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Naujasis LTB Vyr. Komiteto pirm. P. Gaučys aktualiais klausimais
Jau buvo pranešta, kad p^r 

LTB atstovų suvažiavimą kovo 
mėn. 3 d. Schweinfurte buvo iš
rinktas naujas Vyriausiasis Komi
tetas. Kovo mėn. 11d. Hanau įvy
ko jo pirmasis posėdis, kuriame 
buvo pasiskirstyta . pareigomis. 
Pirmininku išrinktas Povilas 
GAUCTS, I vicepirmininku A. 
Kalvaitis, II vicepirminiku dr. V. 
Jasaitis, sekretorių J. Grigolaitis, 
iždininku M. Rėklaitis ir ryšiams 
su EUCOM ir IRO palaikyti dr. 
A. Sideravičius ir A. Kalvaitis. 
Švietimo Valdybos pirmininku 
pasilieka M. Židonis. Pareigų pe
rėmimo proga „Žiburių“ atstovas 
atsilankė pas naująjį Vyr. Komi
teto pirmininką Povilą Gaučį ir 
jam patiekė keletą aktualių klau
simų, į kuriuos jis maloniai at
sakė. Pirmiausia buvo paklausta:

— Kodėl buvo padaryti nauji 
Vyr. Komiteto rinkimai, nes esa
mo Vyr. Komiteto kadencija dar 
nebuvo pasibaigus?

— Antrajame tremtinių atstovų 
suvažiavime buvo pažadėta ne
trukus sušaukti suvažiavimą pa
keisti LTB statutui. Statuto pa
keitimą iššaukė pats gyvenimas. 
Tą darbą pabaigus ir buvo su
šauktas tretysis tremtinių atsto
vų suvažiavimas. Kadangi nau
jajame statute yra numatyta ki
tokia Vyr. Komiteto sudėtis, tai 
Vyr. Komitetas rado reikalinga 
atsistatydinti ir duoti suvažiavi
mui laisvę išrinkti tokį Vyr.v Ko
mitetą, kokį jis ras tinkamu.

— Buvo gandų, kad per antrojo 
tremtinių atstovų suvažiavimo 
Vyr. Komiteto rinkimus įvykę 
netikslumų Ir del to kai kam kilę 
abejonių del jo išrinkimo teisė
tumo. Ar tai tiesa?

— Mandatų komisijai skaičiuo
jant balsus buvo padaryta keletas 
nežymių klaidų, tačiau jos esmėj 
rinkimų rezultatų nekeitė. Tre
čiame tremtinių atstovų suva
žiavime šis klausimas buvo pa
grindinai išdiskutuotas, ir suva
žiavimas pasisakė, kad antrojo 
suvažiavimo Vyr. Komiteto rinki
mai buvo teisėti.

— Kokie svarbiausi naujojo 
Vyr.' Komiteto uždaviniai?

— Pagtindiniai Vyr. Komiteto 
uždaviniai yra du: 1) planingai 
visus tremtinius perkelti į užjūrio 
kraštus, tačiau šio uždavinio rea
lizavimas priklauso ne nuo mūsų. 
Mes galim kitas įstaigas ir as
menis tik klebinti ir prašyti, kad 
mūsų balsas būtų išklausytas ir 
mūsų reikalas tinkamai išspręs
tas. Dabartiniu metu vyksta pas
tovus mūsų bendruomenės byrė
jimas, ir Jis eina mums ne visai 
pageidaujama prasme. Valstybės, 
kurios priima tremtinius, pir
miausia ieško darbo jėgos ir vi
sai neatsižvelgia į šeimas bei ne
pajėgius asmenis. Prieš šitokią 
elgseną mes kovojam visomis 
galimomis priemonėmis; buvo 
kreiptasi į EUCOM ir IRO, į 
JAV ir Kanados atitinkamas įs
taigas ir prašyta neleisti skaldyti 
šeimų, tačiau konkrečių rezulta
tų dar nėra pasiekta. Tikimasi, 
kad JAV priėmus tremtinių įsi
leidimo bilių, šis mums labai 
svarbaus klausimo sprendimas 
bus pakreiptas mums pageidau
jama prasme; 2) visomis priemo
nėmis išlaikyti bendruomenės or
ganizaciją sveiką ir nesuirusią. 
Dabartinėse nuolatinio ir vis di
dėjančio tremtinių išsibarstymo 
sąlygose tai pasiekti yra neleng
va. Pav., daug asmenų išvyksta į 
užjūriuš, pasitraukdami iš savo 
pareigų, o surasti jų vietoj pa
kaitalą ne visada pavyksta. Del to 
mūsų mokyklos, įstaigos ir orga
nizacijos. smarkiai nukenčia.

— Kaip atrodo Vyr. Komiteto 
pripažinimas iš EUCOM bei IRO 
pusės?

—r Atrodo, jog galima tikėtis, 
kad Komitetas bus pripažintas. 
IRO spaudos šefas yra pareiškęs, 
kad tautiniams komitetams pri
pažinti kliūčių nebus, jeigu jų 
statutai neprieštaraus IRO statu
tui, kuris remiasi ITO charta. 
Lietuviai šiuo atžvilgiu yrą geroj 
padėty, nes mūsų LTB statutas 
neliečia jokių politinių klausimų. 
Vyr. Komiteto paskutiniame po- „ 
sėdy yra nutarta išversti į anglų tremtinius, 
kalbą LTB statutą su trečiame 
suvaž’avime priimtomis pataiso
mis įtekti EUCOM ir IRO, pra
šant pripažinti mūsų LTB orga
nizaciją.

— Kaip Vyr. Komitetas paten
kintas apylinkių bei apygardų 
veikla?

— Daugumoj jie veikia gerai, 
tačiau jų veiklą dabar trukdo IRO 
suvaržymai nebeduoti jiems dir
bančiųjų priedų. Taip pat į jų 
darbą neigiamai atsiliepia išvy
kimas asmenų, kurių vietoj nalijų 
surasti gana sunku. Tai smarkiai 
atsiliepia į jų darbo našumą. Bet 
apskritai, nežiūrint visų šių sun
kių sąlygų, bendruomenės orga
nai stengiasi savo uždavinius at
likti kuo tinkamiau.

— Kaip eina dailės parodos 
JAV-se organizavimas?

— Darbas vyksta gerai, beveik 
jau visi eksponatai yra sugabenti 
į Hanau ir šiuo metu stengiama
si išspręsti technikinio pobūdžio 
klausimus, pav., eksponatų supa- 
kavimas, jų pasiuntimas ir k. Rei
kia pasakyti, kad šioj parodoj sa
vo darbais dalyvaus beveik visi 
tremty esantieji mūsų dailinin
kai. Bus gana turtingas ir tau
todailės akyrius. Taip pat sėk
mingai vyksta monografijos apie 
mūsų meną paruošimas ir spaus
dinimas. EUCOM pareiškus pa-

geidavimą, manoma parodos eks
ponatus neoficialiai parodyti 
EUCOM ir mūsų visuomenei. 
Šios parodos neoficialaus atida
rymo proga bus įteiktos mūsų 
dailininkams premijos, kuriom 
Švietimo Valdyba paskyrė 15.000 
RM. Eksponatai- į Ameriką bus 
išsiųsti vėliausiai balandžio mėn. 
vidury.

— Kaip Vyr. Komitetas žiūri 
į IRO vykdomą spaudos pertvar
kymą ir apskrittai ko Vyr. Komi
tetas iš spaudos daugiau pagei
dautų?

— Del IRO nusistatymo suma
žinti mūsų laikraščių kiekį Vyr. 
Komitetas darė visus žygius, kad 
išlaikyti esamą laikraščių 'skai
čių, nurodydamas, kad ir esamų 
laikraščių mums nepakanka, nes 
visi mūsų tremtiniai mielai skai
to spaudą ir be jos negali apsieiti. 
Bendrai esame spauda patenkinti. 
Ji gyvai atsiliepia į visus klausi
mus ir išsilaiko kultūringame 
lygyje. Tačiau to negalima pasa
kyti apie tremty leidžiamą ano-

niminę, bet viešai platinamą 
spaudą, kuri pasižymi savo neob
jektyvumu ir asmenų puldinėji
mu. Tai juo blogiau, nes jos pa
liestieji asmens negali net apsi
ginti. Tuo reikalu ir trečiame 
tremtinių- atstovų suvažiavime 
buvo pasisakyta, ir suvažiavimas 
anoniminę spaudą pasmerkė.

Tuo pasikalbėjimas buvo baig
tas. Ta proga reikia pastebėti, 
kad naujasis vyr. Komiteto pirm. 
P. Gaučys, kuris yra gimęs 1901 
m., daugiausia nepriklausomos 
Lietuvos laikais yra dirbęs diplo
matinėj tarnyboj. Jis nuo 1927 m. 
iki 1938 m. buvo Lietuvos konsu
lu Latvijoj, Argentinoj ir Brazi
lijoj. Taip pat jis yra spaudos 
darbininkas. Jis yra išvertęs ne
mažai knygų iš prancūzų, ispanų 
bei portugalų kalbų. Tremty nuo 
vokietijos žlugimo jis yra uoliai 
įsitraukęs į mūsų bendruomenės 
veiklą. Jam yra tekę dirbti Ha
nau Lietuvių Komiteto pirmi
ninku, Hesseno apygardos vice
pirmininku ir vyr. Komiteto na
riu I bei II kadencijoj.

III-jo Liet. Tremtiniu Bendruomenės
atstovu suvažiavimo rezoliucijos

LIETUVIŲ Tremtinių Ben
druomenės atstovų 3-sis su
važiavimas, įvykęs 1948 m. 
kovo mėn. 3—4 dienomis Schwein- 

furte, išklausęs Vyriausiojo Ko
miteto ir Vykdomosios Tarybos 
atstovų pranešimų opiausiais 
tremtinių gyvenimo bei emigra
cijos klausimais, priėmė šiuos 
nutarimus bei rezoliucijas:

I. Vadovaujantiems Organams
1) Suvažiavimas, išklausęs LTB 

Vyriausiojo Komiteto veikimo bei 
atliktų darbų apyskaitą, su pasi
tenkinimu konstatuoja, kad Vyr. 
Komitetas yra parodęs didelį 
veiklumą, tvarkydamas tremtinių 
reikalus ir gindamas juos; už Ko
miteto atliktus darbus suvažia
vimas reiškia jam nuoširdžią pa
dėką.

2) Lietuvių atstovų suvažiavi
mas konstatuoja, kad vadinamas 
Bendras Demokratinio Pasiprieši
nimo Sąjūdis (Užsienio Delegatū- 
ra) ir kitos organizacijos, ban
dančios kalbėti kovdi vadovau
jančių veiksnių vardu, skaldo vie
ningą kovą dėl laisvės fronto, ir 
pareiškia, kad Lietuvių Tremti
nių Bendruomenė tik VLIKą lai
ko vyriausiu Lietuvos valstybiniu 
organu ir kviečia visus Bendruo
menės narius vieningai jį remti;

3) Suvažiavimas reiškia padėką 
ir visiems, kurie vienu ar kitu 
būdu padeda tremtiniams, jiems 
vadovaudami ar atlikdami kurias 
nors visuomenines funkcijas; šia 
proga jie prašomi ir toliau iš
tvermingai ęiti savo pareigas, 
tarnaujant tautai ir tautiečiams.

