtų dau
giau paremti, o ne atgrasinti jų 
nuo pasirinktųjų tariamai ne- 
praktinių, bet mūsų tautai labai 
svarbių studijų.

— Ar nereikėtų lituanistams 
susirinkti ir drauge apsvarstyti 
lituanistin ų ateities klausimų?

— Mano nuomone tai būtų la
bai reikalingas dalykas. Dabar 
mes, lituanistai, gyvendami išsi
blaškę įvairiose vietose beve'k 
kiekvienas dirbame savo darbą 
atskirai. Ilgainiui, išvažiavę, į to
limesnius kraštus, dar daugiau 
vieni nuo kitų nuteisime, ir mūsų 
bendrieji siekimai dėl to pasida
rys dar palaidesni. Reikia apgai
lestauti, kad lig šiol niekas nėra 
pagalvojęs apie tolimesnius li
tuanistinius uždavinius. Bet kol 
dar nevisai vėlu, reikėtų tuo da
lyku rimtai susirūpinti. Būtų ge
rai, kad įvairių lituani'tikos šakų 
atstovai susivažluotų ir apsvars
tytų bendruosius lituanistinius 
reikalus. O tokių svarstytinų rei
kalų yra apsčiai, pvz. lituanitinių 
šaltinių įsigijimas, fotografavi
mas vienoje prieinamesnėje vie
toje, savitarpinė ipformacija ir kt.

tinas Philadelphijos universiteto 
profesorius Alfredas Sennas, ku
ris, ilgoką laiką dirbęs Lietuvoje, 
karo metu yra paskelbęs visą eilę 
kalbotyrinių straipsnių aktualiais 
lietuvių kalbos ir net baltų 
kalbotyros klausimais, pvz. „On 
the degree of k'nship between 
Slavic and Baltic** (1941 m.), „The 
Lithuanian Language" (1942 m., 
Lietuvių Kultūros Instituto lei
dinys), „The historical develop
ment of the Lithuanian vocabu
lary** (1943 m.), „Standard Lithua
nian in the making" (1944 m.), 
„Lithuanian Dialectology", kuri 
1945 m. buvo priedu išleista prie 
žurnalo „The American Slavic 
and East European Review", šia
me (57 psl.) darbe randame gana 
išsamią dialektologinę bibliogra
fiją, lietuvių kalbos ploto apra
šymą trumpą lietuvių tarmių ap
žvalgą bei klasifikaciją ir žodžių 
geografijos bandymą, kur apibrė
žiamas gandro bei bulvės ir jų 
variantų vartojimo plotas. Salia

ties iMKrascto numenuose niaie-sugeoeiimus ir menių ve.K.umą sąsiuvinyje kitų pašto žen- 
hjos skyriuje buvo pranešta, kad panaudojo, kurdamas lĮvietmbe- M ]ekl šiuo ^elu jau i5s. 
ie ženklai didelio dėmesio susi- siems meno mokyklą. Vienos Ba- ^n(us Matome dldiKuosius Vo- 

lauke ir Londono Imperial InsU- den-Baden suorganizuotos letuvtų į y žmones Mainc0 ku
tufo cnrnnntni filatpliinc narnom mnnn narnnnc mptii V.K. Jonvnas .. ... —.....................  .tute surengto) filatelijos parodoj, meno parodos metu V.K. Jonynas 

Kilus tokiam susidomėjimui pa- atkreipė dėmesį prancūzų zonos 
čiais ženklais, susidomėta ir jų vyriausybės meno sekcijos vado- 
autorium. Tarptautinis filatelijos vų. Tuoj pas jį buvo užsakyta pa- 
žurnalas „Le Revue Internationale gal seną graviūrą Karolio Didžiojo 
de Philatelie“ pas autorių pasiuntė atvaizdas pirmajai prancūzų zonos 
savo korespondentą G.de la Ferte, ženklų laidai. Taip atrastą V.K. 
kuris vėliau ilgokame straipsny Jonyną prancūzų karinė valdžia 
„Vytautas Kazys Jonynas artistes apkrovusi skubiais užsakymais.

Kettlerį — (Rein-Pfalz), didįjį im
peratorių Karolį Didįjį bei genia
liojo Bonnoje gimusio kompozito
riaus Beethoveno energingą ir 
kenčiantį vaidą (8 pf. Rein-Pfalz); 
be jų šioje serijoje randame visą 
eilę prancūzų zonos peisažų.

____ _ ___ __  ________ ______ ______ . Grįždamas namo, rašo korespon- 
philatelique" pasaulio filatelistus Dailininkas dirba skubiai, skubiau, dentas, jis jautęs malonumą pa- 
painformavo, kad tų ženklų auto- negu jam patiktų dirbti. Nors savo matęs keletą paminklų ir peisažų, 
rius yra žinomas lietuvis dailinin- eskizus jis mėgsta apmesti atvi- kuriuos savo pašto ženkluose 
kas V.K. Jonynas ir plačiai su- roję galvoje prieš savo pasirink- taip vykusiai atvaizdavo Vytautas 
pažindino su juo savo skaitytojus, tus peisažus, šiuo kartu, dėl lai- Kazys Jonynas.
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irA. Salio 1946 m. antru leidimu 
rankraščio teisėmis pasirodžiusių 
hektografuotų „Lietuv ų kalbos 
tarmių“ (su žemėlapiu) šis A. 
Senno darbas bus gerokas papil
dymas ir naudingas orientacinis 
šaltinis ne tik užsieniečiui tyri
nėtojui, bet ir lietuviui litua
nistui.

Iš Europos kalbininkų vienas 
iš darbščiausių yra Hamburgo 
universiteto profesorius Ernestas 
Fraenkelis, kuris, dėstydamas 
Baltų Universitete, yra dar per
nai išleidęs didžiai vertingą stu
diją apie 1598 m. Malchero Pet
kevičiaus katekizmo kalbą. Tos 
knygos pilnas pavadinimas yra: 
„Sprachliche, besonders syntaksi- 
sche Untersuchung dės kalvinisti- 
schen litauischcn Katechismus 
deg Malcher Pietkiewisz von 
1598" (Gottingen, 1947). Kaip sa
vo kituose kalbotyriniuose dar
buose, taip ir šiame darbe pro
fesorius E. Fraenkelis naudojasi 
labai gausia ir pačia naujausia, 
net karo metu pasirodžiusia li
teratūra, todėl tas jo veikalas bus 
didžiai naudingas ne tik lietuvių 
kalbos, bet ir kitų indoeuropiečių 
kalbų tyrinėtojams.

Šalia E. Fraenkelio taip pat yra 
labai darbingas Gdttingeno uni-

kalbos istorikams, bet ir litua
nistams mokytojams bei šiaip 
lietuvių kalbos mėgėjams. Tad 
linkėtina, kad tas darbas ko grei
čiausiai pasirodytų.

— Ar daug.au nėra užsieniečių 
lietuvių kalbos tyrinėtojų?

— Kadangi lietuvių kalba yra 
viena iš seniausių indoeuropiečių 
kalbų, kai kuriais atvejais yra iš
laikiusi net senesnių dalykų kaip 
sanskritas arba senovinė graikų 
kalba, tad, suprantama, nei vie
nas žymesnis indoeuropiečių kal
bų tyrinėtojas negali apsieiti be 
lietuvių kalbos. Todėl Ja yra do
mėjęsi ir tyrę natys žymiausi įvai
rių kraštų kalbininkai, pvz. lat
vių profesorius J. Endzelynas, ru
sų akademikas F. Fortunatovas, 
lenkų prof. J. Rozmadowskis, vo
kiečių profesoriai A. Schleiche- 
ris, A. Leshienas, K. Brugman- 
nas, W. Schulze, R. Trautman- 
nas, Fr. Spechtas, J. Gerullis, 
prancūzų prof. A. Meillet, švei
caru prof. M. Niedermannas. da
nų prof. H. Pedersenas, olandų 
prof. N. van W jkas, švedų prof. 
R. Ekblomas, amerikiečių prof. H. 
H. Benderis ir kt. Bet pastaruoju 
laiku specialiai apie lietuvių kal
bą, kaip jau minėjau, nedaug kas 
tėra rašęs. Pvz. Fr. Spechtas, bu
vęs Breslavo universiteto profe
sorius, dąbar dirbąs Mainzo uni
versitete ir seniau išleidęs A. Ba

— Kaip eina lituanistų moky
tojų darbas tremtyje?

— Lituanistų kaip ir kitų trem
ties mokytojų darbas yra didžiai 
vargingas: trūksta ir šaltinių, ir 
lektūros, ir kitų priemonių. Bet, 
nepaisant visų tų sunkenybių, 
yra šioj srity daug kas padaryta. 
Pvz. 1947 m. liepos 10—11 d. 
Wurzburge įvyko amerikiečių ir 
prancūzų zonų gimnazijų ir pro
gimnazijų lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytojų konferencija, 
kur buvo skaityta visa eilė refe
ratų pačiais aktualiausiais klau
simais. Tais pat metais rugsėjo 
30 d. Sclwab. Gmūndėje susirin
kusi lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojų komisija peržiūrėjo ir 
šiems laikams daugiau pritaikė 
lietuvių kalbos bei literatūros 
programą. Konferencijos prane
šimus ir šią pataisytąją progra
mą ruošiamasi išleisti atskiru lei
diniu, kur tarp ko kita bus ir
mano straipsnis apie lietuvių kai- versiteto profesorius Eduardas 
bos taisyklingumo klausimą mo- Hcrmannas, kuris jau baigia 
kykloje. spaudai ruošti plačią istorinę lie-

— Ar yra kitataučių kalbin’n- tuvių kalbos chrestomatiją, ku
ku, kurie š’ais laikais dar rūpin- rioj bus duodama tekstų nuo se
tus! ir lietuvių kalba? niausiu ligi paskutiniųjų laikų.

— Kad ir nedaug, bet vis dėlto gitas darbas, reikia tikėtis, bus 
yra. Pirmoj vietoi čia yra minė- didžiai naudingas ne tik lietuvių

BADEI

V. K. Jonyno plėsti pašto ženklai prancūzų okupacinei zonai Vokietijoje

ranausko surinktas tarmes bei 
Konstantino Sirvydo „Punktus 
Sakymų“, dar karo metu yra iš
leidęs didelį lyginamosios kalbo
tyros darbą „Der Ursprung der 
Indogermanischen Dekllnatlon“ 
(Gottingen, 1944), kur jis plačiai 
liečia ir lietuvių kalbą, bet dėl 
savo specifiškumo ir keliamų 
klausimų problematiškumo tuo 
darbu lituanistai tik iš dalies te
galės pasinaudoti. Tik lituanistai 
specialistai galės pasinaudoti ir 
norvegų mokslininko Chr. S. 
Stango 1942 m. Oslo pasirodžiu
sia labai svarbia knyga „Das sla- 
vische und baltische Verbum" 
kuri savo aktualumu bus ypač 
pravarti istorinės lietuvių kalbos 
gramatikos rašytojams.

Tą priežastį, kodėl dabar kalba 
užsieniečių nedaug tėra tyrinė
jama, reikia iš dalies aiškinti tuo, 
kad šiuo metu, ypač po karo, 
kalbotyra apskritai nedaugiausia 
yra rūpinamasi. Antra vertus, da
bar nebedaug yra ir likę žymių, 
plataus masto kalbininkų. Pvz. 
didžiai garsus prancūzų moksli
ninkas Antanas Meillet, buvęs 
mūsų Vytauto Didžiojo Universi
teto garbės daktaras, yra jau 
prieš karą miręs. Taip pat labai 
gabus indoeuropiečių, ypač bal
tų slavų, kalbų tyrinėtojas, olan
dų kalbininkas N. van Wijkas, 
prieš karą ir mano redaguotame 
kalbotyriniame žurnale „Archi- 
vum Philologicum“ bendradar
biavęs, karo metu atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Pagaliau ir švei
carų gana žymus profesorius Max 
Niedermannas, visą laiką buvęs 
labai palankus mūsųv tautai ir 
drauge su A. Sennu bei Pr. Bren- 
deriu leidęs „Rašomąjį lietuvių 
kalbos žodyną** vokiečių kalba, 
dabar jau irgi yra emeritas. O vo_ 
kiečių profesorius Ferdinandas 
Sommeris, vienas iš žymiųjų se
nesnės kartos mokslininkų, para
šęs vieną specialų veikalą iš bal
tų kalbotyros srities, vėliau ėmė 
daugiau domėtis hetitologija, ir 
tuo būdu nuo baltistinių studijų 
visai atitrūko.

— Kas lietuvių kalbos re’kalui 
yra dabar daroma Lietuvoje?

— Apie kalbotyrinį darbą da
bartinėj Lietuvoj per geležinę 
sieną nedaug ką tegalima patirti. 
Kiek iš laikraščių žinoma, J. Bal
čikonis esąs paskirtas Lietuvos 
Mokslu Akademijos nariu. Lie
tuvių Kalbos Instituto direktoriu
mi ir dabar toliau redaguojąs 
lietuvių kalbos žodyną.

— Ar kur nors Rusijoje yra 
dirbamas lituanistinis darbas?

— Kad kur nors Tarybų Są
jungoje būtų dirbamas mokslinis 
lietuvių kalbos darbas, neteko 
girdėti. Vienintėlis man žinomas 
kalbininkas, besidomįs lietuvių 
kalba, yra prof. B. Larinas, kuris 
viename tarybiniame žurnale yra 
1926 m. paskelbęs Nemunaičio 
dzūkų tarmės aprašą.

— Ar yra kokių nors perspek
tyvų mūsų lituanistams tęsti sa
vo specialybinį darbą užsienyje?

— Apskritai imant, tokių per
spektyvų yra labai maža. Visų
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pirma lituanistika ir net baltisti
ka kaip specialybė nėra (vesta 
nei viename užsienio universi
tete. Lietuvių kalba yra dėsto
ma tik kur nekur, ir tai tik ly
ginamosios kalbotyros reikalui. 
Be to, anglosaksų kraštuose kal
botyra ir šiaip jau nėra tiek kul- 
tyvuojama, kiek Europoje. Todėl 
mūsų lituanistams bus nelengva 
kur nors gauti atitinkamo darbo. 
Lig šiol tik prof. V. Krėvei Micke
vičiui ir prof. A. Saliui yra pa
vykę išvykti Amerikon ir ten to
liau tęsti literatūrini bei kalbini 
darbą Phlladelphijos universitete- 
bet iš juodvlejų tik V. Krėvė 
Mickevičius Salia rusų kalbos 
dėsto dar rusų bei lietuvių litera
tūrą, o A. Salys moko amerikie
čius rusų ir lenkų kalbos.

— Ką daugiau, pone profeso
riau, galėtumėte pareikšti mūsų 
tremties visuomenei lituanistikos 
klausimais?

— Baigdamas norėčiau dar pa
sakyti, kad 1 tuanistika, kaip ir 
kiekvienas tikrasis mokslas, visų 
pirma yra objektyvinės tiesos ir 
laisvos kūrybos dalykas, todėl ji 
negali būti niekam pajungta: čia 
bet kokia tendencija yra net.ks- 
linga. Be to, lituanistika, plačia 
prasme suprantama, t y. apiman
ti ne tik lietuvių kalbą, bet ir li
teratūrą, tautosaką, i:toriją ir kt., 
yra labai glaudžiai susijusi su 
mūsų tautine kultūra, todėl ją 
puoselėdami, mes tuo pat metu 
ugdome ir palaikome tą kultū
rą, geriau pažįstame savo kraštą, 
praeiti, žmones, ir per tai dau
giau aprisirišame prie' savo tėvų 
žemės. Tad lituanistiniai mokslai 
mums yra ne prabanginis arba 
vien tik intelektualinio įdomumo

objektas, kaip kad nevienas ki
tatautis | tai žiūri, bet bendra 
tautinė būtenybė Ir pareigos daly
kas. Mes turime neužmiršti, kad 
kaip atskiras išlavintas žmogus, 
taip Ir susipratusi tauta gyvena 
ne viena kasdienine duona, — ji 
yra dar reikalinga ir gaivinamo 
dvasinio peno, kuris slypi jos pa
čios amžiais sukurtuose lobiuo-e. 
Tuos lobius surasti, Iškelti aikš
tėn ir išryškinti kaip tik ir yra 
l.tuanistų uždavinys. Ir jie tą už
davinį turi spręsti ne tik «avame 
krašte, bet ir visur kitur būdami. 
Tačiau pirmoje vietoje mūsų tau
tos dvasią reikšti pasaulyfe turi 
būti pašaukti mūsų rašytojai, 
didžiausi lietuviškojo žodžio apaš
talai. Pvz. Jurgis Baltrušaitis, kad 
ir daugeli metų nebuvęs Lietu
voje ir lietuviškai pradėjęs ra
šyti tik senatvėje, savo gražiąja 
„Ramunėle" arba aiškiaregiu „Žy
niu“ taip mus dvasiškai nutei
kia, kad juos paskaičius net di
džiuliai kasdieniniai sielvartai 
atrodo žymiai lengvesni. Štai jo 
tiesiog pranašiški žodžiai:

Man žynys pasakė senas — 
Mirksnio saldis menkas penas, 
Pasidavęs kibirkštėlei, 
Tu į naktj krisi vėlei.