II. Įvairiais gyvenamojo mo
mento reikalais suvažiavimas 
randa reikalingu labiau suakty
vinti šiuos klausimus:

a) Informacija
Pripažindamas didelį Vykdo

mosios Tarybos ir VLIKo infor
macinių žinybų veikimą ir jų at
liktų šioje srityje darbų didelę 
vertę, suvažiavimas konstatuoja, 
kad 1) neturime svetimomis kal
bomis reprezentacinių informaci
nių leidinių, kuriuose būtų nu
šviestas mūsų tautos būvis ir jos 
kovos dėl laisvės praeityje ir da
bar; suvažiavimas pageidauja, 
kad tokių leidinių būtų skubiai 
parūpinta, ir kad jie būtų plačiau 
visiems prieinami; 2) dar yra 
kraštų, kurie neįsileidžia tremti
nių, laikydami juos fašistais bei 
komunistais; atitinkamos infor
macijos įstaigos, prašomos at
kreipti dėmesį į tinkamos infor
macijos organizavimą visuose de
mokratiniuose kraštuose, kad tų 
kraštų vyriausybės ir visuomenės 
galėtų teisingai suprasti lietuvius

tautinis ir kultūrinis gyvenimas 
ir kur ekonomiškai būtų prieina
ma ir verta įsikurti ir klimatinės 
sąlygos būtų mums prieinamos; 
pageidaujama, kad mūsų emigra
cija būtų nukreipta į anglosaksų 
kraštus; emigracija turi būti vyk
doma ne jaunimo atrinkimu dar
bams, bet/ ištisomis šeimomis.

2) Suvažiavimas paveda Vyr. 
Komitetui rūpintis, kad IRO įstai
gos daugiau palengvintų bei ap
mokėtų vykimo keliones į užjūrio 
kraštus ir remtų jų ten įsikūrimą.

3) Dėti pastangas, kad okupa
cinės valdžios, įstaigos pripa
žintų Lietuvos užsienio pasus ir 
kad suprastintų išvykimo forma
lumus, kurie dabar taip apsun
kina išvykimo pasiruošimą.

4) Kadangi emigraciniai reika
lai šiuo metu darosi tremtinių 
gyvenime aktualiausi ir iš mūsų 
reikalauja ypatingo dėmesio bei 
pasiruošimo, tai suvažiavimas 
griežtai įpareigoja apylinkių ko
mitetus nėvėluotai teikti Vyr. 
Komitetui prašomas žinias emi
graciniais klausimais ir tiksliai 
vykdyti kitas šiuo ir kitais rei
kalais instrukcijas.

5) Suvažiavimas prašo Jungt.
Amerikos Valstybių lietuvių or
ganizacijas stengtis daryti įtakos 
tos šalies emigracinėms įstaigoms 
Vokietijoje ir išgauti tremtiniams 
atstovavimo teisę dalyvauti jose. 
Be.................................

c) Kova su negerovėmis
1) Suvažiavimas įpareigoja Vyr. 

Komitetą prašyti karinės val
džios apsaugoti .tremtinius, nuo 
juos terorizuojančios melagingos 
bolševikinės ir komunistinės pro
pagandos, kuri jau treti metai 
vargina bei persekioja tremtinius 
ir uždrausti sovietų pareigūnams 
lankytis stovyklose, jei jie nėra 
kviečiami pačių tremtinių.

2) Suvažiavimas su kartumu 
konstatuoja, kad tremtinių tarpe 
vis dar yra palyginti nemaža nu
sikalstamo bei padaužiško ele
mento, kuris, patarnaudamas mū-

sų priešų varomai propagandai, 
sunkina ir taip sunkų tremtinių 
gyvenimą bei išvykimą ir kenkia 
mūsų tautos geram vardūi. Visų 
stovyklų vadovybės ir teismai 
įpareigojami visomis priemonė
mis kovoti su nusikaltimais, gir
tavimu ir kitomis blogybėmis 
stovyklose.

3) Suvažiavimas konstatuoja, 
kad tremtyje leidžiamieji anoni
miniai, bet viešai platinami lape
liai bei leidiniai, pasižymi savo 
neobjektyvumu ir asmeniniais 
puldinėjimais, yra destruktyvus 
veiksnys tremtinių gyvenime ir 

• dėl jų taktikos yra smerktini, 
ypač kad juose paliestiems asme
nims neprieinamas gynimasis; 
šios rūšies leidinių, kuriuos ne
žinia kas ir kokiu tikslu leidžia, 
platinimą turėtų sekti stovyklų 
pareigūnai.

d) Tautiškumo apsaugojimas
1) Suvažiavimas įpareigoja vi

sus, nuo kurių tik pareina, įsąmo
ninti visus išemigruojančius, kad 
jie naujai apsigyventuose kraš
tuose savo darbu ir elgesiu ne
kenktų tautos garbei ir lietuvio 
vardui ir nesudarinėtų mišrių 
šeimų...

Komitetui pavedama daryti įta
kos emigracijos procesui ta pras
me, kad būtų daroma ir emigruo
jančių atranka, kad į Teitus kraš
tus pirmoje eilėje neišvyktų de
struktyvus elementas, kuris tik 
kenktų lietuvio vardui.

2) Suvažiavimas primygtinai 
primena visiems lietuviams, kad 
leidimas vaikų į kitataučių mo
kyklas veda juos į greitą nutau- 
timą, visur, kur tik yra lietuviš
kos mokyklos, vaikų leidimas į 
svetimas pradžios ir aukštesnią
sias mokyklas yra nusikaltimas 
lietuvių tautai; stambesnėse ko
lonijose egzistuoja įvairūs kalbų 
bei techniški kursai, tačiau pas
taruoju laiku iš IRO pusės jų 
veikimas apsunkinamas, nepripa
žįstant vedėjų ir lektorių dirban
čiaisiais. Dėl to kursų veikimas 
sustoja. Tų kursų vietoj organi
zuojama centralizuotai įvairūs 
kursai, kuriuos lankyti dirban
tieji negali, o šeimyniniams as
menims susidaro didelių sun
kumų.

Prašyti IRO, kad kolonijose 
veikiančius neslopintų, o remtų.

Naujasis LTB Vyr. Komiteto pirmininkas Povilas Gaučys

Liesdamas sovietų vidaus poli
tiką jr jos sąsają su užsienine, ra
portas tvirtina, jog žodžio, spaudos, 
susirinkimų ir demonstracijų lais
vė, taipgi asmens ir privataus gy
venimo neliečiamumas, kurį žadė
jo 1936 m. konstitucija, nebuvo 
tesėtas. Proletarijato diktatūra bu
vo ir toliau lieka valstybės pama
tu, ir buv. generalinio sovietų pro
kuroro, o dabartinio užsienio rei
kalų viceministerio Višinskio žo
džiais betariant, sovietai yra naujo 
tipo valstybe, būtent — diktatū
rine demokratija.

Trečiasis Intemacijonalas
KONGRESO Bibliotekos biule

tenis toliau tvirtina, kad formalus

to tremtiniai turi daug vargo.

TIESA APIE SOVIETUS
J. KUZMICKIS

1947 m. rugsėjo 21 d. Vašingtone 
visuomenės žiniai paskelbtas tu
rinys reporto, kurį JAV Senato 
Užsienio Reikalų Komitetui’paren
gė Vašingtono Kongreso Bibliotekos 
Parlamentarinė Informacinė Tarny
ba. Remiantis tuo raportu, galima 
sužinoti kai kurių įdomių smulk
menų.

S. Rusijos karo grobis *
ANTROJO Pasaulinio Karo me

tu S. Rusija užėmė milžiniškas te
ritorijas. Ji užėmė rytinę Lenkijos

dalj, rytinę Suomiją, tris Baltijos 
valstybes (Latviją, Lietuvą ir Esti
ją), pietinę Bukoviną, Karpatų, Uk
rainą, Tanu Tuvą, pietų Sachaliną 
ir Karelijos salas. Tokiu būdu so
vietai prisijungė 260 000 kvadra
tinių mylių teritorijos su 23 000 000 
gyventojų. Neskaitant šių anek
suotų teritorijų Rusija išilgai savo 
rytinių ir pietų — vakarinių sienų 
sudarė satelitinių valstybių juostą.

Rusų tauta negalėtų ramiai mie
goti ir atsikratyti paskutiniųjų se
nojo pasaulio likučių, kol Sovietų

Sąjungą suptų nesovietinio cha
rakterio valstybės. Ir štai-sovietų 
Akademijos narys P. F. Judin, pra
kalboje, pasakytoje Švietimo Mi
nisterijos pavedimu ir atspausdin
toje 100 000 egz. tiražu, tarp kita 
ko pasakė:

— Vastybė tada išnyks, kada 
kapitalistinis apsupimas bus pa
keistas socialistiniu apsupimu, ka
da kapitajizmo intervencijos ir at
statymo pavojus bus visam laikui 
pašalintas . . . Draugas Stalinas 
nepaliko abejonės, jog valsybė 
ankščiau nepranyks, kol socializ
mas ir komunizmas nepasieks lai
mėjimo tarptautinėje skalėje . . . 

Salia to sovietai nenuleidžia 
akių nuo taip vadinamos „išorinės ___  ____  ______ ____________
strefos" valstybių, kurios yra taip Trečiojo Internacijonalo paleidi- 
toli nuo Maskvos, kad ši nedali 
jėga primesti komunistinių vyriau
sybių. Minint milžiniškas koloni
jas, kuriose gyvena apie 750 000 000 
žmonių, sovietai kursto ten ne
priklausomybės sąjūdžius, parūpin
dami tam vadus ir ragindami nau
dotis revoliuciniais metodais. Su
vereninėse valstybėse — kaip 
Prancūzija — stiprinama komu
nistu partija arba savo reikalams 
panaudojamos neskaitlingos parti
jos, kad būtų išlyginti balsai.