Jeigu mes, lietuviai, apsvaigę 
svetimybėmis, lengvai pamiršime 
savo tautinę kultūrą Ir lietu
viško dvasinio turto šaltinius, mes 
išnyksime pasaulio jūroje, nepa
likę jokių pėdsakų. Tad, to pa
ties Jurgio Baltrušaičio žodžiais 
tariant,mums visiems yra pra
vartu ‘ užduotą taką grjsti

Per šios žemės karalystę, 
Kiek lemtis jo ilgio ties 
Ligi atilsio nakties.

džistas, jis darė lošdamas vieną 
klaidą po kitos, sukeldamas part
neriams gardaus juoko, kartais 
pykčio. Bridžas užsitęsė, ir Aure
lija, kuri nedalyvavo lošime, nes 
iš viso nemėgdavo kortų, niekieno 
nepastebėta pasitraukė | savo mie
gamąjį. Apie trečią valandą Irena 
tylutėliai ant pirštų• galų {slinko 
tetos miegamajam Nors Aurelija 
nebuvo dar užmigusi, bet nepravėrė 
aklų. Pabučiavusi tetą irprakuždė-

Paullus Stelingls

ŽIEMOS NAKTIS
Sidabrinėje, žvaigždėtoje nakty 
Miega ledo upės ir laukai. 
Kažkur, neapsakomai toli, 
Žilomis, pabalusiom galvom 
Klūpo mėlyni miškai.

Sidabrinėje, žvaigždėtoje nakty 
Kelia galvas milžinai kalnai. 
Kažkur, neapsakomai toli, 
Spindinčiom, šaltom akim 
Žvelgia gilūs ežerai.

Sidabrinėje, žvaigždėtoje nakty 
Tyliai plaka Visatos širdis. 
Kažkur, neapsakomai toli, 
Ledo žvakių atspindy 
Miega užpustyti miestai ir keliai..

didžioji si(ii(jiii(iia
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jusi „Labąnakt“, Irutė vėl Išslinko. 
Tik paryčiais užmerkė sapnas pa
vargusias Aurelijos akis.

Iš ryto kaip pavasario vėjas 
Irena triukšmingai įsiveržė tetos 
kambarin. Ji glostė Aurelijos plau
kus. bučiavo jos rankas ir pečius. 
Kažkoks aitrumas kilo Aurelijos 
širdyje ir niaukė švelnų prisiriši
mo jausmą.

— Palauk, vaikuti, man labai 
skauda galvą.

Aš turiu puikiu vaistų iš Pa
ryžiaus. Tuoj atnešiu.

JI mylėjo Ireną kaip tikrą savo 
dukterį. Šioji taip pat buvo 
prisirišusi prie tetos visa savo 
išpaikusia širdimi. Daug ašarų buvo 

‘išlieta, kai baigusi gimnazija Ire
na įsigeidė studijuoti tapybą Pa
ryžiuje. Bet dėlto baigėsi Irėnos 
laimėjimu, ir štai jau treti metai, 
kaip ji tik retkarčiais aplanko sa
vo tetą. Keturiaaukščio namo 
Kaune ir gražinus centruko Zara
sų apskrity savininkė devyniolik
metė Irena jautėsi visiška dama. 
Štai ir šiandien, norėdama malo
niai nustebinti mylimą tetą, ji lėk
tuvu atskubėjo pasveikinti jos gi
mimo ir drauge vardo dienos pro
ga. „Čia tau Paryžiaus pasveikini
mas, tetule, pračiulbėjo ji, paduo
dama Aurelijai puikią 43 rožių 
puokštę.

Irena kaip kačiukė glaudėsi prie 
tetos:

— Tetutė bus gera, tetutė dar 
šiandien važiuos su Irena | dvarą, 
ten tetutė praleis su Irena keletą 
saulėtų savaičių} toli nuo tų biau- 
rių pakalikų vyrų ir kvailų, ne
vykusiai nusidažiusių moterų. O 
Irėna nupieš tetutės portretą, ku
ris bus jos gražiausias kūrinys ir 
kabės paryžiaus rudens Parodoje! 
Irėna gaus pirmąją prizą, ir tetu
tei bus labai smagu! Taip?

Ne, mielas kūdiki, ne, mano 
lakštutei S| kartą tetutė, nebus to
kia gera. Ji pasikvietė svečių ir 
tegalės su Irena vykti rytoj ar 
poryt. O šiandien teks Irutei pa
kentėti tų biaurių pakalikų vyrų 
ir nevykusiai nusidažiusių moterų 
kompanijoje.

Irena vos nepravirko. Ji iš viso 
sunkiai pakesdavo prieštaravimus, 
o čia jos teta, kuri visuomet pil
dydavo augintinės įgeidžius, stai
ga kažin kodėl pasipriešino jos 
norui.

Tur būt, yra jau koks pavergęs 
tetutės širdį, koks . nors unguriš- 
kos išvaizdos jaunuolis su ūseli
ais, patempė Ji lūpas.

ūseliai buvo kulminacinis Irė- 
nos neapykantos vyriškai giminei 
punktas.

Taip, juk taip? Prašau, prisi
pažinti! Tetutė įsimylėjus! neri
mavo ji.

Ne, nečiauškėk nesąmonių, kreg
ždute, — staiga užraudo Aurėlija. 
Mano metuose nebekalbama apie 
meilę.

Irėna garsiai nusikvatojo.
— Ach, tai laputė, ta mano te

tulytė! Visų pirma tetutė visai 
jauna. Antra, garsi artistė, o tre
čia tetutė paves man paskambinti 
visiems pakviestiesiems, kad tetu
tė staiga susirgo, ir važiuos. Prie
šingai — Irėna bus tikra, kad te
tulytė įsimylėjo!

„Aurelija pabučiavo Irėnos 
auksines garbanas ir tyliai pra“ 
tarė:

Negaliu, vaikuti, šiandien mes 
pasiliksim, o rytoj dar prieš 12 
galim išvažiuoti. Gerai?

Kažin kaip ypatingai skamban
tis tetos balsas paveikė Ireną. Va
landėlei ji susimąstė ir, glaus
damos! prie Aurėlijos, prakuždo:

— Gerai, tetute, bet rytoj tai 
Jau žodis?!

Svečiams Išvykus, Irena dar il
gai sėdėjo tetos miegamajam ir 
lakštavo tetai savo {spūdžius.

O visų {domiausias tai tas rašy
tojas Vytas. Jis toks juokingas, 
bet mielas, ar ne tiesa, tetute? 
Kai eina, tai jo kojos kažin kaip 
vis atsilieka dar, lyg abejodamos, 
ar sekti paskui besiveržiančią 
priekin galvą. Ar tetutė pastebėjo 
tai? Bet šiaip jis puikios figūros 
ir gražaus veido. Ypač puikios jo 
akys. Ar ne tiesa? Mėlynos ir 
tamsios, tamsios!...

— Eik gulti, Iručiuk, man skau
da galvą, šiandien ji neįprastai 
sunki! ...

Ach, ar nebus tetutė, klek pa
dauginusi vyno! Šelmiškai nusi

juokė Irena ir paglostė kvepian
čias tetos garbanas.

Kokia žavi mano tetulytė!
Eik, mažoji pataikūnėje gulti, — 

blankiai nusišypsojo Aurėlija ir 
dšjung šviesą — būk tokia gerutė!

— Klausau, tetulyte. Labanakt!
Ant pirštų galų Irėna tylutėliai 

paliko tetos miegamąjį.
Didysis laikrodis išmušė 11-ką, 

kai Aurelija pravėrė akis. Ireną 
teko ilgokai žadinti.

Na, kelkis, tinginėle, — purtė 
ją Aurėlija, — juk žadėjome dar 
prieš 12-tą išvažiuoti, o dabar jau 
11-ka. Paskubėk! Viens, du, trys!

Irena atmerkė užmiegotas akis.
Šiandien? Jokiu būdų., tetule! 

Šiandien pas mus bridžo partija. 
Aš pakviečiau svečių. Prašau at
leisti. Gal ryt?

— Matai, išdykėlė, {kalbėjai se
ną tetą, pažadėjai portretą, o .da
bar iškelti i bridžą!

Kas kviestas, Aurelija nebe
klausė. Jai buvo aišku, kad Vytas

Jonas Minelga

MINTYS IŠVYK
STANT SVETUR

Plaukia laivas plaukia — 
Išskečia bures.
Kur žiaurus likimas 
Ryt mane atras?

Okeanai platūs — 
Toks mažytis aš.
— Pasakyki, Jūra 
Ką dalia atneš?

Ak, užteks čia skausmo, 
Ašarų gana.
Širdžiai jau pakarto- 
Viešnia aimana.

Į
Pūskit, siauskit vėjai
Iš rytų šalies, 
Savo gilų skundą 
Jums širdis išlies!

O senolių žeme,
Tėviške mana, 
Amžiais degs man Tavo 
Ilgesio liepsna.

Kur nublokš likimas, 
Kur dalia nuneš — 
Tartum viena siela 
Būsim — Tu ir aš.

Prižadu — sugrįšiu, 
Grjšiu atgalios.
Svetima padangė 
Ne, nesuvilios I

bus kviestųjų tarpe. Per visą va
karykšti pobūvi jis neatitraukė 
akių nuo Irenos ir, nors nebuvo 
aistrus šokėjas, naudojosi kiek
viena proga ją iškviesti šokiui. Ir 
nė karto nekviete Aurelijos, kuri, 
atsikalbėjusi galvos skaudėjimu, 
gerbėjų apsupta sėdėjo žiemos 
sode . . .

Diena prabėgo pasiruošimuose 
ryt dienos kelionei. Pavakarys 
buvo šiltas, pritvinkęs žydinčių 
gėlių dvelkimo, neaiškaus virpė
jimo pilnas, meilės virpėjimo, ky
lančio | aksominę žydrumą, spin
dinčią mėnulio sidabre . . .

Aurelija pasipuošė žalsva suk
nele, kurioje taip mėgo ją matyti 
Vytas, vadindamas sirenų valdove. 
Kaip liekna žydinčių alyvų šakelė 
atrodė Irena šviesioj liliQ suknelė
je- su tamsia rože auksiniuose 
plaukuose. Vytas atėjo • pirmas. 
Taip stipri buvo traukimo jėga, 
rišanti juodu su Irena, kad jie 
nebeįstengė jos paslėpti. Degan
čios Vyto akys, jo judesiai, tai 
elastingi, tai vėl perdaug staigūs, 
visa jo povyza išdavė jo nepa
prastą susijaudinimą. Puikus bri-

Ir kaip viesulas išbėgo savo 
kambarin. Aurelija klusniai pra
rijo karčius miltelius, nors puikiai 
žinojo, kad juodųjų minčių, slėgu
sių jos galvą, neišvaikys jokie 
vaistai.

— Aš pasikviečiau į ūk| keletą 
svečių, tikiuosi tetutė, nepyksi? 
Išvyksime visi šiandien 16 valan
dą, gerai? Tuoj liepsiu paruošti 
mašiną kelionei. O kol kas, pra
šau pusryčių. Kavutė atvažiuoja!

Ir ji {vežė stiklini staleli su pa
ruoštais pusryčiais.

Aš tikras magas, tetute, ar ne 
tiesa? Paryžiuj mane visi vadina 
žaviąja staigmena. Ar gi jau aš 
tokia žavi, tetute? Ach, aš norė
čiau turėti nors mažą dalelę te
tulytės žavumo ir talento!

— Tu turi viską, Irute, ir priedo 
jaunystę. Gėdykis taip išjuokti sa
vo seną tetą. Aš baigiu gyvenimą, 
o tu j{ pradedi. Tu gyveni jo 
skaisčiausiąją aušrą, — nuoširdžiai 
priglaudė Ireną Aurėlija. Šiuo 
momentu ji tikrai jautėsi labai 
sena ir pavargus.

— Na, vėl tetulytė pradeda be 
reikalo graudintis. Netinka, netin
ka šiom žavioms lūpoms tokie 
žiaurūs žodžiai. Netinka liūdesys 
šiom ugningom akim!

— Tiek to, brangute, gana gla
monėtis. Kava atauš. Dar reikia š| 
tą nusipirkti mieste. Kiek čia to 
laiko beturime. Jau pusė dvylik
tos. O dar reikia susišukuoti, ran
kas sutvarkyti.

— Bet tetutei labiau tinka iš
sidraikiusios garbanos. Tokius pui
kius plaukus tik gadina šukuo
sena! išdykavo Irena. — Tarp kit
ko | dvarą pakviečiau visus va
karykščius bridžistus. Tetutė net 
nepaklausei, kas tie kviestieji, tu
riu viską, viską pati išdėstyti. Tik
rai, tetut, visad nemoteriška būti 
tokia nesmalsia!

— Aš pasitikiu tavo skoniu, — 
atsiliepė Aurelija.

— Matau, tetutė kažko nepaten
kinta. Gal negerai, kad pasikvie
čiau svečių nepasiklausus? Tai aš 
tuoj atsakysiu visiems telefonu, 
gerai?

Ne, ne, Irute. Viskas labai ge
rai, aš visai nepykstu, tik nuo 
galvos skaudėjimo ar šiaip ko 
mane užpuolė toks mažytis nieku 
nepagristas liūdesys. Nepaisyk to. 
Senstančioms moterims tai dažnai 
pasitaiko! . . .

Pusryčius baigė tylėdamos, kiek
viena paskendusi savo minčių pa
saulyje. Lygiai 16-tą, valandą 
linksma draugija dviem automo
biliais pajudėjo nuo Aurelijos 
vartų: per porą valandų jie pa
siekė ūkį. Senieji dvaro rūmai se
niai nebuvo priglaudę tokios 
triukšmingos draugijos.

Oras buvo puikus. Saulėtos die
nos padėjo atvykusiemf > linksmai 
ir maloniai leisti nerūpestingas 
jaunystės dienas. Jaunimas žvejo
jo, uogavo, jodinėjo, irstėsi ežere. 
Naktimis deglų šviesoje gaudė upe
liūkštyje vėžius. Žodžiu, pramo
goms nebuvo galo. Tik Aurelija 
blankiu šešėliu viena slankiojo po 
parką, retkarčiais nuklysdama 
paežerių. Tiesa, jaunimas perdaug 
ja nesirūpino ir kvietimais neįky
rėdavo. Retkarčiais Irena užbėg
davo pasakyti tetulei „labanakt", 
paskubom pakštelėdavo | išbalusią 
Aurelijos kaktą ir vėl išnykdavo. 
Dažniausiai Aurėlija pusryčiau
davo ir vakarieniaudavo viena. 
Tik pietums, kai prie stalo susi
rinkdavo visa triukšminga draugi
ja, klegesiui ir kalboms nebūdavo 
galo. Bet vos tik pavalgę, jie visi 
kažkur skubėdavo, palikdami Au
reliją netrukdomai laukti nemigo 
nakties. O tos naktys, persunktos 
ilgesiui Tos naktys, kada nebuvo 
kur pabėgti nuo degančių prisi
minimų! Jo žodžiai dar skambėjo 
jos ausyse, o Jis juos kuždėjo Jau 
kitai, taip brangiai ir nepakeliamai 
žauriai artimai.

— „O kas, jei ir ją jis tik pa
vilios, sužeis jos širdĮ ir pames?—

kartais užklysdavo mintis išvar- 
ginton Aurelijos gavon. Bet ne. Ji 
Jauna, graži, lengvabūdė — visi 
privalumai. S| kartą jis pats su
degs jausmo liepsnoj! Širdies gi
lumoje Aurelija turėjo pripažinti 
Vytautui atleidžiančių faktorių, 
bet nuo to jai nė kiek nebuvo 
lengviau. Gal net sunkiau, nes te
ko pratintis prie minties, kad ar
tėja galas ne tik Jos moteriškam 
žavumui, bet ir jos artistinei kar
jerai. O nuo tos minties ji pri
versta būdavo užsimerkti kaip 
muo akinančio žaibo — tokia ne
viltim jos šviesoj nusidažydavo 
rytojus.

Jausmų kovoj ir minčių sūku
riuose prabėgo dvi savaitės. Jau
nimui tai buvo nenutrūkstanti 
džiaugsmų grandinė, Aurėlijai — 
nemigo naktų palša vilkstinė. Pa
galiau 15-tą nemigo nakt| Aurelija 
nutarė išvykti atgal i miestą, bet 
iš ryto, {bėgusi Jos pasveikinti, 
Irena pračiulbo:

Brangi, tetute, paruošiau tau 
- stebuklingą staigmeną. Tik ne
klausinėk. Tuo tikslu aš, Augin
ėtus, Marytė ir Kostas skubiai 
važiuojame Kaunan. Prašau pasi
puošti, {sakyti paruošti puikią va
karienę, o mes su šampanu ir 
staigmena grįžtame šį vakarą. Lik 
sveikutė. Iki linksmo vakaro!

Dar tebegulėdama lovoje, Aure
lija girdėjo išvykstančių linksmą 
klegesį, nustelbus} mašinos ūžimą.

Pasipuošusi savo gražiausia 
suknia, degančiom lūpom, išbalus, 
prigesusiom akim ir nerimo pilna 
širdimi laukė Aurelija parvyks- 
tančiu. Ji buvo lyg Bottičėlli pa
veikslas, bet niekas nematė jos 
ilgesingai rymančios senojo rūmo 
lange. Iš laukų drauge su džiū
stančio šieno kvapu, plaukė siel
vartingos vakarojančių dainos.,.

Temstančiam dangaus aksome 
viena po kitos užsidegė žvaigždės. 
Pasigirdo jnašinos ūžesys, sušvy
tavo parke prožektorių šviesos, 
atklegėjo linksmas jaunimo būrys. 
Balta plaštake įskrido Irena į 
kambarį. •

— Sveikink, tetulyte, mudu su 
Vytu susituokėm!

Lyg pro miglas pamatė Aurelija 
spindinti laime Vytauto veidą. 
Prispaudė lūpas prie Irenos kak
tos ir išgirdo iš labai toli atplau
kiančius varpo garsus. Paskui va
landėlei viskas dingo. Vėliau iš 
■kažkur, pradžioje vos girdimai, ar
tėjo garsai . . .

— Vandens, vandens! — jau ar
čiau maldavo ašaringas Irenos 
balsas.

Ir pagaliau visai aiškiai Vyto 
žodžiai:

— Padėkime čia, ant sofos!
Aurelija atmerkė akis ir pamatė 

palinkusius prie jos pilnus išgąs
čio veidus.