Komunistų ideologija nepasikeitė
AR VISA tai reiškia, kad sovie

tai jau šiandien rizikuotų, nauju 
karu? Raportas cituoja įtakingų 
JAV vyrų nuomonę, kad sovietai 
— bent šiuo metu — karo nenori 
ir jam nėra pasirengę.

b) Emigracija
1) Suvažiavimas prašo mūsų 

vadovaujančias institucijas neati
dėliojamai daryti konkrečių žy
gių mūsų tremtinių apgyvendini
mui bei įkurdinimui kompaktinė
mis, kur būtiĮ įmanomas mūsų

Senasis LTB Vyr. Komitetas, kurio dauguma narių yra perrinkti Schwelnfurte įvykusiame LTB atstovų suvažiavime. Iš kairės I dešinę: M. Rėkiat 
tls, dr. V. Jasaitis, kun. dr. A. Sideravlčius; i. Malinauskas, J. Grigolaltls.prof. dr. A. Gylys, P. Gaučys, J. Šlepetys Ir M. Židonis.

mas žūtbūtinės kovos metu žymiai 
pagelbėjo laimėti buržuazinio pa
saulio simpatijas. Be abejo, tai ne
reiškė komunistų partijos atskiro
se valstybėse uždarymo. Trečiojo 
Internacijonalo revoliucinė veikla 
buvo patikėta koordinuotam jos 
pagrindinių grupių veikimui. Se
nieji Internacijonalo egzekutyvi- 
nio komiteto sekretarijato pagrin
diniai nariai — Dimkrovas, Ma- 
nuilskis, Pieck, Ercoli (Togliatti), 
Marti, Gottvaldas — šiandien uži
ma pagrindines vietas valstybių 
politiniame gyvenime. Paskutinio
sios Londono konferencijos metu 
paaiškėjo, kad visame 
komunistų pajtija turi 
jonų narių.

S. Rusija ir atominė
Svarstydamas, kokios 

vietų politikai gali turėti atominės 
bombos egzistavimas, raportas tvir
tina, kad, kol šitos bombos gami
nimo paslaptis yra žinoma Angli
joje, Amerikoje ir Kanadoje, ji 
yra stabilizuojančiu veiksniu galy
bių politinėje veikloje. Bet kas 
atsitiks, kai abu partneriai’ turės 
šį didįjį naikinimo ginklą? Kaip 
atsaką į šį klausomą, raportas ci
tuoja prof. Anorldo Wolferso žo
džius, parašytus kolektyviniame 
veikale — „Atominė galia ir pa
saulio tvarka“:

— Jeigu ir kai sovietai — o gal 
ir kiti kraštai — galės vesti ato
minį karą, tada iš tikrųjų bus ga
lima pasakyti, jog mūsų krašto 
militarinėje padėyje pasidarė tik
rai revoliucinė permaina.

— Rusams turint atominę ener
giją. — rašo toliau prof. Wolfers, 
— tai turės milžiniškos įtakos 
amerikiečių psichologijai . . . Už
tenka įsivaizduoti, kokio įspūdžio 
mūsų miestų gyventojams padary
tų žinia apie rimtą krizę sovietų — 
amerikiečiu santykiuose, jeigu kar
tu įsitikinama, jog staigus ir neti
kėtas atominis užatakavimas 
būtų už galimybės ribų . .. ,

Raportas dar prideda:
— Taisėtai ar neteisėtai, 

Europa laukia iš Amerikos ne__
tai paskolų bet ir moralinio vado
vavimo. O po penkių mėnesių ke
lionės po Aziją (be sovietų Rusi
jos, Burmoš ir Indijos) Naujorko 
„Times“ redaktorius įsitikino, jog 
ne i sovietų Rusiją, o i Ameriką 
žiūri Azija su viltimi, tikėdamasi 
pagalbos, sprendžiant savo proble
mas ir naujo gyvenimo būdus.

pasaulyje
18,5 mili-

bomba 
įtakos so-

ne-

bet 
tik-

1
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Tiesa apie Sovietu Rusijos 12000000 vergu MURMANSK

B. J. NICOLAEVSKY ir D: J. DALLIN

YRA žmonių, kurie tiki, kad
Sovietų valstybė, nors ir 
atimdama individui politines 

teises, užtikrina jam „ekonominę 
demokratiją".

Vienok tiesa yra ši:
Apie 12 milijonų žmonių gyvena 

Sovietų Sąjungoje vergų gyveni
mą. Jie sudaro tą milžinišką prie
vartos darbo žmonių klasę, kuria 
dabar yra pagrįsta visa Sovietų 
socialinė sistema.-

125 didžiulės koncentracijossto----- --- -------------— ---------------- -
vykios, neskaitant daugybės ma- kada motina gamta parodydavo 
žesnių, varo milijonus Sovietų Ru- mums simpatijos ir apdovanodavo 
sijos vergų nuo aušros iki vakaro mus smėlio arba žiema sniego 
į sunkiausią ir labiausiai barba- audra."
rišką žmonijos istorijoje vergiją. „Aš niekad neužmiršiu tų la- 

Nuteistieji badmiriauja, temaiti- gėrių baisumų", sako Dr. E. Felix, 
narni sriuba ir duona. Net ir tuo vienas iš buvusių kalinių, 
atsitikimu, kai jie 
nežmoniškai dideles 
mas, jie negauna 
maisto.

Sovietų valstybė

Darbas, kurs tęsėsi iki saulėlei
džio, buvo atlyginamas 600 gr. 
duonos, bet tik tada, jei pilna 
darbo norma buvo atlikta. Kaip 
aš pradėjau nekęsti tų rytmečių, 
kurie prasidėdavo su triukšmu ir 
profanacija. Jūs paimate jūsų mai-________ _______  ____ j_r, ____
ša, užsimetate jį ant pečių, neša-. nės, kuri pagaliau atvedė mane į 
tės jūsų „katelok" ir nuvargusiu 
žingsniu išeinate į stepę, lydimi 
sargybinių durtuvų.

Ten nebuvo jokių laisvų dienų, 
mes galėdavome švęsti tik tada,

atlikto užimtose teritorijose, rezul-«aš mačiau, pripildė mane siaubo 
tatas-šimtai transportų buvo kas- ir pasibiaurėjimo, kuris tęsis iki 
dien siunčiami į tuščius fabrikus, - mano gyvenimo pabaigos, 
atstatomus iš Vokietijoje demon
tuotų įmonių.

Man yra čia neįmanoma atpasa- 
koti mano kelionės istoriją, kelio- ;

• LENINGRAD

vieną iš Vokietijos okupacijos 
zonų...

Ir dabar — ar aš jau nebemyliu 
savo tėvynės? Išgirdęs pirmą ma
no tautos šaukimą, aš grįšiu ir jai 
tarnausiu — tautai, bet ne tiems 
vadams, kurie užgrobė valdžią ir 
negailestingai naikina mūsų bejė
gius, suvedžiotus žmones."

„Mes buvome apstulbę", sako 
Leonid Ščekach, lenkų, laikrašti
ninkas, apie 1200 mylių etapą iš 
Charkovo į Pečioros stovyklas.

„Mes ėjome pėsti, išilgai naujai 
statomos geležinkelio linijos. Die
ną ir naktį mes buvome varomi.

Pereidami miškus, mes sutikda
vome minias žmonių, nešančių ant 
savo pečių rąstus. Trijose grupėse, 
kurias mes pakelyje sutikome, aš 
mačiau keletą šimtų moterų irgi 
nešančių tuos sunkios rąstus; vė
liau mes matėme moteris nešan
čias bėgius.

Tuo būdu mes ėjome nesuskai
tomą skaičių dienų ir naktų per 
taigą (pelkėtą miškingą sritį), blo
gai maitinami, negaudami netgi 

daiktus, jie ūži- pakankamai vandens atsigerti, 
barakuose, jie miegodami su drabužiais, šlapiais

Sovietų Rusija yra padalinta | 
dvi dalis: viena — „laisvoji" Ru- 

■sija yra prieinama apsilankančiam 
svetimšaliui, žinoma tiek, kiek 
svetimšaliai yra iš viso įleidžiami 
į Sovietu Sąjungą, ten yra rodo
mosios vietos, kaip, pav. Maskvos 
požeminio susisiekimo linija su 
puikiais fasadais ..

MOSCOW
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atlieka savo „Netgi, jei jūs studijuojate Ru- 
darbo nor- sijos bausmės įstaigas ir jei jūs 
pakankamai esate apie tas darbo stovyklas 

daug girdėję ir skaitę, jūs niekuo- 
__ ______ t_ atmetė šalin met negalėsite pilnai suprasti jų 

pirmųjų socialistų, kūrusių SSSR, baisumo. Aš niekad negalėsiu už- 
,idėjas ir prievartos darbas yra miršti nė mažiausių mano išgyve- 
’ naudo j amas niekad nepasiekto iki nimo smulkmenų.
šiol laipsnio. Jei jūs paklaustumėte manęs,

Jų atlyginimas yra be galo ma- kas yra blogiausia kalinio gyve- 
žas. Netgi geriausi darbininkai po nime, — aš nežinočiau ar admi- 
sunkaus nėnesinio darbo gauna nistracija, ar kriminalistai kaliniai 
užmokestį, pakankamą nusipirkti bei prižiūrėtojai, 
vienam-dviem kilogramam duonos. ... jūs’ kenčiate 

Paskutinis vergų prakaito lašas supančių banditų 
yra išspaudžiamas kertant miškus, giau, kaip nuo 
kasyklose, plentų bei geležinkelių valdininkų, 
statyboje, ūkiuose, fabrikuose, Jie vagia jūsų
statybos darbuose, naftos pramo- ma jūsų guolį . . __ _
nėj ir praktiškai visur, kur mo- stumdo jus darbe, ir ten nėra jo- nuo lietaus ir persisunkusiais pra- 
dernios valstybės ekonomija ne- klos jėgos, kuri galėtų jus apsau- kaito, išvargę, palaužti fiziškai ir 
reikalauja mašininio darbo.

Aprūpinimas yra toks pat blo
gas kaip ir pats darbas.

Vatinis švarkas ir kelnės, vasa
riniai marškiniai ir liemenė su
daro jų visą aprangą, netgi ir 
žiemą. Odinių batų yra reta; vie
toj to duodami guminiai batai. 
Nušalusios kojos ir amputuoti 
pirštai yra dažnas rezultatas. 

Mediniai barakai ir palapinės 
yra jų pastogė. Nuteistieji miega 
dviejų aukštų lovose, paprastai 
be jokios apdangos, išskyrus jų 
pačių drabužius. Kiekvienas bara
kas turi geležinės krosneles, ap- 
šildančias tiktai plotą 5—6 metrų 
spinduliu. 

Sanitarinės ir medicinos pagal
bos praktiškai nėra. Muilas, rankš- 
luoščiai ir vaistai-netgi • jodas-yra 
retai užtinkami.

Tai tikras pragaras
„Kitoji Rusija — antroji — yra 

už spygliuotų vielų. Tai yra tūk
stančiai, nesuskaitomi tūkstančiai 
stovyklų, priverčiamojo darbo sto
vyklų, kur yra kalinami milijonai 
žmonių. Šioji „nematomoji" Rusi
ja yra tikras pragaras, velniškas 
išradimas, moksliškai organizuotas 
pagal naujausią policinę techniką.

1930 metais vergija buvo tik 
organizavimo stadijoje, tik 

Šios stovyklos egzistavo.

Teroras ir paslaptingumas, ku
riuo tos koncentracijos stovyklos 
vra apgaubtos — yra neaprašomi. 
Taip kaip rusų pasakoje: jūs kal
batės su žmonėmis vieną dieną, 
o kitą dieną jie visi yra pranykę. 
Piktas vilkas juos suėdė.

Nuo to laiko, kai sovietų val
džia jas įsteigė, sovietų koncen
tracijos stovyklos daugiau pražu
dė žmonių negu -visos kitos Hit
lerio ir kitų drauge paėmus. Visa 
sionistų karta mirė sovietų stovy
klose*

Kiekvienas Lietuvos žydas ir 
kiekvienas sionistas žino Benja
mino Bergerio vardą. Prieš karą 
jis buvo sionistų organizacijų Lie
tuvoje pirmininkas. Okupavus Lie
tuvą sovietams, dr. Bergeris buvo 
suimtas ir 1941 metais ištremtas. 
Už priklausymą tokiai „reakcinei" 
organizacijai, kaip sionistų, jis bu
vo nuteistas 10 metų katorgos. Jo 
amžiaus ir sveikatos žmogui (jis 

•turėjo silpną širdį) 10 metų pas
merkimas yra lygus mirties baus
mei.

Bergerio byla yra byla visų tų 
žydų, kurie pašventė savo gy
venimą sionizmui ir kurie, gyven
dami Lenkijoje ar Baltijos valsty
bėse, neturėjo jokių ryšių su So
vietų Sąjunga. Dabar jie yra lai
komi sovietų piliečiais ir — so
vietų valstybė neranda jiems nie
ko geresnio kaip vergiją".

Iš Look 1947. X. 28 
spaudai paruošė M.

APIE LAIŠKUS I AMERIKA

goti.

nuo tų jus ap
velkamų, dau- 
administracijos

morališkai.

USAskaičius Sovietų Rusijoje yra lygus 14-kos 
vakarinių štatų gyventojų skaičiui.

Vergų

iciat ________ ■ • • Jūs būsite paprašyti ką nors
‘“poitatai’nuteisHeji gali pasinau- kuriam iš banditų padovanoti, — 
dotl keletą knygų, bet dažniausiai ką nors vertingo, pav. šitą paltą, 
jie yra perdaug išvargę, kad ga- Jei jūs atsisakysite, jūs būsite 
lėtų po darbo apie ką kitą, kaip persekiojamas ir gailėsitės, kad 
maistą ir miegą, galvoti. nepaklausete jo „patarimo", jei

Judėjimo laisvės nė;a, išskyrus’i0* sutiksite su Jo „pasiūlymu", 
stovyklos zoną, kurią sudaro plo- i“* turėsite jo apsaugą, bet nei
tas, apvertas tvora bei spygliuota kuosite. sušalti darbe.

* ............... ■ Vieną šaltą žiemos dieną mes
Kriminalistai už-

viela ir sargybinių iš sargybos 
bokštų saugomas. Nuteistieji išei- dirbome miške, 
na iš stovyklos zonos tiktai darbo kūrė ugnį ir šildėsi apie pusva- 
brigadose ir ginkluotos sargybos landį. Jie sėdėjo prie ugnies, tuo 
lydimi. tarpu kai mes-politiniai-turėjome

M. V. D. - slaptosios policijos - stovėti antroje eilėje, aš turėjau 
višininkas visas stovyklas laiko gabalą duonos kišenėje ir todėl 
savo griežtoj kontrolėj. Jo agentų paprašiau leisti ją prie ugnies pa- 
(įmaišytų tarp nuteistųjų) raportai dėti, kad atšiltų. Jie leido, bet aš 
paprastai baigiasi teismais už savo duonos daugiau nebema- 
priešvalstybinę veiklą ar šabo- čiau."
tažą. Tie teismai dažniausiai bai- njįe pusę iš mūsiškių sušaudė, 
giami mirties - bausmėmis. o likusius pavertė vergais", sako

Šimtai tūkstančių, jei ne mill- Raudonosios Armijos leitenantas, 
Jonai, vergų mirą darbuose, bet buvęs vokiečių karo belaisvis.
nuolatiniai M. V. D. areštai pa- As tarnavau kal ryšių kari. 
tiekia naujas aukas „takas . Raudonojo1e Armijoje.

Netgi jei pe išlieka ir atlieka Orelo kovose aS buvau suželstas. 
Items skirtas bausmes, dauguma 1941 , spalio mėnesi mūs vi.
>ų retai atgauna laisvą. Centrine sas dali„vs buvo apsuptas ir p0 
Maskvos administracija paprastai desperatlškos kovos pairatas ne. 
pratęsia jų kalinimo laiką. laisvėn.

....... x. , Aš negaliu aprašyti mano siauboU kur mes tai žinome? kaj kel^ms dlePnomYs praėjus aš su. 
Mes žinome tai iš atsimini- pratau savo, kaip belaisvio padėti, 

mų bei raportų buvusių M. V. D. nė pilnai išreikšti pasibiaurėjimą 
(N. K. V. D.) valdininkų, iš jieati- vokiečių elgesiu su belaisviais.

Po išlaisvinimo aš skaičiau die
nas, nekantraudamas, laukdamas 
grįžimo ... namo.

Mes pasiekėm rusų zoną. Gink
luoti sargybiniai uždarė mus vie- 
_._J. ’ '*■ J. J . Tada du 
draugai buvo iššaukti ir išvesti. 
Viens iš jų sugrįžo, bet atsisakė 
atsąkyti į mūsų klausimus, kitas- 
niekad nebegrįžo.

-u Kitą rytą mūsų grupė sumažėjo:
gandos stovyklą Kazachstano ste- 12 draugų — beveik pusė iš mūs 
pėse. Mes-nuteistieji-turėjome gar- — negrįžo iš apklausinėjimo. Jie 
bę kultivuoti stepę. buvo čia pat, garaže (kuris buvo

Mes gyvenome molinėse trobe- specialiai tam reikalui skirtas),šu
lėse, apnikti tūkstančių utėlių, Šaudyti.
blakių ir blusų, mes praleisdavom Aš buvau pasiųstas (su likusiais) 
trumpas nakties valandas, gulė- į stovyklą. Mano likimas buvo 
darni ant lentų arba ant grindų, toks pat, kaip ir visų, grįžusių iš 
be patalų, be anklodžių, kad sau- vokiečių nelaisvės ar išvežimo, 
lėtekyje vėl rikiuotumės darbui. įskaitant ir moteris.

džių sovietų spaudos prasitarimų 
Ir svarbiausia iš žmonių, kurie 
patys buvo ten vergais, bet kurie 
sugebėjo pabėgti. Čia yra keletas 
tu gyvų liudininkų parodymai:

„Kareiviu durtuvai lydčjo mūsą — '
darbą , sako vieno vokiečių anti- - . . J ...
stalinistlnio komunisto žmona, bu
vusi pavergta dviejus metus.

„Po keletos savaičių kelionės, 
kurios metu mes buvome sugrūsti 
kaip galvijai, aš pasiekiau kara-

„Valymo",
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apsigyventi Kalifornijoje yra geras 
klimatas-amžina vasara, todėl visai 
nenuostabu, kad žmonės, kurie 
turi susitaupę pinigų, palieka ne
malonų Chicago, Detroit, New York 
klimatą ir ryštasi baigti savo am
žių gražioje gamtoje, maloniame 
klimate.

Jaunesnioji karta dabar irgi pra
deda čia kurtis, nes senoji pažiūra, 
kad tik tenai gera, kur jų tėvai 
gyveno, jiems nebėra reikšminga. 
Jeigu Kalifornijoje nebūtų taip 
brangūs namai, gal dar daugiau 
lietuvių apsigyventų. Normaliai 
Los Angeles mieste apsigyvena 
naujų gyventojų per mėnesį apie 
30.000. Jų tarpe visada ir keli lie
tuviai.

Tiek važiuojant į Kaliforniją, 
tiek grįžtant atgal, teko sustoti 
daugelyje lietuvių kolonijų ir ben
dras vaizdas yrą neblogas, nes

LietuviSka koplyčia Panevėžio apskri
tyje. Rankdarbis P. Misevičiaus

Atrodo, būtų pačių tremtinių in- jam tikrai reikia. Vietoj prašę 
feresas kalbėti tokia kalba, kokia muilo, pasakoja, kad prasisikalbti 
čia lengvai suprantama, be įman- sunku, baltiniai sujuosta, tenka 
traus aukšto stiliaus ir palygini- nesįpraususiem vaikščioti. ,

Visai neklysta Europos gyven
tojai, kai jie Ameriką laiko viso
kių gėrybių pertekusiu kraštu. 
Čia tikrai nuo visokių prekių 
lūžta lentynos, o jų reklamavimo 
kurstą ausys ir raibsta akys. Pa
togumai čia yra toki, kurių ga
lėtų pavydėti net senesnių laikų 
karaliai, ne tik lietuviai tremti
niai, kuriuos į barakų lūšnas nu
grūdo žmonijos prakeikimo įran
kiai — rudieji ir raudonieji dikta
toriai.

Dėl to visai nenuostabu, kad 
tremtyje atsidūrę lietuviai šian
dieną visokiais ksliais kreipiasi 
į Amerikoje gyvenančius lietuvių 
gimines, pažįstamus ar net visai 
svetimus, pasiguosdami savo liki
mu ir paprašydami pagalbos.

Toki laiškai visada čia rūpestin
gai perskaitomi ir pažįstamų tar
pe apkalbami. Tai lyg maža 
liepsnelė, kuri čia pakursto be
gęstantį savo tėvynės prisiminimą 
ir ilgėsi, kuris kitados čia nau
jai atvykusį kamavo dienas nak
tis. Jie ypač naudingi tokiems 
lietuviams, kurie laikosi nuošaliau • 
nuo visuomeninio gyvenimo ir ku
rių nelanko spausdintas lietuviškas 
žodis.

Iš tokių laiškų jie įsitikina, kad

Pastogė buvb
„Kai aš su 700 

pasiekiau savo paskirties vietą, aš ________ .
negalėjau tikėti savo akimis. Keli tremtiniai tikrai skursta ir kad 
primityvūs barakai stovėjo maža- nelaimė, ‘ kuri ištiko mūsų tėvy- 
me, negrįstame plote. Žemi, siauri nę i> kitus Europos kraštus, yra 
loviai, padaryti iš apvalių karčių, tikrai baisi. Tai paveikia iš pri
buvo mūsų lovos. Ten nebuvo nei gimties jautrią lietuvio ^įrdį irpa- 
šiaudiniuį čiužinių, nei anklodžių, žadino jo gailestingumą, kurio 
nei pagalvių. Barakuose nebuvo lietuviam, kaip ir daugeliui kitų 
jokio apšvietimo. Mažutis kvadra- amerikiečių, tikrai netrūksta. As- 
tinis kambarėlis — iš dalies oo meniškame laiške aprašyti įvykiai, 
žeme — be jokių medicinos prie- nors jie gali būti žinomi iš spau- 
monių, — trobelė, kuri greičiau dos, visada giliau paveikia, negu 
priminė šunų gurbą, atstojo ligo- laikraščių straipsniai, 
ninę.