— Atleiskite, toks netikėtas... 
džiaugsmas sujaudino mane! Da
bar jaučiuosi visai gerai, bandė ji 
pakilti.

Bet Irena neleido jai nė paju
dėti.

— Mes atnešim viską čia. Tik, 
prašau, tetute, nė vieno judesėlio! 
Mes tuojau!

Jaunimas paskubom gabeno, pa
sikvietęs tarnus į pagalbą, iš val
gomojo vaišių stalo apkrovimą ir 
dėliojo ant mažų stalelių. Aureli
jai privežė, stiklini staleli, ap
krautą skanumynais ir vaisiais. 
Dabar susirinko visa draugija. Ir 
tie, kurie buvo išvykę staigmenos 
ir šampano, ir tie, kurie namie 
ruošė puokštes ir pynė vainikus, 
pasislėpę giliausiam parko kampe. 
Pasipylė sveikinimai, bučkiai.

— Vaikučiai, — perskrodė svei
kinimų bangą Aurėlijos balsas.

Visi nutilę sužiuro | ją.
— Noriu pirmoji išgerti šampano 

taurę už jūsų jauną laimę, už 
Jūsų ateit|l

— Sampaną atkimšti! Greičiau! 
sujudo jaunimas.

Ir štai taurės jau skEdinos. Au
relija virpančia ranka iškelia 
taurę.

— Už jūsų meile, už jūsų auksini 
pavasari! — žiūrėdama Vytui į 
akis, skardžiu balsu sušuko Ji. 
Triukšmingas jaunimo „Valio!” 
palydėjo jos žodžius. Vytas nu
leido akis ir vos pastebimai nu
balo. Ilgai dar muzikos ir dainų 
garsai skrido pro skaidriai nuš
viestus rūmų langus | laukų pla
tumas ir, tolumoje atsimušęs į 
mėlyną šilo sieną, gr|žo aidais 
atgal. Tik jau gerokai išaušus visi 
išsiskirstė poilsiui. Gr|žus | savo 
miegamąjį, svyruojančiais žings
niais priėjo Aurelija prie veidro
džio.

— Na, mano senute, šiandien tu 
suvaidinai sunkiausią savo gyve
nime vaidmenį. Pradėjai nevyku
siai, bet pabaiga pagyrimo verta. 
Bravo, Aurelija! x

Ji atsisėdo prie tualetinio sta
liuko, pasiėmė vizitinę kortelę ir 
nevisai tvirta ranka užrašė: „Miela 
Irute. Kai tu skaitysi šiuos žo
džius, aš jau būsiu labai toli. 
Mano sveikata verčia mane iš
vykti. Norėdama kiek pasaugoti 
ir taip jau pairusius nervus, ven
giu atsisveikinimo ir šiuo lapeliu 
perteikiu tau mano nevykusią 
staigmeną. Iš Kauno pirmu grei
tuoju vykstu i kalnus Iš ten pa
rašysiu. Atsisveikink Vytą ir sve
čius. Viešėkit, kol patiks. Bučiuo
ju. Tavo senoji tetai" įdėjus | vo
ką laiškeli, ji paspaudė skambuti. 
Užmiegotom akim |bėgo kamba
rinė.
— Liepk paruošti mašiną, Onu

tėj ir kai bus paruošta, pranešk 
man. Aš tuoj išvažiuoju. Sį laiš
keli paduok poniai Irenai, kai ji 
atsikels.

— Tai jūs visai nė negulsite?
— Ne — pasiskubink! Kamba

rinė tekina nubėgo šoferio name
liu.

Kai niekas esti viskuo
VIENO MOKINIO PRISIMINIMAI IS PIRMŲJŲ NEPRI

KLAUSOMYBES METŲ VILNIUJE

sklaistyti knygos ar neštis išskėsto 
laikraščio: prie kiekvieno kampo 
rasdavai ko pasiskaityti. Ypač pa
ranku buvo tas, kad paėjęs ir vėl 
galėdavai atkartoti tą patį, ir vėl 
tą pati — taip ligi savojo kiemo 
vartų. Kolei parkeverzodavai na
mopi, viskas sulįsdavo | galvą.

KAROLIS KROKSLYS Šituo būdu žmonės gatvėse gero
kai išprašo ir visų Vilniaus kal-

Kai 1919 metais po Trijų Ka
ralių apšerkšnėjusiu arkliu
ku privažiavome prie Vil
niaus iš viėnos įdubęs išniro 

pilkšva žmogysta. Ji buvo už
simaukšlinusi gauruotą lapinę ke
purę, o ant vieno josios peties 
kabarojo nuzulęs šautuvas. Kai 
tas nuskuręs žmogus į mus dar 
tik artėjo, kairė jo ranka laikė 
apšiaupusi šautuvo drūtgalį, idant 
anas nesitabalotų. Paskui jis gink
lą paleido ir abiems laisvom ran
kom įsikniso | roges. Jis taip go
džiai rausėsi, kad jam net dantys 
girkšėjo.

Mus vėžinęs dėdė nusikrankštė. 
Nusičiaudėjo jis taip stipriai, kad 
nuo jo lūpos atšoko rūkalas, toks 
suvyniotas kaimiško taboko lapas, 
ir nusirito j vežimą. Dėdė strikte
lėjo veizdėti šiauduose įsmegusios 
ugnies, piktai niurnėdamas ir ap
link. save knisdamasis. Po šlauni
mi jis ilgai čiupinėjosi ir kažką 
maigė. Paskui vos girdimai pra
tarė: „Blogai!“ Mano kūnu nus
liuogė virpulys, tarytum aš basas 
būčiau šile užmynęs šaltą besi
ranganti daiktą—tą kaulėtą ran
ką, kuri aplink mane graibščio- 
josi. Rodėsi, ji labiau sėlino čiupti 
už gerklės, kaip to gniužulo, kurį 
mama buvo {metusi į vežimą.

Tiesą sakant, ji mane prievarta 
buvo įgrūdusi į dėdės vežėčias. 
Vaikas, girdi, vienas i Vilnių 66 
varstų nenueis, kai toks žnaibus 
šaltis ir kada taip neaišku, kas da
bar esąs tikras ponas. Sako, apie 
Vilnių baldosi visokie „masko
liai” (taip dzūkai vadina bet kuri
uos kareivius); jie, sako, žmones 
nuogai nuvalksto ir visa atima. 
„Negi paliksi mano vaiką pakely 
savąjį i vežimą įsisodinęs? „Bak
stelėjusi tuo priekaištų dėdei į 
akis, motina mane ir {tupdė l jo 
roges, kurias dabar šniukštinėjo 
tas gyvaplaukiais apaugęs žmogus. 
Ant dešinio jo peties, kurio gink
las nebuvo nulenkęs, netrukus 
pasikorė dryžas mano ryšulys su 
džiovinta duona, suakmenėjusiais 
sūriais ir luitu apgeltusių lašinių.

A. Radžius

Ramiai į žemės veidą krinta 
Nakties pavargę spinduliai, 
Ir jų silpnoj šviesoj nušvinta 
Žvaigždžių nematomi keliai.

O tolumos — beprasmis žodis — 
Tik paslaptis tamsių gelmių...
Ar bejžvelgsi erdvę juodą 
Tu savo žvilgsniu neramiu,

Nes tuštumos bekraštė jūra,
Ir jos nematomi krantai, 
Jų nepasieks vaizduotės būrė, 
Ir tujen, prote, nematai

•
Krantinės švyturio iš tolo, 
Tamson įsmigusio giliai. 
Tiktai i žemės veidą puola 
Nakties pavargę spinduliai...

Kita palties pusė paliko namie po 
kraigu.

Kai tas grobštus žmogus atlinko 
nuo vežimo ir atgalia ranka 
mostelėjo tardamas „stupaj” (Neš
dinkis!), mes čiuožtelėjome rogė
mis į pakalnę. Sniegas po jomis 
sugirgždė, o mano dėdė vėl nusi
čiupo už tabokinės — iš avies kai
lio siūdinto maišiuko. Jis buvo 
daug smagesnis. Patenkintas išsi-

prisisunkęs Jos atsidūsėjimų, mal
dų ir meilės. Tad ne vienos duo
nos man gailėjo. Ir kada aš dy
komis rankomis nušlepenau nuo 
dėdės ir pusbrolio (mudu gyveno
me atskiruose bendrabučiuose) 
mane apėmė didis nerimastis ir 
graudumas. Kelias dienas slinkinė- 
jou panarinęs galvą kaip nesavas. 
Niekam nesisekiau, kaip man 
dingsojo širdyje, kad palši žmonės 
nepadarytų ko pikto mano namiš
kiams. „Tikriausiai jie bus nuro
poję visais keliais, nes tokios di
delės jų gniūžtės vėžliojo po 
miestą. Jie gali išsiginti tą vieną 
žalmargę arba nukniaukti abi avis. 
Kad greičiau bent pargrjžtų iš
mistus mano dėdė!"

Nerimas tik tada kiek atlyžo 
(visai jis niekada nepraėjo), kai aš 
įsivėliau j sukrų žmonių verpetą. 
Apykalėdžiais, kada mokyklos lei
do mus namo, tokios žmonių 
grūsties Vilniuje dar nebuvo Tie
sa, jau tada, kiek prisimenu, iš 
rytų slinko kaž -kokią grėsmė, lyg 
debesies griaudimas nuo tolo, bet 
suaugusiųjų nuogastavimas mums, 
vaikigaliams plaukų dar nešiaušė. 
O dabar visais miesto pašaliais 
jau šmėkščiojo nauji neregėti vei
dai. Pratrukęs žmonių tvanas sė
mė namus, bendrabučius ir visokį 
nakties guolį. Teko glaudinti lo
vas ir ankštai spaustis mokyklos 
suole. Gulėme ir sėdome taip pri
gludę, kad girdėjome tiksint vienas 
antro širdis. Buvome susislėgę ne 
tik iš visos Lietuvos, bet ir toli
miausių rytų, kuriais sklendė pa
giežos aistros ir tyško kraujas. 
Pargrjždavo iš tenai žmonės kuo
pomis ir pavieniui pamesti ir pasi
metę, be tėvų ir su tėvais. Vieni 
čia ir palikdavo nežinodami, kur 
jie gagėtų toliau dangintis. Kiti 
vilnydavo toliau į vakarus, ieško
dami savų namų, kaip samanės 
bitės dalgies išversto lizdo. O po 
miestą su tais pargr|žėliais ritinė- 
josi negirdėtos kalbos. Pasako
jimai šiurpių išgyvenimų aikščio- 
dino moteris, o ne vienam iš mū
sų nusmelkdavo sąnarius. Man vis 
aiškesnė darėsi suaugusiųjų nuo
gąstis, ko ašei anksčiau nesupras
davau, ir kiek kartų artumoje kas 
pokšteldavo, suspengdavo ausyse 
gailus šunies Jiuskalijimas. Ilgai 
negalėjau nusikratyti šito slopaus 
jausmo, kaip kokio dilgsėjimo pa
žandėje, kada ima tau dantis 
tvinkti.

Vilnius, tiesa sakant, buvo prit
vinkęs kaž ko sunkaus. Niekur 
nesimatė savųjų, kuriuos tikėjausi 
rasiąs. Vienoje vartų nišoje už
tikau apiblukusi Lietuvos Vyriau
sybės skelbimą. „Visiems pilie
čiams, kurie gali ginklą valdyti". 
Ar jie buvo taip pat išvykę, ne
žinojau. Mus alkinusių ir nubodu- 
sių vokiečių taip pat nebuvo. Ma
žai kur bekabarojo pusiau nu
drėksti ir sumurzyti Ober-Osto 
{sakymai. Miesto vaizdas buvo 
pakitęs. Kiekviena plokštuma ir 
apvaluma — namų sienos, tvoros 
ir stulpai buvo nudrabstinėti nau
jais popieriais. Jie buyo daug dai
lesni už tuos, kuriais mano mama 
dabindavo dūminės pirkios užstalę, 
kai aš partempdavau jų namo. Ji, 
žinoma, apversdavo juos viršugal
viu ir į priešingą šoną. Naujutė
laitės Vilniaus puošmenos buvo 
stačios ir dėpčiojo tiesiai j visus 
praeivius, sakyčiau, net per|žuliai. 
Matyti, tam reikalui jos ir buvo 
ant sienų pakartos.

Taigi, eidavai, būdavo, kuria 
didesne gatve ir nereikėdavo

kosėjo ir jau aiškiai ir girdimai 
pasakė: „Neblogai!“ ... Man dar 
pasirodė, kad jisai visu savo kūnu 
žlegterėjo sunkiai į šiaudus ir 
kažką po savim užžargstė. Paskui 
jis atsigręžė į mus ir mirktelėjo: 
„Tai, jau, vaikai, pasidalykite, kas 
liko! Tas aitvaras nerado ko 
geresnio..." ,

Gatvių sankryžose mes aplen
kėme daugiau tokių nusmurgusių 
žmogystų. Jos stebeilijo mus šnai- 
ruodėmos ir, rodėsi, sulaikyti tai
kėsi, bet mano dėdė vis timptelė
davo arkl| už vadelių. Geros jų 
krūvos kužėjo gatvių lanksmose, 
kalendamos kojomis jšalus| grin
dini. Vienas kitas maklinėjo apie 
namus ir varstė žmonėms duris. 
Salimai juodavo ūkininkų važeliai, 
suklimpę į subristą sniegą, lyg bū
tų per jį prabėgęs avių pulkas. 
Galimas daiktas, jie buvo tik ne
seniai iš toliau atginti, nes arklių 
papilvės ir šnirpšlės buvo baltutė
laitės. ūkininkai buvo taip -pat 
apšarmoję, o jų barzdos ir ūsai 
atrodė, kaip iš sniego nulipyti. 
Aplink juos dar slimpinėjo uode
gą nukoręs šuva, kuris pripuldavo 
prie vežimų ir baikščiai nuo jų vėl 
atšokdavo. Jisai buvo susikurkli- 
nęs, pasišiauręs ir toks didelis, 
kokio aš dar nebuvau matęs. 
Mums suktelėjus į skersgatvį, 
plykstelėjo šūvis ir, matyti, tasai 
šuva gailiai ir gūdžiai siuinkstė. 
Man net dilgtelėjo krūtinėje. 
Miesto pašaliuose girdėjosi ir dau
giau paukštelėjimų. Jų aidas nu
tįsdavo visu miestu, kaip žaibas 
dangumi.

Pagalios mudu su pusbroliu dė
dė iškrėtė viename kiemo užkam
py. Aš tik dabar suvokiau, kad 
mano rankos lieka tuščios: nebu
vo už ko nusigriebti. Man ypačiai 
pagailo motinos rūpesčio, jos tau
sotų ir sudėliotų daiktelių. Kiek
vienas buvo šimtus kartų vartytas, 
žiūrinėtas, paliktas ir atidėtas. Vi
sas man nudžiautas ryšulys buvo

bų pramoko. Vienos tiktai lietu
vių kalbos pradžioje žmonės pasi- 
gęsdavo. Aš geriausiai ją mokė
jau ir dėlto didelio nuostolio man 
nebuvo. •

Iš pradžių man raibdavo akys. 
Kai kada apmiglėdavo net galva, 
ir ašei tardavau sau, kad tūlas 
vaikėzas bus išdaigų pridaręs su
maitojęs žodžius ir iškreipęs mint}. 
Mes kartais šitaip „pataisyda
vome" vyresniesiems jų vakarėlių 
skelbimus. Aš, kiūtindavau tada 
kiton, kur sulipę praeiviai lesno- 
davo plakatų nuzulintą sieną, kaip 
žvirbliai gatvės grindini. Čia bū
davo uždrėbtas dar šviežias skel
bimas, bet mintis buvo tokia pat 
sena. Žvitfesni draugai iš manęs 
pasijuokdavo net susiriesdami, kai 
jiems papasakodavau, ką esu skai
tęs. Galimas daiktas, buvau per- 
rimtai nusiteikęs suprasti, tai kas 
iš viso buvo nesuvokiama. Tik po 
kurio laiko man nušvito, dėlko 
suklupdavo visa mano mokiniška 
išmintis. Ji, matote, buvo dar senu 
pamušalu pamušta ir laikėsi vi
siems įprastu mąstymo dėsniu, o 
gatvinėje literatūroje buvo iš- 
žargstyti jau kiti proto {statymai 
ir išdėtas atvirkščias gyvenimas. 
Čia aš ir išžirgdavau, kaip ne
kaustytas arklys ant slidaus kelio. 
„Tavo protelis, girdi, dar nepa
kaustytas marksistine dialektika", 
pamokė mane vienas iš draugų, 
kai Jam nusiskundžiau savo kvai
šinau.

Gi ta „nauja dialektika", kaip 
man ėmė aiškėti, sienlapiuose dės- 
čiojo naują gyvenimo tvarką. Ji, 
esą, atsirasianti tiktai tuomet, kai 
visa sena bus išdildyta iki pačių 
pamatų. Sunkiausia man buvo su
prasti tai, kad niekas taps viskuo, 
o kas buvo viskas, pavirs j nieką. 
Kai kada, teisybė, mes visus mo
kytojų, {spėjimus niekais nuleis- 
davome, ir žurnale tada atsiras
davo „niekas". Piemenys priešingai, 
visokių niekų prasimanydavo, ir 
už tai atsiimdavo iš tėvų „viską", 
kas jiems priklausė. „Ar žmonių 
draugijoje irgi turėtų taip nutik
ti?" klausdavau savęs. Norėjau 
matyti, kaip už tuos prasimany
mus kada nors ir kas nors bus 
gražiai išpertas. Bet čia ir sudri
bdavo mano dar vaikiški smegenys, 
nebesulaukdami tokio spektaklio, 
kaip pas gerą tėvą kaimo pirkioje.