Pirmąją dieną man buvo įsakyta 
iškasti duobę maždaug 12 kubinių 
metru ir pašalinti žemę už 12 me
trų — visą tai per vieną nakties 
pamainos darbą. Mano pamainos 
metų aš iškasiau tiktai 4 kubinius 
metrus. Netgi stachanoviečiai nie
kad negalėjo iškasti daugiau kaip

primityvi 
kitų pagaliau

Iki šios dienos aš negaliu su
prasti, kaip, mes visa tai ištvė
rėme. Mes taip sunkiai dirbome 
ir taip mažai valgėme, ilsėdamies 
tiktai kelias valandas ir gyven
dami purve, kurio neįmanoma ap
rašyti.

Mums buvo skaudu suprasti, 
kad mes, hitlerizmo aukos, esame 
pasmerkti būti Sovietų Sąjungos 
vergais ir kęsti vargą bei paže
minimą.

Penkerius metus išbuvęs vergu, 
sionistų lyderis dr. Julius Margo
lin (iš Lenkijos), laiko „nemato
mąją" Rusiją „velnišku išradimu."

„Aš gyvenau Sovietų Rusijoje 
beveik septyneris metus, nuo 1939 
iki 1946 metų vasaros. Aš pralei
dau penkeris metus sovietų patai
somojo darbo stovykloje.. Ten aš

1947 m. koncentracljoi stovyklos apima visą Sovietų Sąjungą. Milijonai vyrų ir moterų yra prlVersii dirbti 
blogiausiose sąlygose.

Latvių Vyskupai J. E. Antanas Urbšs ir J. E. Juozapas 
Rancans pas Tautini Lietuvių delegatą J. Pr. kan. F. 
KapoCių apsilankymo metu S. m. vasario mėn. 9 d. 

Kirchheime.

mų, kurie čia kartais kitaip iš
siaiškinami. Tas pat su visokiais 
kiekiais, kurie išreiškiami gramais 
ir centimetrais. Čia tokių niekas 
nežino. O kai kas paprašo marški
nių su 40 nr. apykakle, tai ima 
juoktis, kad arklio kaklas ...

Amerikoje vartojamus saikus ir 
matus rašantieji laiškus turėtų 
žinoti ir centimetrais nekvaršinti 
čia žmonių galvos*) Juos kartas 
nuo karto galėtų paskelbti Vokie
tijoje einantieji lietuviški laikraš
čiai. Tuo daug pasitarnautų.

Amerikiečiai yra tiesūs ir prak
tiški žmonės. Dėl to, kai prašo
ma ko nors atsiųsti, reikia daiktus 
išvardinti, o ne rašinėti, kad min
tam tik bulvėmis, viduriai seniai 
ką gavę riebaus, apie cukrų tik turi, tik nereikalingų daiktų pra- 
pasvajojam. Maža naudos iš ap
rašymo, kad lopom lopom, jau ir 
lopai praplyšo, bet nepasako ko

*) Amerikiečiu matai:
1 colis — 2.54 cm.
1 pėda — 30.04 cm.
1 yardas — 91.44 cm.
1 mylia — 1,6093 klm.
1 metras — 39Į37 colio 

svaras — 453,6 gr. 
uncija — 28,85 gr.
ir mot. kojinių numeriai

Besisukinėjant Amerikos lietu- 
Mmoirtabo’VtoVykloJeTTen aš vių tarpe daug kartų teko akai; 
supratau Sovietų galybės paslaptį. W tremttuių tarškus Ir pate t.

Iki 1939 metų aš laikiausi „geros aP‘e visokius juose išdėstytu rei- 
valios" neutralumo pozicijos So- kalus. Tuos tarškus jie rodydavo 
vietų Sąjungos atžvilgiu - tai “todėl, kad norėtų pasigirti bet 
buvo charakteringa visų pažangių dažniausiai klausdami, ką vienas 
ir radikalių Europos inteligentijos ar kitas pasakymas reiškia ir kas 
sluoksnių pažiūra. Per daiktas, kurio prašoma

4 H Teko skityti gražių nuoseklių
Paskutiniai septyneri metai pa- laiškų su šilta padėka už pagal- 

darė mane įsitikinusiu ir aštriu bą. Daug skaičiau verkšlenančių 
sovietinės sistemos priešu. Tai, ką įr besiskundžiančių taip, kad jo- 

• kiu būdu neįmanoma tuo patikėti.
" . Yra laiškų, kuriuose skundžiami

/ • kiti tremtiniai arba šalpos organi*
f A—v zacijų komitetai, rinkti iš jų pa-

* čių tarpo. Pasitaikė skirtingose 
vietose skaityti to paties asmens 
laiškus, kuriuose dėkojama už 
siuntinį, prašoma daugiau ir įtiki
nėjama, kad iš nieko daugiau ne
gauna.

Vieni prašo atsiųsti bet ką, kiti 
prašo maisto bei brabužių, treti 
dar kitokių dalykų. Daiktų pava
dinimus, žinoma, įrašo tokius, ko
ki buvo vartojami Nepriklauso
moje Lietuvoje. Betgi dauguma 
čionykščių lietuvių savo kraštą 
yra palikę prieš aną karą, ir laiške 
radę žodį švarkas, kostiumas, ko
jinės, kaklaraištis, paltas, ridikiu- 
lis, chalatas, suknelė... klausinė
ja vienas kito, kas tai galėtų būti.

Gerai, jeigu tokiam žmogui pa
sitaiko sutikti neseniai iš Euro- _____ 
pos atvažiavusį lietuvį, tai iš- čią, Lietuvių veikėjų čia yra sti- 
siaiškina. Kitas uolesnis rašo prios jėgoš ir galima neabejojant 
laišką ir prašo paaiškinti, o dau- spėti, kad einant tokiu tempu, kaip 
guma laišką padeda į šalį ir lau- yra dabar, Los Angeles-Hollywood 
kia, kol paaiškės... O tremtinis parapija bei kolonija po 10 metų 
pyksta, kad jam neatsako, kad jo gali būti viena iš didžiausiųjų ko- 
neužjaučia. lonijų Amerikoje.

Vyr.
toki patys, kaip Lietuvoje Batų 
numeriai, kaip buvo čekiškų Bat'a- 

Vyr. marškinių 15 Nr. atitinka 
40' Nr. apykaklei. Paskui kyla kas 
puse numerio aukštyn. Rankoves 
trumpesnes žymimos 2, vidų t 3, 
ilgesnės 4. Apatinių vyr. ir mot. 
baltinių žymėti juosmens ilgį co
liais.

Visada lengviau paruošti siun
tinėlį, kai žinia, ko reikia. Tačiau 
ir su pageidavimais reikia būti ap
dairiems. Kiekvienas stengiasi iš
pildyti b ūtinų dalykų prašymą, 
bet labai nemėgsta, kai ima pra
šinėti liuksusinių dalykų: pudrų, 
lipstikų, šilkinių bei odinių daly
kų. Arba: ar negalėtum man at
siųsti tą ir tą, kad Ir ’ kelis sva
rus žiebtuvėliams akmenukų, aš 
išmainyčiau, arba uždirbčiau ...

Toki prašymai sukelia pasipik
tinimą ir neužtarnautus ponišku
mo priekaištus visų tremtinių adre
su. Ir aišku, atgraso nuo tolimes
nio šelpimo. Ne vienas tokiu prie
kaištu nusiramina savo sąžinę, 
kam esą juos šelpti, kad jie visko

šinėja.
Vieną žmogų su pasipiktinimu 

girdėjau kalbant, kad tremtinis jo 
prašė atsiųsti parkerį. Mes patys, 
girdi, tokių brangių plunksnų ne- 
vartojam, o jis parkerio užsima
nė... Ėmiau aiškinti, kad Lietu
voje kiekvieną rašalu pripildoma 
plunksną vadino parkeriu ir kad 
gali siųsti plunksną už 2—3 dole
rius, ne už devynis (tiek kaštuoja 
pigiausias parkeris).

Bendrai sakant, amerikiečiams 
rašomi laiškai turėtų būti paprasti, 
aiškia rašysena, stambesnėm rai
dėm, konkretūs ir nuoširdūs. Ame
rikiečiai mėgsta paremti, bet ne
mėgsta, kai kas užsimiršti atsi
liepti ir padėkoti. Greitai pasmer
kia tokius, kurie vienam laiške 
apie ką nors pasakoja vienaip, o 
kitame kitaip.

Kaliforniecius aplankius
VYT. BELECKAS

Pirmiausiai tenka pastebėti kuo 
kaliforniečiai skiriasi nuo rytinių 
valstybių lietuvių. Kalifornijos lie
tuvių kolonijos, ypač Los Angeles, 
yra visai jaunos, tačiau jau pa
kankamai tvirtos. Jų tvirtumo ga
lia glūdi tame, kad šiandien jos 
turi viską, ko kolonijai reikia, ir 
dar daugiau, nes kasdien lietuvių 
daugėja, koloniją kelia, gyvina. 
Tas viskas . labiausiai tinka Los 
Angeles lietuvių kolonijai, kuri, 
atrodo, susispdes Hollywoode, ka
dangi parapija pirko tenai bažny-

A G.

San Francisco, nesant lietuviškos 
parapijos ir dėl klimato blogesnių 
sąlygų lietuvių mažai tedaugėja. 
Todėl čia bimliininkams yra ge
resnė dirva ir jie tuomi naudojasi, 
nors reakcija lietuvių tarpe didėja 
ir kolonija cementuojasi. Studi
juojant Los Angeles lietuvių kolo
nijos augimo priežastis, tenka di
delį nuopelną pripažinti a. a. pre
latui J. Macijauskui, kuris jau pa
sitraukė iš kovotojų eilės, tačiau 
paliko geriausią pavyzdį pasaulio 
lietuviams sav.o /ryžtingumo, ne- 
nuilstamumo už tautos reikalus iki 
paskutinio atsikvėpimo šiame gy
venime. Kiekvienas Kalifornijos 
lietuvis žino, koks sunkus jo ke
lias buvo kuriant koloniją, tačiau 
šiandien jie gali džiaugtis jo darbo 
vaisiais. Stipri pagunda vykti ir

Amerikos lietuviai vis daugiau 
sielojasi tautos reikalais, tremtinių 
būkle bei pagelba. Gaila, yra 
Pennsylvanijoj lietuviškų kolonijų, 
kurios pradeda mažėti, ir jų ateitis 
yra labai katastrofiška, jeigu gy
venimo aplinkybės nepasikeis. Prie
žastis ta, kad jaunoji karta bėga 
iš angliakasių rajonų į didesniuo
sius miestus, kur lengviau susiran
da geresnį darbą, ir taip pasilieka 
tenai gyventi, o senesnioji karta 
vienas po kito apleidžia gyvųjų 
eiles. Be to, intelektualų skaičius 
čia irgi mažesnis, nes jie negali 
rasti sau darbo, tačiau mūsų se
nieji lietuvybės veteranai čia tebe
silaiko ir sielojasi kolonijų atei
timi.

Važiuodami per kolonijas, sutin
kame heroiško pasiaukojimo lietu
vių tremtinių globėjų, kurie paro
do, kad lietuviškas duosnumas ir 
artimo meilė Amerikos lietuviuose 
tebėra gyva.