Tačiau vienas svarbus daiktas 
man greitai nuskaidrėjo: žmogus 
gali atimti iš kito visą, ką tik- 
pajėgia, ir neliks už tai išpertas. 
Parapijos klebonas, tiesa, iš kate
kizmo mane kitaip mokė, o motina 
aplupdavo, jei svetimam lauke žir
nių prisiskabydavau. Bet dabar ku
nigai buvo ujami, gi senos tėvų 
pažiūros pašiepamos. Aš šitai su
žinojau po to, kai anas palšvas 
žmogus nusinešė visą mano ryšuli, 
netaręs nei dėkui nei išgrauš. Esą, 
taip jau dabar nulemta ir gatvėse 
išrašyta, kad kiekvienam yra tei
sė, | kito „nusavintą" daiktą. „Pas 
mus tenai viskas ir priklauso vi
siems, tik čia jūs dar apsikarstę 
kaž kokiais savais daiktais. Ar 
manai, kad tavo šitie trinyčiai 
mažiau tiktų man negu tau?“ nu
sišiepė šalimai prisėdęs naujas 
draugas, kai pasiskundžiau jam 
savo nedalia, nes buvau ir labai 
nualkęs. „Matyti, nesi dar lankęs 
jokio mitingo ir nesupranti naujos 
tvarkos, „prikišo jis dar man ir 
paragino geriau apsišviesti. Tada, 
esą, nereikėsią nė alkti: buvę 
buržujai patys proletarus penėsią.

(Bus daugiau)

kyj lr prof. dr. Nikolai Bellajew Iš
vyksta l Argentiną. Buvęs UNNRA-os 
un-to rektorius prof. dr. Otmar 
Plrkmajer dabartiniu metu gyvena 
Šveicarijoje.

Dramos premjera Aug’burge
Vasario mėn. 9 d. Augsburge In- 

fanterle-Kaserne teatro salėje Lietu
vių Dramos Teatras Tremtyje vai
dina Ludwig Falda 4 veiksmų kome
diją „Mokyklos draugai -. R^lsj r.us 
H. Kačinskas. Scenovaizdis dali. K.* 
Jezersklo.

DVI NAUJOS 
ALEKSIO RANNITO MONO

GRAFIJOS
Estų poetas ir meno Istorikas Alek- 

sls Rannit, neseniai išleidęs didelę 
V. K. Jonyno ir mažą Vytauto Ka
siulio monografijas, atidavė šiomis 
dienomis | spaudą savo studiją apie 
Adomo Galdiko kūrybą. Knyga išeis 
liuksusiniu leidiniu, aštuoni daili
ninko darbai bus reprodukuoti spal
vota glllasoaud.?. S u i >
Rannit rašo meno-fllosofin| darbą 
apie M. K. Čiurlionį, kuris tai pat 
išeis atskira knyga 1948 metais. Ne
seniai geriausias vokiečių meno žur
nalas „Das Kunstwerk" atspausdino 
vieną autoriaus straipsni apie Čiur
lionį.
Ciurllonls-genlalus rusų tapytojas?
New Yorke išleistoj anglų kalba 

knygoj „Rusian Art" bandoma įro
dyti, klek pasitarnavę rusų dailinin
kai civilizacijai. Čiurlionis ten pava
dintas „genialiu rusų* kūrėju", kuris 
praskynęs naujus takus tapyboj. Kiti 
lietuviai dailininkai, kuriuos rusai 
pasisavino yra A. Galdikas, A. Šklė
rius ir P. Galaunė.
Svetimšaliai mokslininkai išvyksta 

Iš Vokietijos
Dalis buv. UNRRA-os universiteto 

profesorių, gavę Iš įvairių valstybių 
kvietimus dėstyti jų universitetuose, 
Išvyko iš Vokietijos. Tarp išvykusių 
| JAV yra Ir prof. dr. Jonas Kuo
dis. Be jo | JAV Išvyko prof. dr. 
Wladimir Lepeškln, prof. dr. ing. 
Konstantin Belousow, prof. dr. Car- 
ter-Rosenhauch lr prof. dr. Aristote
lis Phlllppldls. Žinomas biologas 
prof. dr. Boris Ballnskyj priėmė 
Edinburgh© gyvulių genetikos insti
tuto kvietimą. Prof. dr. Bruno Jlr- 
gensons pakviestas | Manchesterlo 
universitetą. Prof. dr. Georg Polans-

Sudarytos šiųmetinėm literatūros pre
mijom skirti komisijos

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Drau
gija praneša, kad jau sudarytos š.ų- 
metlnėm literatūros premijom skirti 
komisijos. Komisijos darbą pradėjo 
sausio pabaigoje. Švietimo Vadybos, 
BALFo ir Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus premijos bus paskirtos vasario 
6 d. Knygų leidyklos „Patria" bus 
paskirta vasario 7 d.

Švietimo Valdybos 5000 Rm. premi
jai paskirti sudaryta komisija is prof. 
J. Brazaičio, rašytojo A. Rūko (Lie
tuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos 
atstovai) P. Gaučio ir 'A. Merkelio 
(Švietimo Valdybos atstovai).

BALFo 3000 Rm. premijai paskirti 
» komisiją nuo Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių Draugijos įeina H. Ra
dauskas, Ant. Gustaitis ir nuo BAL
Fo — prof. A. Maceina ir Ben. Ba- 
brauskas.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pre
mija 3000 Rm. Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių Draugija | komisiją pas
kyrė B. Galdžlūną ir A. Nyką-Nili- 
ūną, o Lietuvos Raudonasis Kryžius 
— Vi. Prosčiūnaitę. Ketvirtas®; komi
sijos narys skiriamas Iš LRK valdy
bos.

„Patrlos“ premija 3000 Rm. Komi
sijoje Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugiją atstovauja L. Dovydėnas ir 
J. Girnius, o „Patrlos“ leidyklą — 
Lenktaltls jr Žukauskas.

„Naujasis Gyvenimas" religinei no
velei premijuoti paskyrė 1000 Rm. 
Nuo Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos | komisiją įeina prof. St. 
Yla ir K. Bradūnas, o „Naujojo Gy
venimo" redakciją atstovauja kun. V. 
Bagdanavlčlus ir prof. L. Dambrlūnas.

Iškilmingas premijų įteikimas įvyks 
vasario 15 d. 17 vai., Lietuvos Ne
priklausomybės šventės Išvakarėsė, 
FeUbache.

Lietuviškosios knygos mylėtojai, 
kultūrininkai ir visi tautiečiai turės 
gražią progą pasigėrėti tremtyje Ki
musios lietuviškosios knygos švente.
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A A. Juozas Kaselionis
Po trumpos ligos Hannoverio 

miesto ligoninėje gruodžio 6 d. 
staiga atsiskyrė su šiuo pasauliu 
Hannoverio Apygardos Lietuvių 
Mokyklų inspektorius ir Hanno
verio Lietuvių Progimnazijos direk
torius Juozas Kašelionis.

Velionis — Dzūkų krašto sūnus. 
Gimė 1908 m. vasario 22 d. Aly
taus apskr., Miroslavo vis., Talo- 
kių km. Tėvai buvo vidutiniai 
ūkininkai. Nors ir nebuvo namuos 
didesnio pertekliaus, iš tnažens 
pasižymėjęs gabumais Juozukas 
buvo išleistas j netolimą Alytaus 
gimnaziją. Idealistą jaunuolį ža
vėjo mintis pasišvęsti didžiai idė
jai, tarnauti Dievui ir žmonių 
gerovei, tad iš gimnazijos stoja į 
Vilkaviškio dvasinę seminariją ir

Juozas Kašelionis

ją per penkerius metus beveik bai
gia, bet daugiau subrendęs pa
mato, jog jis neturi dvasininko 
pašaukimo. Tuomet stoja į V. D. 
universitetą, pasirinkdamas peda
goginius mokslus. 1939 m. pradė
jo dirbti auklėtojo darbą — tapo 
Slavikų pradž. mokyklos vedėju. 
Atėjus bolševikams, iš tų parei
gų buvo atleistas dėl savo kata
likiškų pažiūrų. Bet vėl tų pačių 
komunistų verčiamas, ėmė dirbti 
sekretoriumi — buhalteriu Slavi
kų kooperatyve. O bolševikams iš 
Lietuvos išbėgus 1941 m. buvo 
paskirtas Sakių apskr. pradžios 
mokyklų inspektoriumi ir juo iš
buvo ligi pasitraukdamas į Vo
kietiją.

1944 m. rudenį a. a. Juozas Ka
šelionis gyveno Berlyne .nedidelė
je lietuvių stovykloje ir dirbo fa
brike kaip įstiklintojas. Čia turė
damas apie 11 lietuvių vaikų, po 
didelių pastangų gavo leidimą 
juos mokyti. Taigi pusę dienos 
dirbo fabrike, o antrą pusę Suval
kais bendrame kambaryje tarp 
triaukščių lovų. Mokslas be vado
vėlių, beveik be rašomosios me
džiagos. Artėjant bolševikams, 
Berlyną jis paliko ir po ilgesnio 
bastymosi po įvairias stovyklas 
1945 m. rudenį atsidūrė Hanno- 
veryje „ACCU" mišrioje stovy
kloje, kurioje buvo apie 200 lietu
vių. Čia daugiausia jo pastango
mis buvo suorganizuota lietuvių

LIETUVIAI PASAULYJE
Lietuviai Belgijoj

— 1947 m. gruodžio 10 d. Krikšč. 
Sindikatų Sąjungos iniciatyva bu
vo sukviestas Briusely užsienie
čių mokytojų suvažiavimas, kuris,, 
bandė spręsti tremtinių mokyklų 
klausimą. Paaiškėjo, kad teisinių 
kliūčių tam nėra, tačiau nei vy
riausybė, nei kuri kita įstaiga tam 
neskiria lėšų. Belieka leisti vai
kus į vietines mokyklas ir rūpin
tis savom jėgom rasti mokytojus 
lituanistiniams dalykams.

—i Belgijoj yra dar iš prieš
karinių laikų apie 30 seserų — 
vienuolių įvairiuose vienuolynuo
se. Vienos jų nemačiusios Lietu
vos 25 metus, kitos 20, 15 .. . me
tų. Jos labai džiaugiasi gaudamos 
lietuviškų religinių laikraščių. Yra 
ir mirusių seserų.

Belgijos Metuvių Atstovų 
Suvažiavimas

1947 m. gruodžio mėn. 28 d. 
įvyko Belgijos Lietuvių atstovų 
suvažiavimas Briusely. Pamaldas 
atlaikė ir suvažiavimą atidarė BA- 
LF’o įgaliotinis Belgijoj kun. J. 
Danauskas.

Suvažiavimas nutarė organizuoti 
„Belgijos Lietuvių Bendruomenę",

' Dipl. teisininkei Irenai 
GARMIUTEI - Eitutienei mi
rus, gilią užuojautą gimi
nėms ir artimiesiems reiškia

Liet. Trem. Teis. Draugijos 
Kempteno Skyrius

Brangų klasės draugą BE
NEDIKTĄ SULSKĮ, jo tėve
liui mirus, nuoširdžiai už
jaučiame ir drauge liūdime. 
Rothenburgo o. d. T. pro
gimnazijos VI—sios klasės 

mokiniai ir auklėtojas

. Pranešu giminėms ir pa
žįstamiems, kad mano tėve
lis POVILAS NORKŪNAS 
1945 m. gruodžio mėn. Lie
tuvoje tragiškai žuvo.

Nuliūdęs sūnus 

pradžios mokykla ir, kiek vėliau, 
vaikų darželis, o 1946 m. ir pro
gimnazija su 2 klasėmis, gi sekan
čiais metais jau su 3 klasėmis. Jo 
veikla neapsiribojo vien stovykla, 
bet jis buvo ir Hannoverio Apy
gardos Mokyklų Inspektoriumi.

Bet a. a. J. Kašelionis nebuvo 
tik siauras profesionalas. Su di
deliu atsidėjimu dirbdamas savo 
profesinį darbą, jis kartu buvo ir 
uolus visuomenininkas. Į visuo
meninį darbą jis įsitraukė dar se
minarijoje būdamas. Vasaros ato
stogų metu jis plačiai dirbo kul
tūrinį darbą ypač jaunimo tarpe. 
Bet ypatingai plačiai visuo
meniniame darbe jis pasireiškė 
vėliau, gyvendamas Kaune. Studi
juodamas u—te jis stoja į stud, 
ateitininkų „Vytauto" klubą, kuris 
specialiai buvo pasirinkęs sau 
visuomeninį darbą. Čia jis pasi
rodė veiklus narys ne tik pačiame 
klube, studijuojant socialinius 
klausimus ir nagrinėjant įvairias 
Lietuvos visuomeninio gyvenimo 
apraiškas, bet ir dirbant pačioje 
visuomenėje. Ypatingai jis buvo 
atsidėjęs „Pavasario" sąjungos ir 
Katalikų Veikimo Centro darbui. 
Retą sekmadienį jis likdavo neiš
važiavęs kur nors su paskaita ir 
nedaug Lietuvoj vietų, kurių jis 
būtų neaplankęs, šį darbą bedir
bdamas. Taip pat uolus darbinin
kas buvo jis ir pačiame centre. 
Gana ilgą laiką jis, eidamas rei
kalų 'vedėjo pareigas, sėkmingai 
tvarkė labai išsišakojusius plačios 
Katalikų Veikimo Centro organi
zacijos reikalus.

Tremtyje a. a. Juozas taip pat 
uoliai dalyvavo visuomeniniame 
darbe, nuolat eidamas visokias 
pareigas įvairiuųpe komitetuose ir 
šiaip dalyvaudamas įvairių visuo
meninių reikalų tvarkyme. Dėl sa
vo ramaus būdo ir nuosaikumo jis 
daug kur įnešė tvarkos, kurios 
šiandien dažnai trūksta mūsų gy
venime.

Kartu velionis buvo ir plunks
nos žmogus. Dar seminarijoje pra
dėjęs bendradarbiauti laikraš
čiuose, plunksnos neišleido iš 
rankų ligi pat mirties. Nepriklau
somybės laikais jis yra gana pla
čiai bendradarbiavęs katalikų 
spaudoje, plačiai paliesdamas kul1- 
tūros, visuomenės ir tautos ak
tualiuosius reikalus. Nemaža rašė 
ir tremtyje. Nors turėjo daug tie
sioginio darbo, bet po vizitacijų 
arba pamoku visą dieną, o dažnai 
ir naktį išsėdėdavo prie rašomojo 
stalo.

Apskritai apie velionį tenka pa
sakyti, jog tai buvo didelis ide
alistas ir reto darbštumo žmogus.

Deja, netikėta mirtis pakirto šį 
uolų mūsų tautos darbininką. Jau 
pasveikęs po apendicito operaci
jos, staiga buvo nuvarytas į ka
pus plaučių trombozo, palikdamas 
liūdinčią žmoną ir šešiametį sūnų, 
o taip pat giliai dėl jo mirties 
liūdinčius savo mokinius, drau
gus, bendradarbius ir visą trem
tinių visuomenę.

Tebūnie lengva šiam tauriam 
Dzūkijos sūnui svetimoji žemė. 

kuriai vadovautų „Lietuvių Ben
druomenės Centras Belgijoj”. P. A. 
Burba referavo Belgijos Lietuvių 
Bendruomenės įstatų projektą, 
kurio pagrindai buvo imami iš Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenės sta
tuto Vokietijoje. Įstatai priimti po 
ilgesnių diskusijų. Suvažiavimas 
nutarė: 1. Belgijos Lietuvių Ben
druomenę, kaip organizaciją, įre
gistruoti Valdžios įstaigose ir tuo 
būdu gauti oficialų pripažinimą; 
2. Centrinį Lietuvių Bendruomenės 
organą Belgijoje vadinti „Lietuvių 
Bendruomenės Centras Belgijoje" 
su būstine Briuselyje; 3. Belgijos 
Lietuvių Bendruomenė yra sava
rankiška organizacija, veikianti 
sąlytyje su VLIK'u ir kitomis kai
myninėmis lietuvių organizacijo
mis; 4. Dirbantieji Bendruomenės 
nariai įsipareigoja mokėti 10 fr. 
tautinio solidarumo mokestį. Ne
dirbantieji šeimų nariai nuo mo
kesčio atleidžiami. Nustatytas mo
kestis renkamas nuo 1948 m. sau
sio 1 d.; 5. Bendruomenės narius 
kviesti gausiau prenumeruoti „G. 
S.", kur yra išreiškiamas Belgijos 
lietuvių kultūrinis gyvenimas, rū
pesčiai ir duodami reikalingi pra
nešimai; 6. Ruošti centrinį Nepri
klausomybes Šventės minėjimą va
sario 15 d. (sekmadienį) Briusely
je, kviečiant dalyvauti programo
je visų lietuvių kolonijų menines 
pajėgas. •

Į Lietuvių Bendruomenės Cen
trą Belgijoje buvo išrinkta: pirm. 
Kun. Danauskas, Julius; vięepirm. 
p. Burba, Adolfas; sekr. p. Malys, 
Jonas; kultūrinimas reikalams p- 
Leliūnas, Juozas ir iždininku p. 
Maršantas, Stasys. Į Revizijos Ko
misiją išrinkta: Kun. Dr. Gaida, 
Pr., p. Jarošiūnas, Vytautas irgyd. 
Mironaitė, Ona.
Kaip gyvena grįžtantieji Vokieti

jon perein. Briuselio stovykloj
Šioj stovykloj — kareivinėse 

tenka išbūti 6—7 savaites belau
kiant transporto. Drausmė yra di
desnė nei kitur: į miestą galima 
išeiti tiktai su direktoriaus leidimu 
ir jo palydovu, prie durų budi 
sargybinis, o langai su grotom. 
Kambariuose gyvena po 12 žmo
nių (vienam tenka 3 kub. metrai). 
Maistas yra geresnis nei Vokieti
jos stovyklose. Čia duodama 
dienai po 250 gr. duonos, 12 gr. 
margarinio, kavos, be to, pietum 
ir vakarienei duoda sriubos, bul

vių ir šiaip daržovių. Jei duo
damos normos neužtenka, galima 
gauti pakankamai likučių virtu
vėje.

Grįžtančiųjų daugumas yra ne
pajėgūs dirbti anglių kasyklose. 
Maža tokių, kurie grįžta, dėl ne
noro dirbti (dažniausiai dėl blogo 
kasyklų adm. elgesio). Lanko IRO 
atstovas ir siūlo kitą darbą. Yra 
tokių, kurie vėl grįžta darbovietėm
Suorganizuota Liėge LBB apylinkė

1948 m. sausio mėn. 4 d. įvyko 
steigiamasis Lietuvių Bendruo
menės Belgijoje Liėge apylinkės 
susirinkimas, kurį atidarė Stepas 
Paulauskas ir pakvietė pirmininku 
Kazį Gricių, o sekretoriumi Joną 
Dulkę.

Pranešimą apie įvykusį Briuse
lyje lietuvių atstovų suvažiavimą 
padarė Stp. Paulauskas, pažymė
damas, kad mūsų organizavimasis, 
jau ir taip pavėluotas, yra būtinas.

Kapelionas kun. Dr. Pr. Gai
damavičius padarė pranešimą „G. 
S." reikalais. Susirinkime pagei-. 
dauta, kad „G. Š." eitų kas sa
vaitė.

Šiais metais sukanka 30 metų 
nuo Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo. Nutarta, kiek sąlygos

Lietuvos kqmunistinio dikta
toriaus motina mirė tremtyje

Toli nuo tėvynės, tremtyje ir var
ge, sausio 27 d. mirė Marija Sniečku- 
vienė, sulaukusi 85 amžiaus metus. 
Gyvenimo audros pakirsta, ji jau 
sirgo kelis mėnesius, meldėsi ir ap
gailestavo tą dieną, kada ji pagimdė 
savo jauniausį sūneli Antaną, dabar
tini Lietuvos galingiausi bolševikų 
pareigūną, didžiausi savo tautos ir 
tėvynės išdaviką, kuris daug prisi
dėjo prie to, kad ji ir didelė lietu
viu tautos dalis liko benamiais, o 
tėvynė pragrimzdo begaliniame varge 
ir skurde.

Marija Sniečkuvienė gimė 1863 m. 
balandž. 24 dieną, buvo garbinga, 
tvarkinga ir pasiturinti ūkininkė. Ji 
užaugino keturis sūnus ir tris du
kreles, visus išmokslino ir visi išaugo 
garbingais ir vertingais žmonėmis, iš
skyrus jauniausi, Antaną. Laike Pila
mojo Pasaulinio karo, Sniečkų Šeima 
buvo ištremtą l Rusiją. Ten mirė tėvas, 
pomaldus žmogus, kuris savo sūnų no
rėjo išleisti | kunigus. Ten pat ir sū
nus Antanas užsikrėtė bolševikinėmis 
idėjomis. Gr|žus Lietuvon, Antanas 
dabartinis Lietuvos Komunistų Parti
jos centro komiteto sekretorius, jau 
pradėjo dirbti komunistų naudai ir1 
tuo pasidarė bolševikinės ekspansijos 
aklu įrankiu. Dar nesulaukęs 17 me
tų, buvo už valstybės išdavimą trau
kiamas atsakomybėn, pabėgo | Rusi
ją, ten pasirengė savo paskirčiai ir 
nelegaliai grižo. Vėl buvo suimtas ir 
nuteistas, bet po kurio laiko iškeistas 
l Rusijoje kalintus mūsų dvasiškius.

Kada Sovietų Rusija nutarė už
grobti'Lietuvą, Sniečkus buvo vie
nas to veiksmo svarbiausių įrankių, 
nes buvo paskirtas kompartijos CK 
sekretorium ir tuo pasidarė dideliau- 
siu savo tautos žudiku ir valstybės 
išdaviku. Tai sužinojusi, motina la
bai daug kentėjo, dienas ir naktis 
meldėsi, kad Dievas jos kadais my
limiausi sūnų atvestų ant tiesos ke
lio. Nors Antanas Sniečkus buvo nu
traukęs visus ryšius su šeima, mo
tina ryžosi sūnų aplankyti ir ji pa
veikti. Nuvykusi Kaunan 1940 me
tais, rado sūnaus butą policijos sau
gomą. įrodžius, kad Ji yra motina, 
policija praleido. Toks susitikimas 
jai buvo be galo skaudus Ir vos sū
nų pamačiusi, ji pastebėjo prie
kaištaudama, kad Jis anksčiau vis bu
vęs policijos ir kalėjimų žinoję, o ir 
dabar, pasidaręs tariamai galingas, 
esąs policijos apsuptas ir saugomas 
kaip kalinys. Sūnus aiškinosi, kad 
tai nereikią blogai suprasti, nes poli
cija stovinti gatvėse, tat Ji galinti 
stovėti ir prie jo namo.

Visi motinos mėginimai sūnų pa
veikti ir ji grąžinti savo tautai liko 
be pasekmių. Sniečkus aiškino mo
tinai, kad jie, okupantai, atnešą Lie
tuvai laimę ir žmonėms būsią daug 
geriau, negu anksčiau. Motinai pri
kišus, kad atima žmonėms prakaitu 
uždirbtus turtus, pamiltą ^emę, na
mus ir net laisvę. Jis vėl aiškino, 
kad tai padarius, kaip tik Lietuvoje 
busią kaip rojuje, tik reikią tikėti 
ir palaukti. Motina verkdama paliko 
jo puošnų butą, nes pajuto, kad ji 
jau neteko sūnaus, kad jis Jai sve
timas, nors. Jai atvykus, pabučiavo 
ranką. Tai nebebuvo Jos sūnus ir 
Ji tokio sūnaus nebenorėjo turėti nė 
su juo pasimatyti.

Bet motina nesiliovė už j| meldu
sis, kad liautųsi žudyti savo tautą ir 
nestumtų Jos dar giliau | vargą. Nuo 
tos dienos su sūnum nebesimatė ir 
nenorėjo Jo matyti. Nutrūko pasku
tiniai ryšiai. Su broliais ir seserimis 
Sniečkus taip pat vengė susitikti, o 
tie Jo nekentė ir bijojo.

Kai prieš karui prasidedant prasi
dėjo deportacijos iš Lietuvos, depor
tuojamųjų tarpe buvo ir šeimos 
narių, būtent motinos brolis su šei
ma, vienas brolis su šeima ir vienas 
pusbrolis. Kada šie visi Jau buvo su
varyti l gyvulinius vagonus, kiti, 
broliai ir seserys kreipėsi | galingąjį

Rebdorfas.
Sausio 17 ir 18 d. Rebdorfo stovy

klos salėje Eichstaeto gimnazijos VII 
kl. mokiniai,, režisuojant mokt. J. 
Juodžiui, suvaidino Moljero 5 veiks
mų komediją ..Tartiufą".

Aktyviai dalyvavau š| veikalą sta
tant Kaune Ir Vilniuje ir dabar pirmą 
kartą teko matyti tremtyje, kas pa
darė man pasigėrėtiną, tiesiog nejtikė_ 
tiną (spūdį, kad mėgėjų tarpe galėtų 
taip vykusiai pasirodyti. Aišku, vienas 
kitas artistas buvo silpnesnis, kaip 
Kleantas, kuriam ne visai pavyko pa
rodyti Kleanto tipą arba karaliaus 
valdininkas, kuris visiškai silpnas pa
sirodė, bet kaip Tartiufas, Dorina, Da- 
misas. Elmyra. Pernellė ir Orgonas 
pasirodė visiškai pateisiną artisto — 
mėgėjo vardą. Aišku, čia režisorlaus 
įdėtas darbas sulaikė vertų vaisių, juo 
labiau, kad tas pats režisierius veika
lui ir dekoracijas paruošė, kurios gė
dos nedarytų bet kokiam teatrui.

Svečias.
Kempteno naujienos

— Sausio mėn. 21 d. Kempteno DP 
ligoninėje pasimirė kolonijos gyven
toja a. a. Irena Garmlūtė-Eitutienė. 
Velionė buvo dipl. teisininkė. Nepri
klausomoj Lietuvoj, ėjo teisėjo parei
gas, o prieš tai ilgokai yra dirbusi 
Lietuvos radiofone pranešėja. Trem
tyje buvo vaikų darželio, mokytoja 
ir lavinosi dainos menui, nes turėjo 
stiprų balsą. Palaidota sausio mėn. 26d. 
Kempteno R. Katalikų kapinėse, gau
siai dalyvaujant kolonijos gyvento
jams. 

leis, vasario 15 d. dalyvauti ben
drame minėjime Briuselyje, o va
sario 22 d. rengti minėjimą Liėge 
su menine dalimi ir bendru pobū
viu.

Emigracijos klausimu kalbėjo 
Stp. Paulauskas ir siūlė būsimai 
valdybai daryti žygių, kad lietu
viai angliakasiai būtų perkelti į 
Kanadą, nes belgai nesilaiko duo
tų mums pasižadėjimų. Priimta 
rezoliucija Belgijos Vyriausybės 
Kabineto Šefui p. Vinck: dėl nesi
rūpinimo mūsų vaikų sveikatin
gumu, dėl neišmokėjimo vaikų 
priedo nuo darbo pradžios (moka 
tik nuo šeimų atvykimo), dėl 
neišmokėjimo mums premijos 2.000 
fr., kurią gauna belgai darbinin
kai, dėl butų netinkamumo ir 
peraukštą nuomą tiek* iš vien
gungių, tiek iš vedusių.

Slaptu balsavimu į apylinkės 
valdybą išrinkti ir pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Stepas Paulauskas, 
vice-pirm. P. Gajauskienė, sekr. 
Jonas Dulkė, ižd. Kazys Gricius ir 
meno bei kultūros, reikalams P. 
Gudaitienė. Revizijos kom. pirm. 
Mažeikis, nariais: Račinskas ir Sa
dauskas.

Nutarta visuotinius .apyl. narių 
susirinkimus kviesti kas mėnesį.

Antaną, bet Jo nepasiekė. Pagaliau, 
Sniečkaus sekretorei tarpininkaujant, 
jis sutiko su broliais susitikti.

Atvyko su palydovu automobiliu iki 
buto, bet jėjo vienas. Atrodė gerai 
nusiteikęs. Pastebėjęs verkiančią se
serį, pradėjo Juoktis ir aiškinti, kad 
JI bereikalingai* jaudinasi. Jai paklau
sus, ar jis nematąs, kas dabosi, tasai 
vėl ironiškai pradėjo aiškinti, kad 
vežamos Kauno prostitutės | darbus, 
dėl to nesą reikalo sielotis. Broliams 
įsikišus su pastaba, kad vežami Ir 
minėti giminės, jis pareiškė, kad tai 
nieko tokio. Jie esą dvarininkai, iš
naudotojai, tad tur| mokintis dirbti. 
Ten Jie būsią aprūpinti ir darbu ir 
duona. Dėl Jų nereikią jaudintis.

Marija Sniečkuvienė

Taip prataręs išėjo. Nors mėgino įro
dinėti. kad dėdė senas ir nebegali 
dirbti, Sniečkus nerodė jokio noro 
padėti. Tada broliai kreipėsi | Ged
vilą, ir pagaliau pavyko deportuo
jamus tą kartą nuo išvežimo apsau
goti. Kiti broliai ir .giminės slapstėsi 
ir tik savo atydumo dėka išvengė 
deportacijos, nes jie visi buvo geri 
ūkininkai arba valdininkai ir dėl to 
buvo laikomi buržujais. Visi bijojo 
savo brolio taip pat, kaip ir kitų 
NKVD agentų, o jo užtarimo net ne
laukė.

Prasidėjus karui su vokiečiais, bol
ševikų pareigūnai ir galingieji išbėgo. • 
Vokiečių kariuomenei besitraukiant, 
lietuvių tautos naikintojų Ir žudikų 
priešakyje atsirado ir A. Sniečkus, 
vėl už ėmė turėtą aukštą postą ir 
tęsė savo planingą lietuvių tautos 
persekiojiftią, naikinimą ir krašto 
ūkio žlugdymą. Raudonajai armijai 
artinantis, visi Sniečkaus giminės, 
kartu su sena motina, pasileido l Va
karus. bolševikinio siaubo vejami ir 
tos pabaisos viduryje matydami sa
vo broli ir sūnų, ieškojo prieglobščio 
Vakarų demokratijų apsaugoje. Jie 
visi žino, kad tikras bolševikas, koks 
yra ir A. Sniečkus, neturi nei tėvų, 
nei giminių. Tas faktas dar padidino 
jų baimę. Baisūs išgyvenimai Jiems 
nepaliko abejonių ar palikti tėvynę 
ir visa, kas jiems buvo brangu ir 
miela, ir pasirinkti pilką tremties gy
venimą.

Sergančią motiną aplankė Ameri
kos laikraštininkai. Jie paklausė se
nos, nelaimingos motinos, kodėl Ji 
nevyksta namon, turėdama toki ga
lingą sūnų. Motina Jiems atsakė, kad 
Dievas jos maldos neišklausęs ir Jos 
netikusio sūnaus neatsiėmęs iš šio 
pasaulio, bet Ji Jo nebeskaitanti sa
vo sūnumi ir nenorinti nei Jo, nei su 
jo pagalba pavergtos, skurstančios ir 
verkiančios Lietuvos matyti. Verčiau 
Ji norinti mirti ir ilsėtis svetimoje 
žemėjė. J. Gr.

— Iš Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje (SLA) prof. J. Paltarokas, Kemp
teno Žemės Ūkio D-jos pirmininkas, 
kurio iniciatyva buvo parengta ir iš
siuntinėta atitinkamoms JAV ir Ka
nados Istiaigoms peticija dėl lietuvių 
žemdirbių įsileidimo t kalbamus kraš
tus, yra gavęs tokio turinio 1948. I. 
15 d. laišką: „Gerbiamieji, Jūsų peti
cijų nuorašus ir sąrašą gavome. SLA 
Emigrantų Fondo Komisija Jūsų rei
kalą apsvarstė Ir nutarė visaip Jūsų 
bylą paremti. Mūsų komisija pažadėjo 
Jūsų reikalu aplankyti USA Žemės 
ūkio Sekretoriatą, Maino gubernato
rių Ir per įtakingus Amerikos žmones 
kreiptis l Kanados žemės ūkio mini- 
ster|. Bylos reikalas užims kiek il
gesni laiką. Ir apie pasiektus rezulta
tus Jus painformuosiu. Jūsų,bylą ginti 
pasižadėjo SLA prezidentas adv. W. S. 
Laukaitis, viceprez. P. Dargls Ir aš. 
Mes linkime ir trokštame geriausios 
skmės visiem* Jūsų užsimojimams ir 
prašome nepamesti vilčių. Prašome 
pasveikinti visus mielos mūsų tėvų 
žemės — Lietuvos ūkininkus, kurie, 
nustoję gimtų dirvų, skursta nelai
mingoje tremtyje. Broliškai Jūsų Dr. 
M. J. Vinikas, S.L.A. sekretorius“.

— Galų gale sausio mėn. 25 d. vėl 
pavyko kempteniečiams išsirinkti nau
ją komitetą. Rinkimuose tedalyvavo 
tik 36,9 % iš turinčių teisę balsuoti. 
Nemaža rimtų kolonijos narių nekan
didatavo | komitetą vien dėl to, kad 
rimtas darbas su vienu besiveržiančiu 
l komiteto pirm, vietą, asmeniu bus 
neįmanomas. I komitetą išrinkti: Kaš- 
kelis Juozas, Slmollūnas Vladas, Prač. 

kaila Leonas. Bačinskas Viktoras ir 
Virkutis Simas, o l kontrolės komisiją 
— Keraitis Henrikas, Mieželis Vladas 
ir Stanulis Viktoras.

— Įdomią paskaitą apie žmogų ir 
pasauli sausio 24 d. skaitė gimnazijos 
direktorius R. Zalubas.

— Sausio mėn. 24 d. solistės St. Dau
gėlienė ir P. Blčklenė bei muz. P. Ar- 
monas sėkmingai koncertavo Memln- 
geno lietuviams. Koncerto pelnas bu
vo skiriamas lietuvių invalidų šelpi
mui.

— Sausio mėn. 22 d. prof. Stp. Ku- 
lupaila skaitė paskaitą kolonijos fo-> 
tografams apie nuotraukų kompozi
ciją. Ta proga buvo parodyta apie 400 
spalv. nuotraukų.

— Buv. Kempteno šarūnlečiai rašo 
iš Kanados miškų, kad 37 lietuvių 
grupė suaukojo Kanados „Nepriklau
somai Lietuvai“, tapusiai savaitraščiu 
ir spausdinamai jų spaustuvėj. 231 
doleri. D.P.

TAUTIEČIAI
Diena iš dienos daugumas mūs 

tikimės apleisti stovyklas, iške
liauti j, laisvas pasaulio šalis įsi
kurti ten, kol ateis laikas ir galė
sime grįžti mūsų brangiojon tė
vynėn.

Kiekvienas išvykstąs platesnin 
pasaulin tampa mūsų tautos atsto
vu kitų tautų tarpe. Kaip mūsų 
išeivis gyvens, kokią sudarys apie 
save nuomonę, taip tenykščiai 
spręs apie mūsų tautą. Gražus el
gesys, ištvermingas ir sąžiningas 
darbas aukštins mūsų tautą, kels 
užuojautą jos nelaimėse, artins 
jos išlaisvinimo valandų. Išsivež
tos blogybės griaus ir tai kas mūsų 
tautos labui pasiekta.

Tad besirengdami naujan gyve
nimo tarpsnin pasižvalgykime po 
savo stovyklas, atkreipkime visu 
rimtumu dėmesį į pasitaikančias 
mūsų tarpe negeroves.