Kaip pavyzdį tremtinių globėjų 
tektų paminėti Mrs. Domeikienę iš 
Durand, Ill., kuri per 1947 metus 
iš savo ūkyje sunkiai uždirbtų 
santaupų paukojo tremtiniams apie 
1200 dolerių. Ir 1948 metus ji su
tiko tos pačios nuotaikos, nes ro
dant filmas Rockford Ill., ji vėliai 
ištraukė dvidešimkę ir paukojo 
BALF-ui.

Kiek asmenų yra sušelpta ponų 
Valių, kurie gyvena Roseland-Chi
cago Ill? Juk jie yra išsiuntę trem
tiniams arti 200 siuntinių, kuriuos 
jie patys supokuoja ir jų vertė 
žymiai didesnė, negu „Care". Tai
gi, žmonės dirba per dieną krau
tuvėje, kad vakare galėtų supo- 
kuoti tremtiniams siuntinį.

Grįžtant arčiau į New York, 
vėliai pavyzdžiu tikrajai lietuvei 
motinai galime pastatyti M. Pap
lauskienę iš Binghamton, N.Y. Ji 
senyvo amžiaus našlė, kuri seniai 
turėtų būti kitų globojama, tačiau 
ji eina į. dirbtuvę ir visą savo 
uždarbį sunaudoja siuntiniams bei 
kitai tremtinių pagelbai. Taip šim
tai panašių lietuvių yra visoje 
Amerikoje, ir tai kaip tik duoda 
vilties, kad Amerikos lietuviai, iš
kovoję kartu su Lietuvos savano
riais Lietuvai Nepriklausomybę 
1918 metais, ir dabar su Kovojan
čia ir su Tremties Lietuva vienin
gai tęs laisvės kovą.

Tenka pasakyti, jog visos Ame
rikos lietuvių kolonijos nori, kad 
srovinės grupės susijungtų ben
dram veikimui. Tenka laukti, kad 
visuomenės norai bus įgyvendinti, 
ir vadovaujančios srovinės organi
zacijos sueis į vieningą darbą, ku
ris tikrai pastiprins Amerikos lie
tuvių atsparumo ir kovingumo 
dvasią.

Veik kiekvienoje lietuvių Kolo
nijoje yra vienas kitas lietuvis 
tremtinys. Šiais metais jau daugiau 
naujai atvykusieji pasirodo vieša
jame lietuvių veikime, nors vieto
mis pastebimas tremtinių perdėtas 
bailumas įsijungti, o kitur senųjų 
amerikiečių nereikalingas būkšta* 
vimas, kad naujai atvykusieji gali 
užimti jų postus. Kadangi šiandien 
visiems rūpi bendra kova už Lie- - 
tuvos laisvę, tai viskas savaime 
sujungs visus bendram darbui.

Šiais metais per Nepriklausomy
bės minėjimus, gal daugiau negu 
bet kada, turėtume iškelti mūsų 
Tautos siekimus, kančias, nes pa
saulis pradeda geniau suprasti 
Maskvos planus ir nekaltų tautų 
kančias.
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POLYNA STOSKA
Pasikalbėjimas su New Yorko „Metropolitano" operos pasaulinio garso dainininke

STASYS DAUNYS

POLYNA STOSKA, Amerikoj gimusi ir augusi lietuvaitė, šiandien 
pasaulinio garso artistė, gražiai didina tų garbingųjų lietuvių 
eiles, kurie, ir negyvendami savo senolių žemėj, jos neužmiršta 
ir dužiais kultūriniais laimėjimais plačiai pasaulyje garsina mažos, 

daug kartų naikintos ir tebenaikinamos Lietuvos vardą.
Jūsų korespondentas nėra turėjęs laimės su Polyna Stoska pats su

sitikti, todėl apie didžiąją pasaulinio vardo lietuvaitę daininkę ir ar
tistę leidžiam kalbėti Amerikos lietuviui žurnalistui M. Starkui, kuris 
su ja buvo susitikęs Los Angeles. Starkus, susitaręs su ja susitikti 
Biltmore hotely, belaukdamas pasimatymo, jaudinęsis ligi prakaito- 
manė susitiksiąs su išdidžia New Yorko „Metropolitan" operos prima
dona. Jis maloniai nusivylęs: didžioji artistė „buvo patraukli, paprasta 
ir skoningai apsirengusi, primenanti vieną iš Dumas grafienių ... Aš 
tuoj pamačiau, kad ji maloni, visiškai be pompos aiškiai patriotiškai 
nusiteikusi savo tėvynės atžvilgiu . . . Mes kalbėjomės lietuviškai ir 
angliškai. Aš buvau maloniai nustebintas, kad Polyna Stoska taip pui
kiai kalba lietuviškai: neįprasta, kad Amerikos lietuviai taip laisvai 
kalbėtų savo tėvų kalba." Jūsų korespondentas, gavęs Polynos Stoskos 
pasikalbėjimą laišku, dar labiau buvo nustebintas jos mokėjimo dailiai 
lietuviškai rašyti 1

Polyna Stoska lietuvių tremtinių spaudai parodė didelį palankumą. 
„Esu šiomis dienomis labai užimta. Mano sekretorė lietuviškai rašyti 
negali, tad rašau skubėdama. Lietuvių spaudai neghliu neatsiliepti"...

Polyna Stoska (Stoškiūtė) gimė Worcester, Mass. Jos tėvas, plieno 
fabriko darbininkas, nenorėjo, kad dukrelė mokytųsi muzikos. Bet jau
nutė Polyna pasiryžo ir mokėsi, pirmiausia smuikuoti, paskui dainuoti. 
Dainininkės karjerą pradėjo laimėdama Massachusetts© Moterų Klubų 
Federacijos stipendiją, metus dar mokėsi Julliardo mokykloj ir po to 
pasirodė savo gimtojo Worcesterio muzikos festivaly. 1935 metais, 
Pasaulio Lietuvių Kongreso proga, buvo atvykusi j Lietuvą ir koncer
tavo Kaune. Vasaros metu Valstybės Teatras neveikė, ir Polyna Lie
tuvos operoje pasirodyti neturėjo progos.

1938 metais Polyna Stoska atvyksta į Berlyną. Tada ji jau buvo pla
čiai išgarsėjusi dainininkė. Berlyno opera susidomi Amerikos lietuvaite 
ir prašo pasilikti. Debiutas pavyksta puikiausiai. Polynos Stoskos pa
sirodymą Berlyno operoje kritika įvertina entuaziastingai. • Ji ypač 
susilaukia didelio pasisekimo Wagnerio operose. Berlyne Polyna 
Stoska dainuoja beveik ketverius metus — ligi 1941 m. Karo metu, 
grįždama į Ameriką, padaro 65 000 mylių kelionę — po Pacifiką, vėliau 
Grenlandijoj ir Labradore, kur dainavo JAV kariams. Polyna Stoska 
buvo pirmoji koncertinė dainininkė amerikiečių GI Pacifike. Ji pa
sidarė ir didžiausia keliautoja. Tiek daug kraštų apkeliavusi, sakosi 
negalinti staiga atsakyti, kuris kraštas gražiausias, nes reikėtų daug 
galvoti ir kalbėti ...

1947 m. rugpiūčio 16 d. Polynai Stoskai nusišypso naujas laimėjimas: 
ji gavo Donaldson Award auksinį medalį už nepaprastai žavingą pa
sirodymą „Street Scene" New Yorke. Polynos Stoskos gražiu dainavimu 
ir puikia vaidyba susidomėjo garsioji „Metropolitano“ opera, kuri an
gažuoja tik pasaulinio garso pajėgas (garsusis dirigentas Toscanini..), 
ir su Polyna Stoska sudarė sutartį dainuoti 1947—48 m-sezonui. Po
lynos Stoskos vardas garsiai nuskamba spaudos puslapiuose ir ji tam
pa pasaulinio garso solistė.

Pirmasis Polynos Stoskos pasirodymas „Metropolitano" operoje įvy
ko 1947 m. lapkričio 7 d. Ji debiutavo Mozarto „Don Giovanni" 
operoje. Pasisekimas dižiausias. Didelis ir populiarus JAV savaitinis 
žurnalas „Newsweek" aašė:

„Metropolitan“ pristatė vieną iš svarbiausių šių metų debiutančių, 
Amerikos sopraną Pelyną Stoską . . . Kritikai šią dainininkę stebėjo 
su dideliu dėmesiu nuo to laiko, kai ji vaidino Strausso „Ariadne auf 
Naxos” New York City Center 1946 m."

„Prieš karą jos sėkmė ir sugebėjimai davė jai reikšmingą debiutą 
Berlyno operoje. Šiandien jos repertuarą sudaro 26 rolės penkiomis 
kalbomis (mūsų pabraukta)."

„Vaidindama „Metropolitano" pastatyme „Don Giovanni" Donnos 
Elviros vaidmenį, statantį žiaurius reikalavimus debiutui, rašo toliau

„Newsweek", Miss Stoska parodė, jog ji vertinga aktorė su visomis 
kokybėmis: balsu, išvaizda, dramatiniais sugebėjimais... Ji pati sako: 
„Duokit Stoskai progą vaidinti! Man niekad nepatiko vien stoviniuoti 
ir gražiai dainuoti!"

Polyna Stoska yra susipratusi lietuvaitė. Su lietuviška daina ji 
dažnai pasirodo Amerikos lietuvių kolonijose. Ir Amerikos lietuviai ją 
myli ir didžiuojasi, kaip didžiuojamės ir mes. Lietuvos meilė karštai 
liepsnoja jos krūtinėj ir Lietuvos vardas dažnai skamba jos lūpose. 
Pasiklausykime Polynos Stoskos žodžio, per Jūsų korespondentą tarto 
lietuvių tremtinių spaudai.

— Spauda daug rašė apie gražią Jūsų debiuto sėkmę „Metropolitan" 
operoje New-Yorke. Ar nebūsiu nekuklus, paklausdamas, kaip jautėtės 
pirmojo pasirodymo metu toje pasaulinėje meno šventovėje?

MaNO pirmasis pasirodymas New Yorko „Metropolitan" 
operoje įvyko 1947 m. lapkričio 7 d. Tada opera sezono 
dar nebuvo pradėjusi. Mano debiutui buvo suruoštas spe
cialus spektaklis. Pirmajam žygiui pasirinkau „Don Gio
vanni" Elviros vaidmenį. Paprastai prieš operos spektaklį 
aš mažai jaudinuosi, nors kartais širdį ir kutena. Bet tą 
vakarą buvau labai susijaudinusi. Dar daugiau susijau
dinau po spektaklio, kai paskendau gėlėse, pradėjo plaukti 
telegramos, o draugai ir pažįstami nesiliovė sveikinę. Ilgai 
negalėjau uždaryti kambario durų.

— Ar yra daugiau lietuvių, dainuojančių toje pasaulinio garso operoje?

Viena kita lietuvaitė dainavo „Metropolitan" operoje. 
Šioje ope/oje yra dainavusi ir Ona Katkauskaitė. Šiuo 
metu nežinau, kad kuri lietuvaitė su šia opera turėtų 
sutartį.

— Kokiose operose ruošiatės pasirodyti artimiausioje ateityje?

JAU dainavau „Meistersinger" Evą, „Tannhauser" Eliza- 
betą, „Don Giovanni" Elvirą, „Rheingold" Freją, „Gotter- 
dammerung Gutrunę ir vasario pirmojoj pusėj dainuoju 
„Walkirijoj" Sieglindą.

— Kuri opera Jums labiausiai patinka ir kodėl?

Man labiausiai patinka Wagnerio opera „Meister
singer". Mėgstu toje operoje dainuoti Evą. Tai mano mė
giamiausia rolė. Toje rolėje daug lyrinių ir dramatinių 

• vietų ir daug vaidybos.

— Kokių kompozitorių operos labiausiai patinka?

Man labiausiai patinka vokiečių kompozitoriai Wag- 
neris ir Mocartas. Mėgstu jų operas. Graži muzika, gilus 
turinys, daug vaidybos.

— Ar teko būti nepriklausomoj Lietuvoj? Kaip Lietuva patiko? Ką 
galėtumėte pasakyti apie Lietuvos operą?

Buvau Lietuvoje ir džiaugiuosi ją mačiusi. Tėvų žemė 
traukia ir atgaivina. Lietuva man labai patiko. Dažnai 
prisiminimais skrendu į tą brangią šalį . . . Apie operą 
nieko negaliu pasakyti, nes Lietuvoje buvau vasarą, tada 
opera neveikė ir neteko su ja susipažinti.

— Kai Lietuva vėl išsilaisvins iš komunizmo vergijos, ar Tamsta, 
būdama pasaulinio garso artistė, norėtumėte atvažiuoti į Lietuvą ir 
dainuoti Lietuvos operoje?

3 PSL.

New Yorko „Metropolitano“ operos pasaulinio garso solistė lietuvaitė Polyna Stoska-Stošklūtė

I LIETUVĄ mielai važiuočiau. Važiuočiau nedvejodama. 
Būtų didis džiaugsmas pasirodyti Lietuvos operoje Kaune 
ar Vilniuje. Dainuočiau brangiosios šalies operoje su 
švenčiausia meile ir užsidegimu. Tada mano širdis pajustų 
pilnutinį džiaugsmą.

Didžioji artistė ir nuoširdžioji lietuvaitė, gal prisiminusi Lietuvoje 
praleistas valandas, gal prisiminusi šiandienines pavergtos ir naikina
mos Lietuvos kančias, o gal atjausdama visame pasaulyje išblaškytų 
lietuvių tremtinių karčią dalią ir juos ragindama nepavargti ir ne
palūžti, visiem lietuviam siunčia širdingiausius vilties kupinus svei
kinimus:

„Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius. Gal kada mes visi pasimaty
sime Lietuvoje!"

Ir mes visi mūsų mieląją lietuvaitę širdingiausiai sveikiname, gė
rimės ir didžiuojamės jos pasisekimais ir laimėjimais. Tegul lietuviš
kos širdies pagimdyta daina Polynos lūpomis garsina Lietuvos vardą 
visame pasaulyje!

MATTI NATA
M. VAITKUS

Šiuša rytas vėjui: 
„Saulė patekėjo! 
Siųski savo bangą — 
paklebenk miegalei langą: 
saulė patekėjo!“ 
Vėjo pūčiai skrieja 
pas sapnų mėgėją:
„Šiū, miegale, kelki, kelki — 
rytas šypso, kvapsnys dvelkia, 
saulė patekėjo!"
Atsimerkė akys — 
mėlynos plaštakės — 
šyptelėjo rožių lūpos — 
ten, sodne, ties langu supas

MUZIKOS LAIPTUOSE
A. LUŠNAITIS

MUZIKA yra viena iš žmo
gaus dvasinio gyvenimo 
apraiškų. Kaip atskira ša
ka ji įeina ir į žmonijos kultūrą. 

Muzikos istorijos vadovėliai kalba 
net apie tai, kad iš žmogaus muzi
kinio gyvenimo bei jo lygio ga
lima spręsti — iš viso — apie 
paskiro asmens, o taip pat apie 
visos tautos kultūrą.

Vienoje muzikos istorijoje teko 
išskaityti gana charakteringą paly
ginimą, nusakantį žmonių muzi
kinio gyvenimo ir kultūros santykį. 
Girdi, primityvusis žmogus mėgsta 
bildesingus garsus, triukšmą. Pav., 
laukiniai šėlsta, barškindami laz
das ar daužydami būgnus. Kultū- 
ringesnis* žmogus pasiilgsta muzi
kalesnio garso, tono. Ir antrame 
muzikinės kultūros laipsnyje iš
kyla ir yra mėgstamas pučiamasis 
intrumentas. Trečiasis ir pats 
aukščiausias muzikinės kultūros 
laipsnis — tai pamėgimas styginio 
instrumento ar viso orkestro. Kas 
gali, pasak minimą muzikos isto
rijos autorių, suprasti ir gėrėtis 
iijstrumentine ar kamerine muzika, 
tą jau vertai galime vadinti išpru
susiu žmogumi.

Jeigu be ilgesnių užuolankų 
drįstumėm užmintą šiokį kultūros 
laipsniškumą (iš muzikos taško) 
pritaikinti paskiram lietuviui trem
tiniui ar jų masei, tai notoms ne- 
noroms tektų prisipažinti, kad 
mūsiškis klausytojas dar nėra įko
pęs į trečiąjį laiptą. Bet argi jau 
vertėtų dėl to nusiminti? Prisimin
dami faktą, kad nemaža žmonijos 
dalis žavisi laukiniškais džazo gar
sais, kurie artimai giminiuojasi su 
laukiniu šokiu, mes savuoju klau
sytoju negalėtume per daug nusis
kųsti. Trumpai, lietuvis tremtinys 
savo turima vidine kultūra jau yra 
iškopęs iš primityvizmo laipsnio 
ir jam nepakeliui su laukinių garsų 
propagatoriais, nors jie ir būtų di
delių civilizacijos pasiekimų ka
rūna vainikuoti.

Nustačius muzikos klausytojo 
laiptus, keletą minčių belieka pa
sakyti apie patį menininką. Kuris 
mastas taikintinas menininko’ pa
kopai nustatyti? Kurie siekimai ir 
išgyvenimai charakteringi įvairaus 
laipsnio kūrėjams, artistams?

Pirmoje eilėje tenka atskirti ti
krąjį menininką nuo mėgėjo,

Žmogus, aplinkybių spiriamas, 
kartais sugeba puspadžius pasi- 
kalti. Antai, mūsų netolimoje pra
eityje yra buvę atsitikimų, kad,

atgal, regresui. Mėgėjas mene nie
kad neturės didelių skrupulų dėl 
pažangėjimo, nes jis šiandien gali 
dainuoti, šokti, groti, o rytoj jau 
ne. Su menu jis santykiauja dau
giau iš pasimėgimo, o ne iš pro
fesinio pašaukimo ar ilgamečio pa
siruošimo.

Menininką įlaipsninant, būtina

negaudami stovykloje lovos, kalė- 
mės patys. Bet ar iš to seka, kad 
anas jau virto batsiuviu, o mes 
meistrais. Amatininko profesija 
reikalauja taip pat bent poros me
tų vien ruošimuisi. O ką bekal
bėti apie tikrąjį menininką, kuris 
ligi grabo lentos turi siekti, tobu
lintis, negalėdamas vietoje sus- ...
tingti. Sustojimas-jam lygus keliui giliau pažvelgti į jo siekimų kelią.

ŽYDĖK
VYT. GIRDAUSKAS

Žydėk, skaidriu žydėjimu kalnų gėlės. 
Jaunystė — burtų žaismas vasaros vienos. 
Su rudeniu sapnai saulėti ges ir blės — 
Šikšnosparniais šešėliai nykūs atplasnos ...

Žydėk ir nebijok gyvenimo šalnų, 
Tave, kaip žiedą pamiškės, Dangus globos. 
O aš jau rudenio sutikti išeinu 
Ir ilgesį nešuos vaikystės tolimos.

Žydėk, kad vakaro sulaukusi tylaus 
Ramiai galėtum sapnui tu užmerkt akis. 
Kai tolimi ir nuostabūs varpai sugaus, 
Sviesi dausų žvaigždė po kojom tau nukris..,

Tikrasis menininkas, kaip matė
me negimsta viena diena. Jo ke
lias dažniausiai nėra rožėm klotas. 
Vaizdžių to įrodymu gali eiti be 
pasaulinių ir mūsų krašto muzikų 
erškiečiuoti išgyvenimai, besiu
sią iki šių dienų.

Visa menininko gyvenimiškoji 
tragegija dažniausiai kyla iš to, 
kad jis nepraktinis žmogus. Gyven
damas visuomenėje, bet nemokė
damas eiti su minia, menininkas 
dažnai pasijunta neįvertinamas, 
vienišas. Vargo mokykla kartais 
jį užgrūdina, padaro atkaklų, už
sispyrusį. Giliai suprasdamas, kad 
jo menui nepakeliui su cirkais ar 
pupų dėdžių vertelgiškumu, me
nininkas kartais virsta ir savotiš
kai išdidžiu prieš eilinius. Bene 
charakteringiausiai šitokį meninin
ko išdidumą bei atsiribojimą nuo 
eilinių piliečių yra užakcentavęs 
jau romėnų poetas Horacijus eilė
raščiu: „Odi profanum volgus — 
neapkenčiu tamsios minios!" . . . 
Žymusis vokiečių klasikas Handel, 
matydamas savo antrame „Mesijo" 
pastatyme vos keliolika žiūrovų, 
ne be ironijos pasako: „Tuo būdu 
mano veikalas dar geriaus pras
kambės".

Jei tikrasis menininkas nelinkęs 
pataikauti miniai, daugumai, tai 
mėgėjas priešingai — taikosi prie 
minios. Kiek menininkas savo mu-

Godunovo mirties scenai per 
anksti užuolaidą nuleidę. Tuo pu
blikai buvo nutrauktas dar nepil
nai išbaigtas tas šiurpulingasai ■ 
reginys, 
išstudijuotu

zikiniu išsilavinimu, skoniu ir su
gebėjimais yra masę praaugęs, 
tiek mėgėjas su ja suaugęs ir de
rinąsis prie jos skonio. Mėgėjui 
klausytojas — tai šaka, ant kurios 
jis pats tupi, ar norės atsitūpti. . .
Jei mėgėjas, negalėdamas atitrūk- pirštų judesiu atvaizduodavo mir
ti nuo kasdienos reikalų, daugiau 
slenka kūrinio paviršiumi, tai prie
šingai elgiasi menininkas: užmir
šęs kasdienybę, jis gilinasi į kū
rinio gelmes, jautriai jas išgyven
damas. Pasakojama, kad garsusis 
dainininkas Šaliapinas tiesiog įnir
to, kai vieno didmiesčio scenoje 
jo didingai atvaizduojamai Boriso

kur genialusis artistas 
kiekvienos rankos

tinį sustingimą. Dėl tokio nelaukto 
pokšto, sutrukdžiusio jautriajam 
artistui išbaigti savo gilų vaidy
binį išgyvenimą, turėjo nukentėti 
net pats režisierius: įširdęs Šalia- 
pinas vėliau užkulisiuose jo vos 
neprimušė.