Tai* šen tai ten pastebime per 
maža tautinio aktyvumo ir susi
pratimo, nepakankamai religinio 
jautrumo, o kartais pritrūksta ir 
moralinio santūrumo, reikiamo 
moralinio aukštumo. Tačiau dau
guma mūsų vardui ir ateičiai ken
kiančių veiksmų kyla iš g i r t u o - . 
k 1 i a v i m o.

Katalikiškosios Akcijos Centras 
kviečia visus tautiečius j kovą 
prieš religinio, tautinio ir morali
nio gyvenimo negeroves. Iki Sv. 
Velykų nusipurtykime nuo savęs 
šių negerovių dulkes, kad Kristaus 
prisikėlimo šventę sutiktume viso
keriopai skaidresni.

Artimiausiu žingsniu į šią veiklą 
pirmąją vasario mėn., savaitę (va
sario mėn. 1 — 8 d.) skelbiame 
blaivumo savaite.

Gerb. stovyklų kapelionus pra
šome šiuo klausimu pasakyti bent 
po vieną pamokslą, žurnalistus — 
panagrinėti girtuokliavimo žalos 
klausimą spaudos skiltyse; medi
kus ir visuomeninkus — paskaito
mis ir parengimais parodyti tikrą
ją alkoholio žalą; o kiekvieną 
tautietį — privačiais pasikalbėji
mais ir tarpusaviu santykiąvimu 
įnešti savo dalelę kovoj prieš gir
tavimą. Tenelieka nė vienos, vietos 
nė vienos srities kur būt\i šis rei
kalas nepaliestas. Sukruskime!

Lietuva pasauliui žinofna kaip 
katalikiškas kraštas. Tad visi vi
sur ir visuomet pasirodykime są
moningais katalikais ir 
tauriais, giliai susipra
tusiais lietuvaisf

KATALIKIŠKOSIOS AKCIJOS 
CENTRAS

Sportas musų spaudoje
Periodinėje tremties spaudoje greta 

įvairių sričių yra paliečiamas ir spor
tas. Iki šiol, atrodo, kad nė vienas 
laikraščio leidėjas nevengė dėti savo 
vadovaujamame laikraštyje sporto 
skyriaus. Džiugu! Žvilgterėkime tru
puti i spaudos sporto skyrius ir pa
žiūrėkime, kaip juose visuomenė su
pažindinama su sporto pašaullu ir 
kaip ta pati visuomenė yra auklėjamu 
sportiniu atžvilgiu. »

Su apgailestavimu tenka konstatuo. 
ti, kad iki šiol sportinė sritis yra ne
patenkinamoje padėtyje. Tūlam mūsų 
spaudoje pasirodo korespondencijos ir 
visai pastoviai ir normaliai iš Ameri
kos ir iš viso pasaulio. Sportą mėg
stančioj! masė supažindinama ir su 
sportiniais (vykiais Amerikoje ir vi
same pasaulyje. Nė vienas stambesnis 
įvykis nepraeina nors trumpai nepa
minėtas. Apie sportinius įvykius Vo
kietijoje taip pat yra rašoma. Tenka 
džiaugtis korespondencijomis iš Ame
rikos ir kitur, bet... tai dar ne vis
kas. Pasigendame sportinės teorinės 
lektūros! Štai ko trūksta mūsų spau
doje. Pasigendame tokios medžiagos, 
kuri butų naudinga fizinio auklėjimo 
mokytojams. Iki šiam laikui to nebu
vo. Buvo pasitenkinama tik trumpo
mis kronikos žinutėmis ir vertimais 
iš svetimų laikraščių. Kronikos žinu
tės labai dažnai esti neobjektyvios, 
per senos, neaktualios ir nieko gero 
nei sportininkui nei sportą mėgstan
čiai visuomenei neduoda. Vertimai 
dažnai padaromi iš prancūzų, anglų 
ar vokiečių spaudos, bet po jais ne
pasirašyta, kad yra vertimas ir auto
rius tariasi, kad visuomenė priima tą 
ar kitą straipsni kaip mūsiškio kūrini. 
Tai yra neteisinga! Arba dažnai tūlas 
korespondentas, norėdamas išgarbinti 
savo „parapiją“, rašo plačiajai visuo
menei. kad štai už X klubą žaidė Jo
nas 34, Petras 32, kartus ir t. t. Ir 
paskiau išskaičiuoja, kiek kuris žaidė
jas savo komandai pelnęs įvarčių! 
Atrodo, kad komanda yra. kažkokia 
valstybinė rinktinė, apie kurią verta 
tiek daug rašyti. O gal būt noras savo 
pavardę laikraštyje pamatyti? Arba 
dar vienas pavyzdys: X komanda su
kirto Y komandą 9:0! Bet užmiršta 
parašyti, kad Y komandos žaidimo 
lygis yra toks, kaip Lietuvoje kartais 
žaisdavo jauhųjų ūkininkų rateliai. 
Tokia informacija nieko gero neduoda 
tik tarp kelių stovyklų sportininkų 
iššaukia trynimąsi. Panašių pavyzdžių 
pasitaiko kiekviename mūsų laikraš
tyje. Kas kaltas? Viena yra aišku, 
kad ne visose redakcijose yra žmonių, 
kurie atitinkamai koreguotų panašias 
žinias.

Dėl sportinės teorijos reikia kai ku
riems sportininkams noro ir bus vis
kas tvarkoje, štai anglų zonoje yra 
keletas mūsų garbingų lengvaatletų, 
kurie savo rašiniais galėtų labai pra
turtinti mūsų žiniais. Bavarijoje yra 
krepšininkų ir fizinio auklėjimo teo

retikų kurie. kaip ir Jengva- 
atletai yra daugeli kartų atstovavę ir 
gynę mūsų tautines spalvas. Gal kas 
pasakys-viena teorija nieko neduos. 
Visai teisingai, tačiau jauną beprade
danti sportininką supažindinti su bū
sima sporto šaka teoriškai irgi nebus 
„pro šalt“. Tas pats yra ir su kūno 
kultūros mokytojais. Būtų gera jų ži. 
nių bagažą papildyti vis naujomis ži
niomis. Tuomet ir jiems ir jų auklė
jamiems mokiniams kūno kultūros pa
mokos bus įdomesnės ir produktinges- 
nės. Dalius

Vyr. FASK—tas skelbia:
1. Sporto klubų registracija. Pakar

totinai skelbiama visų sporto klubų, 
esančių vakarinėse Vokietijos zonose, 
registracija. Ši registracija pratę
siama iki šių metų kovo mėn. 1 die
nos.

2. Lietuvos slidžių pirmenybės. Arti
miausiu laiku, esant palankioms gam
tos sąlygoms. Garmisch Partenkirch- 
ene bus pravestos Lietuvos slidžių 
vyrų ir moterų pirmenybės. Progra
moje: (vyrams) 18 km. bėgimas, esta- 
fėte 4X10 km., slalomas, nuvažia
vimai ir šuoliai*. Pastarosios trejos 
varžybos įvyks olimpiniame stadione. 
Moterims: 5 km. bėgimas, slalomas 
ir nuvažiavimai. Lygiagrečiai bus 
vykdomos ir dailiojo čiuožimo pir
menybės: vyrams moterims ir pori
nis.

Dalyviai maistą atsiveža patys. Pa
pildomas davinys bus išrūpintas vie
toje. Pirmenybės truks dvi dienas. 
Pirmenybių data bus paskelbta vė
liau. Visi slidininkai — ės, norintieji 
dalyvauti šiose pirmenybėse, re
gistruojasi Augsburge Vyr. FASK—to 
sekretoriate iki vasario mėn. 15 d.

3. Diskvalifikacija. Vyr. FASK—tas, 
išnagrinėjęs „Dainavos" sporto klu
bo nario St. Severino perėjimą iš 
bokso mėgėjų | profesionalus, skel
bia, kad minimas boksininkas nusto
ja teisės atstovauti mėgėjiškąjį lietu
vių sportą ir yra išskiriamas iš visų 
tarptautinių mėgėjų varžybų. „Daina
vos“ Sporto Klubo valdybai nuimama 
visa atsakomybė už minimo spor
tininko elgesį- (Protokolas Nr. 5, 
1948 m. sausio 17 d.)

4. Registracija. Buvusiojo Vyr. Spor
to ir Fizinio Auklėjimo Organizaci
nio Komiteto visi padaliniai (atskirų 
sporto šakų vyr. kom—tai, sport, apy
gardos ir Jų komitetai ir kiti) remi
antis Vyr. FASK—to nutarimu (pro
tokolas Nr. 6, 1948 m. sausio 31 d.) 
privalo registruotis Vyr. FASK—to 
sekretoriate iki š. m. vasario 20 d. 
Registruojantis reikia nurodyti vie
tovę, narių skaičių, valdybos sudėti 
ir darbų apyskaitą už praėjusi laiką. 
Ne|siregistravę iki minėto termino, 
visos institucfios nustoja veikimo ga
lios.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas

Padėkos žodis 
lietuviu kultūros 

rėmėjams
Lietuvių Kultūros Fondui įsis

teigus, be raginimų, atsišaukimų 
daug lietuvių parėmė stambiomis 
aukomis.

Keletą žymesnių aukų čia pa
minėsime.

Pirmasis aukotojas „Mūsų Ke
lio“ redaktorius D. Penikas, siųs
damas 1000 RM., pažymėjo: 
„... ištesiu seniai duotą pažadą 
Kultūros Fondui, o pažadas buvo 
duotas gerokai prieš K. • Fondo 
įkūrimą.“

Kultūros Fondo įsteigimo die
ną Augsburge „Ęatria“ leidyklos 
šefas, J. Lenktadtis, paaukoda
mas 1000 RM., pažymėjo: „Kultū
ros Fondo įsteigimo proga ...“

Haslach i. K. (Baden-Schwarz- 
wald) lietuvių stovykla, siųsdama 
1000 RM., pažymėjo: „Nors ir ne
didelė lietuvių tremtinių kolonija 
Haslach i. K. miestelyje (23 asm.), 
tačiau mūsų įsitikinimu jokia 
auka Kultūros Fondui nebus per- 
didelė, ypač turint galvoje lie
tuviškos kultūros reikšmę mūsų 
tremties gyvenime“ ...

Jiems atsiliepė Ravensburgo 
miesto lietuviai, L. K. Fondui pa
aukodami 3000 RM. kukliai pažy
mėdami: „Siunčiame Ravensbur
go lietuvių aukų mūsų Kultūros 
Fondui.“ > z
• Baleto solistas Vaėjliauskas, 
per J. Kardelį siųsdamas 1000 
RM., kaip pareigą atlikdamas te- 
pažymėjo: „Mūsų K. Fondui“.

Mielą ir nuoširdžią auką at
siuntė Hanoverio lietuvių stu
dentų atstovybė: „Iš mūsų kuklių 
išteklių prašome priimti 400 RM. 
Lietuvių Kultūros Fondas turi 
būti šaukliu, kuris šauktų visus 
lietuvius į vieningą kovą už tau
tos idealus, išplėsdamas savo vei
klą viso pasaulio lietuvių tarpe.

Schweinfurto lietuvių stovy
klos „Romuvos“ Tuntas su 200 
RM. ir Eichstaetto-Rebdorfo „Vil
nelės“ Tuntas su 500 RM. pritarė 
Hanoverio studentams.

Wedelio ir Memmingeno lietu
vių stovyklų Komitetai, užbaigda
mi 1947 m., suaukojo po 1000 RM.

DLK Algirdo sargybų kuopa 
(412q Labour Service Company) 
amer. karinės valdžios patvarky
mu išsiskirstydama, didelę dalį 
savo fondo likučių 3000 RM pa
aukojo Liet. Kultūros • Fondui. 
„Gailimės, kad negalėjome tam 
kilniam tikslui paaukoti didesnės 
sumos“, rašo kuopos vyrai.

KF įsikūrimo dieną Augsburge 
„Tėviškės Garso“ redakcijos na
rys Paliukaitis, aukodamas 100 
RM. pridūrė: „Nors šia kuklia- 
suma pradedu įsipareigojimą mū
sų kultūrai.“

Tai žymesnės sumos, įpaukę 
per keletą mėnesių. Lietuvių Kul
tūros Fondo Steigiamasis Komi
tetas dėkoja aukotojams taip nuo
širdžiu pareigingumu parėmusius 
Lietuvių Kultūros Fondą. Lai
kraščius prašome paskelbti šią 
padėką, nes daug mūsų talkinin- 
kų-aukotojų jau toli išsisklaidė ir 
juos tepasiekia šie keli žodžiai.
Lietuvių Kultūros Fondo Steig. 

Komitetas.

Sportininkai ruošiasi būsimoms . 
kovoms

Kaip teko patirti, šis pavasaris bus 
turtingas įvairių sporto šakų rung
tynių. šiose rungtynėse pirmą kar
tą turės progos savo sugebėjimus 
parodyti ir visų trijų Pabaltijo tau
tų jauniai — tinklinyje ir krepšinyje. 
Kovo 29 d. Wuerzburge susitiks lat
vių ir estų Jauniai krepšinyje ir 
tinklinyje. Tose pačiose šakose ba
landžio mėn. 14 d. taip pat jaunių 
Lietuva — Latvija Kemptene ir ba
landžio mėn. 18 d. Lietuva — Estija 
Scheinfelde. Neužmiršti ir stalo teni
sininkai. Balandžio 10—11 d. d. Geis- 
lingene bus surengtos pabaltlečių 
stalo tenisininkų individualinės vyrų 
ir moterų žaidynės. Iš kiekvienos tau
tos atstovaus po 10 žaidlkų—lų. Pats 
svarbiausias susitikimas tarp Lietu
vos. Latvijos ir Estijos vyrų tinkliny
je ir krepšinyje. ir moterų tinklinyje 
įvyks š. m. balandžio 23—25 d. d. Lue- 
becke. D-

Šaunus Ruzgia ir Varkalos 
pasirodymai Nicoje

Sausio 1—4 d. d. Nicoje buvo suruoš
tos didžiulės tarptautinės krepšinio 
žaidynės, kuriose dalyvavo 8 koman
dos iš (vairių Europos valstybių. Čia 
kovojo praėjusių metų čekų krepšinio 
meisteris Sokols iš Brno, monaklečial, , 
vaidovaujami mūsų šauniųjų krepši
ninkų Ruzgio ir Varkalos, prancūzų 
provincijos rinktinė ir dar po vieną 
komandą iš Italijos, Šveicarijos, Bel- 
gijbs. Olandijos ir Luxemburgo. Tur
nyras pravedamas dviejų grupių sis
tema. Pirmoje grupėje-čekai. luxem- 
burgiečiai, šveicarai ir prancūzai, o 
antroje — monaklečial, belgai, olan
dai ir italai.

Pirmasis susitikimas (vyksta tarp 
monakiečių ir olandų. Be didelių pas
tangų laimi Monakas pasekme 54:20 
(39:8). Prancūzai luxemburgiečlus „su- 
doroja" irgi lengvai — 53:26 (20:5). Če
kai prieš šveicarus sukovojo labai 
blankiai. Tiesa, laimi čėkai pasekme 
25:10, bet pagal komandų pajėgumą 
skirtumas turėjo būti žymiai didesnis. 
Italija—Belgija 26:14 (8:6). Italai buvo 
žymiai pranašesni ir laimėjo visai pel
nytai. Italai visi aukšti, atletiški, tem
peramentingi. Gražūs jųjų šuoliai, ta
čiau krepšiniui nereikalingi, kartais 
net žalingi.

Antrąją žaidynių dieną čekai leng- 
vąi laimi prieš luxemburgiečius — 
43:14 (29:12). Italams prieš olandus ten. 
ka gerokai pasitempti, norint išplėšti 
laimėjimą. Laimi italai pasekme 28:22 
(11:10). Prancūzai šveicarus nugali pa
sekme 34:18 (15:7). Monaklečial leng
vai laimi prieš belgus 48:20 (19:9). Po 
šių rungtynių AS Monaco laikomas 
jau žaidynių favoritu.

Trečiąją žaidynių dieną šveicarai 
nugali luxemburgiečius 35:18 (27:6), 
belgai-olandus 34:19 (9:10). Monakie- 
čiams prieš italus sekasi gan puikiai ir 
jie laimi 47:30 (22:14). Ypač „šviesi“ 
diena buvo Ruzgiu!, kuris vienas pris. 
kaitė namaža taškų italams. Čekams 
prieš prancūzus kova nelengva, tačiau 
laimėjimo jiems neperleldžia. Čekai 
laimi pasekme 37:26 (15:7).

Po trijų dienų žaidynių komandos 
savo grupėse rikiuojasi sekančiai: I 
grupė-čekai (3 pergalės), prancūzai 
(2). šveicarai (1). Luxemburgiečlal (0). 
(I grupė-monakiečial (3), italai (2), 
belgai (1) ir-olandai (0).

Finaliniame Susitikime monakiečiams 
su čekais laimė pakrypo čekų pusėn, 
jie laimi pirma vietą, nugalėdami mo- 
nakiečius pasekme 45:30 (23:15). Rung, 
tynių pradžioj monaklečial veda 9:4, 
bet pirmam puslaikiui (pusėjus, viršų 
paima čekai ir iki rungtynių pabai
gos nebepaleidžia iš savo rankų pir
mavimo. Nesėkmės dieną turėjo Var- 
kala. gi’ Ruzgys dengiamas nepapras
tai kietai, o be jų laimėjimą pasiekti 
neįmanoma. Monaklečial pasitenkinti 
turi antra vieta

Dėl tolimesnių vietų vyksta kova 
taip pat. Prancūzai, nugalėdami italus 
33:27 (16:15), laimi trečią vietą, šveica
rai nugalėdami belgus 26:23 (16:7), lai
mi penktą vietą. Dėl paskutinių vietų 
susikimba olandai su luxemburgle- 
čiais. Paskutinę minutę pasekmė — 
22:22, tačiau laimė olandų pusėj' jie 
laimi pasekme 25:22. Šiek tiek apie 
čekus. Jie žaidžia puikiai, — latvių 
pajėgumo. Aukšti, daugumoj 18—22 
metų amžiaus, veda greitą žaidimą. 
Perėję per centrą pasuojąs! 4—5 m. 
atstume nuo jo, o po to seka stalgūs 
antpuoliai. Turi puikų centro žaidėją- 
puolėją. Varkalos nuomone, mūsų 
„Kovas“ „užverstų" jiems 10—15 t. 
skirtumu.
Daugiausia taškų šiose žaidynėse pel
nė savo komandoms:

1. Ruzgis (Monaco) —49. Duperray 
(pranc.*) ir G. Milliami (ital.) po 44, • 
4. Mrazek (ček.) —42, Kolar (ček)—41, 
6 Quenin (Monaco) — 38, 7. Varkala 
(Mon.) 37 ir t. t. L. R.

Scheinfeldas. Sausio 25 d. Schein
felde viešėjo Seligenstadto gimnazi
jos krepšinio komanda, kuri sužaidė 
dvejas rungtynes: prieš Kovo II ir 
Schelnfeldo gimnaziją. PinhąJl susi
tikimą laimėjo svečiai pasekme 40:31 
(25—17), gi antrąjį susitikimą laimė
jo Schelnfeldo gimnazija santykiu 
39—32 (26—19).

Pranešimai
Amatininkų ir darbininkų profesinės 

Sąjungos C. Valdyba praneša visiems 
skyriams, kad norintieji gauti amato 
pažymėjimą privalo iki vasario 15 d. 
prisiųsti užpildytus blankus ir kiek
vieno atvaizdą. Kas vėliau prisius, 
gali būti susitrugdymų. %

Adresas: V. Gervickas, Augsburg- 
Hochfeld. Baltic Camp.

Lietuvių komitete Augsburge-Hoch- 
felde yra Mečislovui ir Uršulei Ker
šiams laiškas iš Amerikos Generalinio 
Konsulo Muenchene. Atsiimti darbo 
valandomis.

Murausko Stasio, kilusio iš Atltaniš- 
kių km.. Bartininkų vlsč., Vilkaviš
kio apskr., ieško teta iš Amerikos. 
Kreiptis pas A. Birut(, Scheinfeld, DP 
Camp.

Paieškojimai
Amerikos lietuvis Jozas Grigas, ki

lęs iš Suvalkų krašto, ieško sa^o gi
minių. Atsiliepimus siųsti „Žiburių" 
Redakcijai.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL'io, ieško 

sekančių asmenų:
EIROSIUS Pranas, 28 metų, iš Kre

tingos; .
ENDZELIS Albert, gim. 1932. 11. 29 iš 

Halberstadt;
FEINSTEIN Cha ja;
GARBALIAUSKAS Leonardas, gim.

1927. 5. 5;
GLODENIS Jadviga, gim. 1926;
GLODENIS Saher. gim. 1928;
STUNDZfeNIENfi Ona. gim. 1922. 4. 30 

iš Zarasų;
SLUMA Juszas, 60 metų;
SUYKAITYTĖ Justin, iš Montgomery 

Camp 245 DP Center'800 Control Unit 
UNRRA Team 226 BAOR;

SUYKAITYTĖ Vitalija, iš Montgome
ry Camp 245 DP Center 800 Control 
Unit UNRRA Team 226 BAOR;

STECKLICKAITE Regina, gim. 1919-20; - 
SUKUTS Teodors, gim. 1920. 2. 31;
ŠUKYTE Emilija, gim. 1909, iš Šilutės- 
TRECIOKAITE-BOGUSEVICIENE al

ma. gim. 1922. 2. 15, iš Elbing;
vilCiauskas vincas, gim. 1904 iš 

Luckenwalde: .
VOKENIENE Johannes, gim. 1891 iš 

Prenzlau. Ukermark;
VYCAS Vladas, 22 metų, iš Panevėžio: 
WOLFFSOHN Johanne Jeanette, gim.

1888. 7. 10, 1Š Stutthof;
YOFFE Sofia Minnie, iš Kaunas?
ZARCHI Lena Chiena, gim. 1897, iš 

Vilniaus.
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SAUSIO 23. d. Maskovs radijas 
perdavė. Bulgarijos minister.o 
pirmininko Georgijaus Dimi
trovo pareiškimą apie tai, kad 

būsianti sudaryta Balkanų fede
racija, kurios atskiras dalis pas
kutiniu metu sparčiai gamino jis 
•pats su marš. Tito. Nepraėjo nė 

• savaitė, kaip tas pats Maskvos 
radijas perskaitė „Pravdos" veda
mąjį. kuriame neklaidingojo Krem
liaus organas aną Dimitrovo pa
reiškimą griežtai pasmerkė: „Mes 
netikim, kad toms (Balkanų) val
stybėms būtų reikalinga susimesti 
į problematišką bei dirbtinę fede
raciją dr muitų uniją. Joms terei
kia susikonsoliduoti ir ginti savo 
nepriklausomybę bei suverenumą, 
sutelkiant bei organizuojant savą
sias demokratinęs jėgas".

Tie du pareiškimai apstulbino 
ne tik pasaulio viešąją opiniją, 
bet ir demokratinių valstybių sos
tines. Dimitrovas buvo žinomas 
kaip Maskvos garsintuvas ir po- 
litbiuro emisaras Balkanuose, dėl 
„Pravdos" gi neabejojama, kad ji 
skelbia to paties politbiuro ir Sta
lino mintį.

Pirmas ir gal nevisiškai nepa
grįstas aiškinimas-kad Kremliui 
jąu pradeda nebepatikti kartais 
per greiti, kartais per drąsūs, kal
tais gi per savarankūs Dim.trovo 
pasisakymai, retuomės nukrypstą 
nuo .....................  ’ ”_!
jos. Tačiau dar nespėta užmiršti, 
kad vos prieš keletą mėnesių tas ‘ 
pats Dimitrovas sėdėjo pas Sta- ‘ 
liną Sočy ir iš jo paties gavo 
nurodymų dėl naujos veiklos Bal
kanuose, veiklos, kurios jis sugri- 1 
žęs tuoj ėmėsi su majš. Tito. Tad 
ir Balkanų federacijos mintis ne- : 
buvo šuolis i šalį nuo generalinės ! 
Kremliaus linijos. Kad tas pats 1 
Kremlius per „Pravdą"_jam staiga ■ 
vožė antausį, turėjo būti kiti mo
tyvai. ' !

Tie kiti motyvai bus buvusi Va- j 
karų reakcija, kuri nuo garsių 
žodžių pradėjo pereiti prie tylių, 
bet labai konkrečių veiksmų. Veik
damas pagal senuosius Kremliaus 
nurodymus — į Marshallio planą 
atsakyti apjungiant sovietų sateli
tus į glaudžią politinį, ūkinę ir 
karinę organizaciją — Dimitrovas 
aną pirmąjį pareiškimą paskelbė 
kaip tik tuo metu, kada Vakarai 
jau buvo spėję patirti apie to so
vietinio Balkanų apjungimo pla
nus. E^r daugiau, Vakarus jau 
buvo išgąsdinęs užsimojimas į tą 
Balkanų federaciją varu ar geruo
ju įtraukti ir Graikiją. Tada tai 
JAV ir D. Britanija apsisprendė 
neberašinėti tuščių protestų ko
munistinėms Balkanų vyriausy
bėms, bet, vietoj tuščiom šaudę iš 
diplomatinių patrankų, amerikie
čių ir britų štabų viršininkai buvo 
tyliai susitikę pasitarti, dėl kon
krečių priemonių Pietų — Rytų 
Europos ir rytinės Viduržemio jū
ros erdvėj. Ten bus buvuvios 
apšnekėtos ir tos priemonės, prieš 
kurias sovietai amerikiečiams sau
sio pabaigoj pareiškė formalius 
protestus: prieš karines bazes S. 
Afrikoj, prieš karo laivų viešė
jimą Italijos uostuose ... Tos ka
rinės, greitesniam vartojimui tin
kamos priemonės turėjo papildyti 
ūkines Marshallio plano priemo
nes, kurių veiksmingumą Europa 
ir pasaulio politika tepajus per'il
gesnį laiką, jeigu to veiksmingu
mo neatskies slunkiškas jų vyk
dymas.

Protestuoti sovietai protestavo, 
bet patys skubiai pasidarė išva
das ir vikriai prisitaikė prie nau
josios padėties. Kaltas paliko 
vargšas Dimitrovas. Tuo metu, kai 
jo sausio 23 d. kalba žadėjo ligi 
raudonumo įkaitinti ir taip jau 
įtemptą Balkanų padėtį, oficialioji 
Maskva padarė staigų posūki ir 
per „Pravdą" pareiškė, jog Bal
kanų apjungimas būtų „problema
tiškas" bei „dirbtinis". Aišku, 
įtampa turėjo bent kiek atslūgti, 
ji atslūgo bent tiek, kad buvo 
nustumtas tiesioginio susikirtimo

pavojus: Maskva pasirodė tokio 
susikirtimo vengianti.

Tačiau tasai Kremliaus posūkis 
nėra nei jo kapituliacijos, nei net 
pasitraukimo ženklas. Tai taktinis 
manevras, kurį sovietai stengiasi 
keleriopai išnaudoti nenutraukia
mai savo strateginei ofenzyvai. 
„Pravdos" lūpomis kalbėdami apie 
Balkanų kraštų „nepriklausomybę" 

ortodoksinės Kremliaus lini-

Lietuvis legionierių^ Indokinijoje greta anamito. St. Radavičaus nuotr.

bei „suverenumą", jie nori pa-1 
brėžti, kokie jie dori ir skaistūs 
ir koks plėšikiškas yra amerikie
čių imperializmas Marshallio pla
nu besikėsinąs į Vakarų Europos 
valstybių nepriklausomybę. Tuoj 
po to, kai Bevinas, JAV palaimin
tas, paskelbė Vakarų Europos ap
jungimo planą, Maskva padarė 
šauru propagandos mostą, pas
merkdama Balkanų valstybių ap
jungimo mintį...

Už šito Maskvos mosto glūdėjo 
dar keletas kad ir šalutinių bet 
irgi gana reikšmingų motyvų. 
Maskva gerai jautė, kad Lenkija

Kempteno DP ligoninėje dirbą užsieniečiai gydytojai (DP's)
K. Daugėlos nuotr.

AMERIKAI REIKALINGI DP
Prieš kiek laiko „Hartford Dai

ly Courant“ išspausdino vedamą
jį, kuriame įrodinėjama, kad 
JAV yrą reikalingi DP. Tų žmo
nių įsileidimas neprivaląs būti 
vien tik simpatijos reikalas. Gal 
būt, daugeliui gyventojų buvo ir 
staigmena, kai buvo paskelbta, 
kad Amerikoje yra dideli teritori" 
jos plotai, kur pastaraisiais me
tais gyventojų skaičius nuolat 
mažėja.

Karui besibaigiant, Joseph K. 
Howard parašė knygą, apie Mon
tanos štatą. Čia jis įrodo, kad jau 
po pirmojo Pasaulinio karo Mon
tanoje yra pasireiškęs tikras že
mės, pinigų ir žmonių bankrotas.

Lietuvių Baltulio ir Klemkos golfo klubas Kanadoje. Sezono metu sui .-nleit lietuviai biznieriai samdo p.r 
20 darbininkų, kurie aptarnauja svečius, tvarko aikštes ir 11, tla yra | engtas jaukus restoranas, viešbutis, 
poilsio kambariai ir šoklų salė. Savininkai dviems lietuviams tremtiniam., y ra ..į mokėję kelionę Kanadon.

ŽIBURIAI

tur gyventi, ūkiuose palikdamas 
senesnio amžiaus žmones.

Minnesotos gubernatorius Jo- 
ungdahl paskyrė specialiu 10 
žmonių komisiją DP apgyvendi
nimo problemai spręsti.- Iš komi
teto pirmųjų pranešimų matyti, 
kad bus dedamos pastangos at- 

• vykusius išvietintuosius apgyven
dinti ūkiuose.

Panašią komisiją paskyrė ir 
Šiaurės Dokatos gubernatorius 
Aandahl.

Toliau minimas laikraštis rašo, 
kad tiek Minnesota, tiek Šiauri
nė Dokata turi pakankamai vie
tos keliolikai tūkstančių išvietin- 
tųjų asmenų. Taip pat nurodoma 
faktas, kad tarp DP yra labai 
daug šiam kraštui tinkamų žmo
nių. Jie esą pripratę prie šaltų 
žiemų ir ūkininkų gyvenimo. Kiti 
galėtų dirbti pieninėse, miestelių 
dirbtuvėse ar prekybos įstaigose.

ir Čekoslovakija labai šnairom 
žiūri J Dimitrovo — Tito akciją, 
jausdami, kad jų įjungimas į pro
jektuojamąją federaciją būtų joms 
neparankus, net žalingas ūkiškai. 
Tų tautų pasipriešinimas žadėjo 
būti toks stiprus, kad jį būtų tekę 
laužte laužti, o tai tik jau nebūtų 
prisidėję prie kuriamojo junginio 
vidinės stiprybės. Toliau Maskva 
prisibijo, kad regioninės grupės, 
nors ir jos prieglobsty susidariu
sios, nepasidarytų pernelyg sava
rankios ir neimtų prieštarauti 
Maskvos centro dirigavimui, kad 
ir tik, sakysim, ūkinėj srity. Len
kijos ir Cekoslovaijos dalyva
vimas Dimitrovo planuotoj fe
deracijoj galėjo sudaryti tokios 
ūkinės rezistencijos branduolį. To 
pavojaus pramatymas taip pat 
prisidėjo prie to, kad Maskva Bal
kanų federacijos idėją galų gale 
nusprendė diskvalifikuoti.

Vietoj to Kremlius nusistatęs 
savo įtako sferos karštus tampri
au pririšti prie savęs atskirų 
dvišalių susitarimų saitais. Mažieji 
■satelitai, kiekvienas skyrium turė
dami reikalo su didžiule Sovietų 
S—ga, kur kas lengviau ir paran-

DAR NEGREIT . . .
Specialusis §v. Tėvo įgaliotinis 

emigracijos reikalams mons. Ber
toli, • kuris pereitą vasarą ir ru
denį lankėsi Pietų Amerikoje ir 
tyrė DP įkurdinimo sąlygas, grįž
damas buvo užsukęs ir į Vašing
toną. Tuo metu posėdžiavusi 
Amerikos vyskupu konferencija. 
Amerikos vyskupai esą viskam 
pasiruošę, turį išdirbę planus ir, 
kai ,tik būsiąs priimtas imigraci
jos įstatymas, tai tie planai auto
matiškai galėsią būti įgyvendinti. 
Jie apimsią vieną trečdalį numa
tomos metinės kvotos (100.000 as
menų) globą. Nekatalikų organi
zacijos galėsiančios priimti glo
boti taip pat apie vieną trečdalį, 
likusius globosianti pati valstybė.

Igaliotin'ui besilankant Vašing" 
tone, susidarė įspūdis, kad imi
gracijos įstatymas nebūsiąs pri
imtas ankščiau, negu ateinantį 
rudenį.

AMERIKOS VYSKUPAI VĖL 
APDOVANOJO IIETUVIUS

BALF pirmininkui kun. dr. J. 
B. Končiui paprašius, War Relief 
Services-National Catholic Wel
fare Conference lietuviams trem
tiniams Vokietijoje ir Austrijoje 
šelpti paskyrė 460.000 svarų įvai
raus maisto.

Apie šios dovanos paskyrimą 
BALF pirmin’nkui pranešė mon
sinjoras Edward Swanstrom, War 
Relief Services įstaigos vadovas.

Ši dovana lietuviams tremti
niams paskirta iš Amerikos vys
kupų vardu jvykdytų rinkliavų 
visose katalikų bažnyčiose JAV 
per visą Thanksgiving (Derliaus) 
savaitę.

kiau sudorojam! bei pajungiami 
sovietų interesams. Atsimenam gi, 
kad net trijų mažųjų Baltijos val
stybių santarvė buvo rakštis so
vietų politikoj ir susilaukė pikto 
Maskvos pasmerkimo. Dėl to ir 
atsisakymas nuo Balkanų federaci
jos bei pakartotinis tautų nepri
klausomybės linksniavimas ne
pranašauja atoslūgio, tai tėra 
manevras, turįs pridengti dar in
tensyvesnį Balkanų kraštų pa
jungimą Sovietų S—gai su visais 
iš tos operacijos kylančiais tarp
tautiniais pavojais, bent nemažės- RUSŲ ŽURNALISTAMS NELEIDO 
niais, kaip ką tik nustumtasis. LANKYTI DP STOVYKLAS

JAV kariuomenės atstovas iš 
Frankfurto pranešė, kad vienuo- 
’ikai rusu koresDondentu. kurie 
šiuo metu važinėja po Vokietijos 
amerikiečių zoną, buvo neleista 
lankytis išvietintųjų asmenų sto
vyklose. Neleidimo priežastimi 
nurodoma „baimė neramumų, ga
linčių įvykti dėl jų vizito.“

„Iš 300.000 DP, gyvenančių ofi
cialiose stovyklose, daugiausia 
yra likę todėl, kad jie nemėgsta 
rusiškojo komunizmo“, pabrėžė 
pulk. George S. Eyster, kariuo
menės viešosios informacijos sky
riaus viršininkas.

Jie atsisakę ir pakartotinai 
siūlytųjų progų grįžti į Rusiją ar 
komunistų dominuojamus kraš
tus.

„Jei šiems rusų žurnalistams 
būtų buvę leista įeiti į stovyklas, 
viso to išvada būtų buvę nera
mumai“, pasakė pulk. Eyster 
„Mes būtumėm turėję turėti gin
kluotą kariuomenės policiją, kad 
galėtumėm juos apsaugoti. Mes 
norime išvengti bet kokių nera
mumų.“

Pulk. Eyster priminė kaip tik 
neseniai rusų repatrijacijos ka
rininko automobilio sudeginimą, 
kuris įvyko Muenchene, rusų ka
rininkui belankiant ukrainiečių, 
ir baltų stovyklą. Nutarimas už
drausti rusams lankytis DP sto
vyklose buvo padarytas kaip ga- 
reiškiama „aukščiausios valdžios".

Toliau pulk, pridūrė: „Tam rei
kalui yra rusų repatrijacinės mi
sijos, kurios gali atvykti į sto
vyklas ir kurių darbas ir yra 
tvarkyti tokius reikalus“ (NYHT» 
48. 1. 26)

DP REPATRIJACIJA MAŽĖJA
Iš PCIRO amerikiečių zonos 

metinio pranešimo matyti, kad 
repatrijuojančių skaičius, atvirkš
čiai emigruojančių skaičiui, ma
žėja. Per pereitųjų metų sausio — 
birželio mėn. iš amer. zonos namo 
sugrįžo 28.835 DP, o per paskutinį 
pusmetį vos pusė per pirmąjį 
pusmetį išvykūsiųjų, būtent 12.452 
asmens. Didžiausią grįžtančiųjų 
skaičių sudaro lenkai iš ameri
kiečių zonos sugrįžo 34.554 asmens 
ir iš britų — apie 24 000. Pabal- 
tiečiai, kaip ir ankščiau, grįžtan- 
čiųjų sąrašuose stovi paskutinėje 
eilėje. Iki gruodžio mėn. 31 d. 
viso buvo sugrįžę nepilni 4.000 
abiejų sujungtų zonų.

25 MIL. DOLERIŲ IRO
Š. m. sausio 31 d. Tarptautinei 

Pabėgėlių Organizacijai paskirta 
25 mil. dolerių iš buv. Vokietijos 
nuosavybių užsieny. Pinigai bus 
panaudoti nacių aukų įkurdinimo 
tikslams.

Po paskutinio karo' reikalai nė 
kiek nepasitaisę.

Ne tik Montanoje, bet ir kituose 
štatuose pastebimi tie patys reiš
kiniai.

Per paskutinius septynerius 
metus Siaurės Dakotoje gyvento
jų skaičius sumažėjo 148.000, Pie
tinėje Dokatoje — 131.000, o keli 
kiti štatai neteko nuo 50.000■ iki 
100.000 gyventojų. Bendrai šie 
štatai yra netekę apie vieno mil. 
gyventojų.

Gyventojų migracija labai nei
giamai paveikė ir į pasilikusių 
gyventojų sąstatą. Pav., Šiaurės 
Dokatos ūkininkų vidutinis am
žius yra 60 m., Coloradoje — 57 
m. Vadinas, jaunimas išsikėlė ki-

iš 
iš

DAUGIAU NEBEPRIIMS DP
Iš Ženevos pranešama, kad 

PCIRO nutarė nė vienam asme
niui, atvykusiam po š. m. vasario 
mėn. 1 d., nebeteikti jokios glo
bos.
VĖL 860 DP IŠVYKO Į KANADĄ

Iš Bremerhaveno uosto sausio 
mėn. 26 d. laivu „Gen. Sturgis“ 
išplaukė 860 išvietintų asmenų į 
Kanadą, šiame transporte buvo 

didžiausias pramonės specialistų 
skaičius, koks bet kada yra bu
vęs pasiųstas į Kanadą.

Ši transportą sudarė 521 vyras, 
288 moterys, 25 vaikai tarp 2 ir 
10 m. amžiaus ir 26 vaikai mažes
ni negu 2 metų.

Didžiausia emigrantų dalis yra 
kilusi iš Lenkijos, kiti iš Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Jugoslavi
jos ir Čekoslovakijos. Tarp jų yra 
elektros darbininkų, angliakasių, 
liejyklų darbininkų aukso, sida
bro ir plieno darbininkų, medkir
čių, siuvyklų darbininkų ir namų 
patarnautojų. Anksčiau Kanadon 
išvykę buvo daugiausia neapmo
kyti darbininkai, daugiausia med
kirčiai. (S&S, 48. 1. 28)

IS AUSTRIJOS IŠVYKO 20 000 DP
Per 1947 m. antrąjį pusmetį iš 

Austrijos repatrijavo 9.666 ir bu
vo įkurdinti 10.169 išvietintiėji 
asmens ir pabėgėliai. Vien gruo
džio mėn. namo grįžo 1.396 ir bu
vo įkurdinti 1.460. Nuo karo pa
baigos viso repatrijavo 1.300.000, 
daugiausia tuoj po išlaisvinimo ir 
12.400 emigravo.

Pagal austrų vyriausybės pra
nešimą, gruodžio mėn. buvo viso 
601.317 išvietintųjų asmenų ir pa
bėgėlių, iš kurių 384.000 Reicho 
arba Volks vokiečių ir 50.000 
pietų tiroliečių.

Tiktai 109.575 arba 18.2% visų 
pabėgėlių ir išvietintųjų asmenų 
gyvena stovyklose, likę dirba 
austrų ūky, daugiausia žemės "ūky 
ir statybose. (WK, 48. 1. 27)

Ūkis ir finansai
NAUJOS MONETOS AMERIKIE

ČIŲ ZONOJE
Pagal Denos pranešimą iš Ber

lyno iki gruodžio 31 d. Muenche- 
no ir Stuttgarto dirbtuvėse buvo 
nukaldinta daugiau negu 4,1 mil. 
naujųjų monetų. Jos buvo per
duotos sričių centraliniams ban
kams, išimant iš apyvartos už tą 
pačią sumą banknotų. i

154,2 MILIJARDAI DOL. INDE
LIŲ J.A.V.

„Federal Deposit Insurance 
Corporation“ pranešimu š. m. sau
sio 19 d. J.A.V. indėliai siekė vi
dutiniškai po 1.061 dolerį žmogui. 
Bendroji kontokorentinė ir san
taupų suma vertinama 154,2 mil- 
jard. dolerių.

NUVERTINTAS PRANCŪZŲ 
FRANKAS

Sausio 26 d. Prancūzijos finansų 
ministeris Reise Mayer pranešė 
apie seniai jau lauktą franko nu
vertinimą. Naujasis franko pari
tetas su doleriu nustatytas 
214,39:1 ir su sterlingų svaru 
864:1. Ligšiolinis kursas buvo 119 
frankų už 1 JAV dolerį. Naujai 
paskelbtasis paritetas paliečia 
taip vadinamąjį „eksporto ir im
porto franką“, kurio pagalba 
Prancūzija nori pagyvinti savo 
eksportą.

PASAULIO BANKAS TURĖJO 
1.317.610 DOLERIŲ PELNO
Paskutiniame 1947 m. ketvir

tyje Pasaulinio Banko pajamos 
pirmą kartą nuo įsikūrimo virši
jo išlaidas 1 317.610 dolerių. 1947 
m. gruodžio 31 d. bendrieji banko 
įsipareigojimai siekė 496 milijo
nus dolerių. Bankas turėjo 480 
milijonų dolerių savo dispozici
joje tolimesnėms paskoloms.

VALIUTOS REFORMA-SVAR
ŠIAUSIOJI PROBLEMA

Vokietijos markės reforma su
daro didžiausią galvosūkį Kon
trolinei Tarybai. Vakarai dar ne
atsisako nuo minties ir pastangų 
Vokietijos pinigų reformą įvyk
dyti visoms keturioms Vokieti
jos zonoms. Ir sausio 31 d. įvyku
siame Berlyno Kontrolinės Ta
rybos posėdyje pirmuoju dieno
tvarkės punktu buvo įrašytas va
liutos reformos klausimąs. Kol 
kas nieko konkretaus šiuo klau
simu nesusitarta.

Generolas Clay valiutos refor
mos klausimu Frankfurte yra pa“ 
reiškęs, kad, jei nepasiseks re
formos įvykdyti visose keturiose 
Vokietijos zonose, tai ji bus pa
daryta sujungtose britų-ameri- 
kiečių zonose, neišskiriant nė 
prancūzų valdomosios Vokietijos 
zonos.

Detalės apie numatomąją re
formą niekur oficialiai dar nes
kelbiamos. Tik vienas austrų laik
raštis pranešė, kad tariamai iš la
bai patikimų šaltinių sužinojęs, 
jog vieton senųjų 1000 RM. bus 
duodamos 48 naujos RM.

Kalbos anie nau:ą ą v?l;utos re 
formą ypatingai smarkiai paveikė 
vokiečių biržą. Akcijos pasiekė 
aukščiausią leistiną kursą.

Nemaža susirūninimo reforma 
keb'a ir indėlininkams. Viešosios 
valstyb’nės taupomosios kasos, 
kurios turi apie pusę visų vokie
čių santauoų. deda visas pastan
gas, kad vykdant vokiečių finan
sų reformą, būtų atkreintas dė
mesys į taunytojų socialinę ir 
ūkinę padėtį. M’lijonai taunytojų 
tikisi, kad nebus padarytos tos 
pačios klaidos, kaip po 1923 m. 
infliacijos, kada gėrybių savinin
kai buvo nastatvti palank^snėn 
padėt’n. Pagal „Rheinische Snar- 
kassen und G’roverband“ nuomo
nę. jau dabar esąs pats laikas iš
tirti klausimą ar nereikėtu daryti 
skirtumą tarn santaupų kapitalo 
ir piniginių sąskaitų.

RUSIJOJ GERAS DERLIUS
Sovietų Sąjungos profesinių 

sąjungų Centrinės tarybos pirmi- 
ninkas Vassili Kuznecov pranešė, 
kad 1947 m. javų derlius Sovle-

tų Sąjungoj, buvo 58% didesnis 
negu 1946 m.

DIDZ. BRITANIJA PASISTATĖ 
DAUGIAUSIA PREK. LAIVŲ 
Pagal Lloydo laivininkystės re

gistrą, 1947 m. ketvirtame ketvir
ty Didžioji Britanija ir Šiaurės 
Airija pasistatė beveik 2,2 mil. 
brutto registro prekybos .laivų. 
Šis tonažas pasiekė didžiausią

Lietuviai tremtiniai Kanadoj švenčia pirmas Kalėdas.

SOVIETAI RUOŠIASI SURAD1KALINTI SAVO KOMUNIZMĄ. „New York 
Times“ korespondentas praneša, kad Sovietų Sąjungos komunistų partiją 
ruošiasi savo dabartinę programą pakeisti. Sovietų vyriausybė norinti už
sieniečius, esančius Rusijoj, ne tik Izoliuoti ir užsienio atsovybių veikimą 
dar labiau apsunkinti, bet r užbaigti „sovietų kultūrinio gyvenimo valymą 
nuo buržuazinių |takų.“ Manoma, kad pagrindinių pakeitimų gali būti pa
daryta ne tik komunistų partijoj, bet ir pačios Sov. Sąjungos organizacijoj. 
Kaip aiškus „valymo“ pavyzdys nurodomas, kad „Literaturnaja Gazeta“ 
gruodžio mėn. 24 d. net Dostojevskį pavadino reakcionierių, kurio veikalai 
yra naudingi „Wall Street literatūriniams lekajams“.
JAV MINISTERIS RUMUNIJOJ PAVADINTAS FAŠISTINĖS VYRIAUSY
BES ATSTOVU. JAV ministeris Rumunijoj R. Schdnfeld, apsilankęs Rumu
nijos užs. reik, ministerijoj, (spėjo del Markos vyriausybės pripažinimo. 
Atsakydama | tai, Rumunijos užs. reik, ministerė Ona Pauker pavadino 
JĮ atstovu fašistinės vyriausybės, remiančios savo fašistinius draugus Grai
kijoj. Kai pasiuntinys bandė (rodinėti, kad JAV-se viskas yra Išrinkta 
laisvais rinkimais, tai išdidi komunistė Jam pareiškė. Jog „kiekvienas žino, 
kaip su rinkimais JAV-se yra manipuliuojama Wall Streeto ir Jų fašistinių 
tarnų“.
SLAPTI PLANAI EVAKUOTI JAV PILIEČIUS. „Newsweek“ rašo, kad JAV 
kariniai ir diplomatiniai pareigūnai sudarė slaptus planus evakuoti JAV 
piliečius pavojaus atveju iš Palestinos, Graikijos bei Italijos. Tam būsianti 
panaudota JAV baze prie Tripolio.
PASITARIMAI TARP JAV IR D. BRITANIJOS DEL VIDURŽEMIO JUROS 
GYNYBOS. „Sunday Dispatch“ praneša, kad nesenai įvyko tarp britų ir 
amerikiečių pasitarimai del Viduržemio Jūros gynimo užpuolimo atveju. 
Buvę numatyta sustiprinti anglų-amerikiečių Jūrines pajėgas Viduržemio 
Jūroj, (kurti visą eilę oro bazių Siaurės Afrikoj ir pasiųsti pastiprinimus | 
Graikiją, Jei padėtis pablogėtų, bei Įkurti britu bazę Kipro saloj.
BRITAI LEIDŽIA AMERIKIEČIAMS PASINAUDOTI JŲ BAZĖMIS. Britų 
aviacijos ministerijos kalbėtojas pareiškė, kad Jie sutiko amerikiečiams leisti 
pasinaudoti kai kuriomis Jų bazėmis Viduržemio Jūros srity. Luga Maltoj 
ir Castėl Benito Tripoly bus pirmosios bazės, kuriomis amerikiečiai galės 
pasinaudoti, nelaikydami čia savo įgulų.
BRITŲ KARIUOMENE GRAIKIJOJ IR TRIESTE. Britų ministeris McNeil 
pranešė, kad pagal taikos sutarti britai Trieste laiko 5.000 karių ir kitus 5.000 
Graikijoj.
EGIPTIEČIAI REORGANIZUOJA SAVO KARIUOMENĘ. Egipto parlamentui 
(teiktas projektas reorganizuoti egiptiečių kariuomenę. Pagal š| projektą 
numatyta pirkti už 90 milijonų svarų sterlingų priešlėktuvinės ir sunkiosios 
artilerijos D. Britanijoj, tankų ir lėktuvų JAV-se ir lengvųjų ginklų bei 
municijos Čekoslovakijoj.
JAV STATYS LĖKTUVNEŠĮ LĖKTUVAMS SU ATOMO BOMBOMIS. Yra 
manoma, kad netrukus bus Kongresas paprašytas patvirtinti planus pastatyti 
lėktuvnešiams, pritaikintiems pasinaudoti lėktuvams su atominėmis bomb mis. 
Lėktuvnešiai būtų 60—80.000 tonų dydžio ir galėtų paimti bombonešius iki 
25-50 tonų. Šitokiu lėktuvnešiu priešininkai nurodo, kad Jie del savo didumo 
negalėtų praplaukti pro Panamos kanalą.
lenkai Paneigia oderio-neissės sustiprinimų liniją. Lenkų 
vyriausybė paskelbė, kad žinios apie tariamą Oderio-Neisšes sienos susti
prinimą esančios iš oro pagautos. Kad čia nėra daroma Jokių sustiprinimų, 
gali įsitikinti kiekvienas užsienio korespondentas Lenkijoj.
PRANCŪZŲ AVIACIJOS PLANAI PAVOGTI, iš prancūzų karo mokyklos 
Paryžiuj buvo pavogti prancūzų kariuomenės parašiutinių dalių karo planai. 
Tam navogtu dokumentu yra taip pat Londone sudaryti prancūzu parašiu
tininkų bendradarbiavimo su britu kariuomene planai. Kain anksčiau buvo 
pranešta, britai buvo sutikę anglnkluoti vi*ą prancūzų parašiutininkų dfvt- 
zi.ia. ir brit'> sneciallstai lankėsi Prancūzijoj paremti Jų apmokymą.
LIETUVOJ KOMUNISTAI PRAVEDĘ MAŽIAUSIAI ATSTOVŲ. Per (vyku
sius savivaldybių rinkimus sausio mėn. 18 d. nors rinkimai buvo 'prave’ti 
tiktai vienu sarašu „komunistu ir nepartiečiu blokas“. Lietuvoj tik, 11.6 % 
išrinktų kandidatų sudaro komunistai. Latvijoj šis procentas siekia 18,29. 
Kitose sovietinėse valstybė’e per gruodžio mėn. pravestus rinkimus komu
nistų vidutiniškai buvo išrinkto 46,8 %.
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aukšti nuo 1922 m. ir sudaro 54% 
visų pasauly naujai pastatytų lai" 
vų. Likęs pasaulis per tą patį 
laikotarpį pastatė truputį daugiau 
negu 1,9 mil. brt.

ARGENTINA 
SUTEIKS KREDITO

Taip vadinamasis „Perono pla
nas“ numato kovai su visam pa
sauly beįsigalinčiu komunizmu 
paskirti 3.123.000 dolerių kreditą 
kraštams, kuriems trūksta mais
to. Maisto produktus galės pirkti 
pačioje Argentinoje.

Ir Čekoslovakijoje 
žemės reforma

Sausio 23 d. bu
vo priimtas žemės 
reformos įstaty
mas. Pagal tą 
įstatymą niekas 
negali turėti daur 
giau kaip 50 ha 
žemės. Už nusa
vintą žemę apie 
80% jos vidutinės 
kainos savinin
kams bus išmo
kėta per 10 metų.

LIETUVIŠKAI PER 
STUTTGARDO 

RADIJĄ

Pranešama, kad 
š. m. vasario mėn. 
16d. 17val. 15min. 
Lietuvos Nepri
klausomybės šven
tės proga per 
Stuttgarto radiją 
bus transliuojamas 
„Čiurlionio“ an
samblio koncertas.

i

6


	C1B0002139329-1948-Vas.7-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1948-Vas.7-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1948-Vas.7-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1948-Vas.7-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004
	C1B0002139329-1948-Vas.7-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0005
	C1B0002139329-1948-Vas.7-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0006