Taigi matom, kad menininkui 
kūryba, jos išgyvenimas yra tarsi

VAKARAS DEDELSTORFE
VLADAS BŪTĖNAS

Kai saulė nusileidžia ir pušų viršūnėse 
Vėjelis šnara tylią vakarinę lingę, 
Dienos šviesa su vakaro šašeliais grumiasi 
Ir nejučiom tamsoj paskęsta kelio vingiai.

Ir vakaras niūrus ir šaltas čia atsėlina
Į nykų mišką, riedantį siaubingon zonon . . . 
O žvaigždės raštaiš audžia erdvę mėlyną, 
Lyg laimę burdamos ateinančių kelionių . . .

Kai žiburiai sumirga miško tankumynuose, 
Pabudę tyliai žaidžia sutemos slaptingos . . . 
Jaučiu — skaudi diena, pėdas širdin įminusi, 
Nueina amžinybėn laiko laiptų vingiais . . .

Polyna Stoska-Stoškiūtė scenoje: Composer-Strauso operoje Ariadne aus Nates, Sieglindą - Wagnerio 
Walkirijoj, Elisabeta - Wagnerio Tanhausery ir karalienė Ona - Frime Trijuose Muškietininkuose

mėlynos plaštakės . . . 
Glostant ryto vėsai,
dar bent išsitiesiu: 
aukso upėj taip malonu . . . 
Pamiškėj, tarp anemonų 
mėlynos plaštakės" . . . 
Žydrumoj tyriausioj 
saulė veidą prausia, 
šypso, sako: „Motinėle, 
gal dukrelė atsikėlė, 
gal jau veidą prausia?" 
— Tuoj pasiteirausiu! . . . 
Ar tu nesiliausi, 
dukterėle, vis miegojus, 
kai aukštai, kur žydi rojus, 
saulė veidą prausia! — 
„Motin mylimoji1, 
aš tave sapnuoju. 
Pabandau tik atsibusti — 
vėl sapnai akis užpustą — 
vėl tave sapnuoju: 
vaikštai tu po rojų . . . 
sirpsta uogienojai . . . 
tvaska gėlės .. . Ach, nenoriu 
mesti, kaip bitelė korio, 
ir — verčiau sapnuoju! .

jo paties gyvybinė dalis-kūnas ir 
kraujas, it žuviai vanduo.

Po tokios menininko ir mėgėjo 
siekimų bei išgyvenimų analizės, 
nusileiskime laiptais žemyn, persi
keldami ir vėl į savas tremtinių 
stovyklas, kurių gyvenimui netru
kus sukanka trys metai.

Trimečio sąžinės sąskaitai muzi
kiniame gyvenime norėčiau iš
kelti alegorinį vaizdelį. Jei galė
tume į vieną liniją ištiesti kiek
vieną mūsų tautinių šokių grupės 
atskirų narių nušokuotą žingsnį, 
jeigu duotųsi suvedamos vienly- 
pėn bangon kiekvienos parapijos 
solisto ar ansamblio išdainuotos 
dainos — o kokia ilga kilometra- 
žinė linija ir banga susidarytų! 
Bet ar visad ir visur tie šokiai ir 
dainos kalbėjo tikrojo meno var
du?! . . . Mūsų stovyklose, kaip 
toje pasakoje, gyveno žiogai ir 
skruzdėlės. Vieni linksmai pramo
gaudami čirškė, kol žiemos šalna 
jų dainas sukaustė. Kiti gi, it tos 
skruzdėlės, ramiai šapą prie šapo 
nešė i tremties lietuvio kūrybinį 
lobyną. Jie nenustoja puoselėti ir 
dabar.

Išskirdami muzikos laiptuose 
skruzdėles nuo žiogų, tikrąjį nuo 
pramogaujančio meno, niekuomet 
nepamirškime tų didelių pastangų 
ir darbų, kurių dėka mūsų meni
ninkai kultūringai užsirekomenda
vo Vakarų dirvožemyje, teikdami 
vilčių savo intemacionalia muzikos 
meno kalba ir ateities dienose pa
tarnauti tikrajam menui, o tuo pa
čiu ir lietuvybei.
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SvefaMliai
gonės guolio ir, žadėdamas ati
duoti visa savo turtą, ant kelių 
atsiklaupęs maldavo pagydyti 
Karen.

Bet Karen mirė.
Vakaras buvo lengvas ir tylus. 

Jens atnešė tamburiną, įdėjo į

B. Brazdžionio „Siaurės pašvaistė”
A. GRAŽIONAS

JENS PETER JAKOBSEN

KARTAIS pasitaiko, kad vėjo 
ir bangų į šaurės krantą iš
plautas šiltųjų kraštų grū
das išdygsta, tačiau oras čia sve

timšaliui augalui esti per šaltas, 
išsikerojusios piktžolės stelbia jį 
bei kliudo jam augti, ir tik įgu
dusi tyrinėtojo akis sužalotame 
stiebe ir pageltusiuose, nusviru
siuose lapuose tegali įžvelgti visą 
tą grožį, kuris jo tėvynėje būtų 
galėjęs išsiskleisti visaip pui
kume ..

Aš noriu tau parodyti du tokius 
augalus, bet ar tu būsi tas tyrinė
tojas, kuris lieknų stiebų pažei
stame augume (įžvelgtų žalią gy
venimo pilnumą bei žiedų spal
vingumą ir apgaubtų juos tokiu 
gyvenimo grožio spindesiu, kurio 
jų būtis jiem^ pasigailėjo?

Tai įvyko vineame Jutlandijos 
kaime, Vestervig, didelio vasaros 
prekymečio dieną. Aikštės vidury 
stovėjo žmogus ir suko ryla, o ap
link jį ratu spietėsi paaugliai ber
niokai ir mergaitės, paskendę sklin
dančių garsų jūroje, linksmi, ta
čiau rimtais lyg suaugusiųjų vei
dais. Bet jų tarpe buvo vienas, 
kuris visiškai pasidavė sklindančių 
tonų galiai. Jis tyliai niūniavo, 
lingavo į taktą galvą, protarpiais 
bandydamas šokti, ir linksmu 
nustebusiu žvilgsniu kreipėsi čia 
i vieną čia į kitą lyg klausdamas: 
„Argi jūs galite ramiai stovėti?" 
Jų ramūs žvilgsniai bylojo neabe-

pasamdytas groti dviejose šokių 
salėse, o Karen gavo verpti.

Bet buvo ir tokių dienų, kada 
jie abu galėdavo pasirodyti, ir to
kių dienų jie ilgėdavosi kaip vai
kai. Kai miestas norėdavo kokią 
nors šventę iškilmingiau atšvęsti, 
Jens ir Karen būdavo pakviečiami 
išpildyti programą. Kaip smagiai 
nuteikdavo išmintinguosius žmo
nes pakvaišėlis klarnetistas Jens, 
svaidąs meilės ir nuostabos ku
pinus žvilgsnius savo žmonai, jo 
pirštams slidinėjant instrumento 
skylutėmis, lyg jos būtų buvę man
dolinos stygos, ir kaip be galo juo
kingai išrodė Karen, ištekėjusi mo
teris, mušanti, purtanti ir supanti 
milžinišką tamburiną. Daugybė jų 
išmonių nė per eilę metų nebuvo 
užmiršta, nes kiekvienas dalykas 
buvo prisimenamas ir pakartoja
mas, kadangi Jens ir Karen vis 
dalyvaudavo pasirodymuose, nors 
jų plaukai jau seniai buvo pradė
ję šarmoti.

Bet mirtis antrą kartą panoro 
aplankyti jų namus ir pasiuntė sa
vo tarnaitę ligą kelio paruošti. 
Karen sunkiai susirgo ir Jens, jei 
tik nebuvo kur išvykęs ieškoti pa
tarimo, nuolat sėdėjo prie jos lo
vos. Iš visos plačios apylinkės 
visus; kas tik nešiojo gydytojo, 
išmintingos moters ar išmintingo 
vyro vardą, Jens gabeno prie li-

mirusios rankas, pasiėmė savo
klarnetą ir ėmė groti jos labiau
siai pamėgtąsias melogijas. Pir
miausia jis pagrojo trumpą daine-
lę, kurios žodžiai jam nuskambėjo 
sunkiai ir sielvartingai.

Šeštadienio aš vakarėlį
Ateinančios tavęs taip laukiau, 
Bet pažado neištesėjai
Ir džiaugsmą man apniaukei.

Paskui ėmė groti ypatingąjį šo
kį, kurio ji visad mėgdavo klau
sytis, nors kaimiečiai jo niekad 
nenorėdavo šokti, nes, kaip jie 
sakydavo, jis nebuvo panašus į 
protingų žmonių šokį.

Bet kaimynė išgirdo muziką prie 
lavono. Ji bematant atsidūrė pas 
Jensą ir su visu pykčio patosu 
sušuko:

— Nagi, kas tu per žmogus! Juk 
tu sėdi prie savo žmonos lavono 
ir groji!

Jens žiūrėjo į ją nustebusiom 
akim.

— Nešdinkis! Jei aš tau leisčiau 
ilgiau prie numirėlės pasilikti, 
mane pasmerktų ir Dievas ir žmo
nės.

Jens išėjo iš namų ir pasigėrė.
Iš visų jo poelgių tai buvo pir

mas visiems gerai suprantamas, 
ir žmonės ėmė kalbėti, kad pak
vaišėlis Jens po savo kvailos žmo
nos mirties pagaliau atėjo į protą.

Bet Jens, pradėjęs gerti, jau ir 
nesiliovė.

SAVO „Svetimų kalnų" H. Ra
dauskui dedikacijoj („žib." 
1947. 22 Nr.) B. Brazdžionis 
pasakė liekąs „ištikimas dangui ir 

tėvų namams", ši ištikimybė cha
rakterizuoja ir jo naująjį „šiaurės 
pašvaistės" rinkinį — tikėjimas

jotinę „taip", o kai kurių jaunuo
lių paniekinančioj šypsenoj sly
pėjo tyli abejonė jo protu. .

Staiga priešais, kitoje pusėje, 
jis išvydo mergaitę, kuri stovėjo 
pusiau užmerktomis akimis ir lin
gavo galva į taktą. Nieko nelauk
damas, jis puolė prie jos, nusit
vėrė už rankos ir akimirkoj jiedu 
jau sukosi žalioj vejoj. Nors tuo 
momento sklindanti melodija vi
sai nebuvo šokių muzika, tačiau 
improvizuojamas šokis buvo toks 
pilnas gyvybės ir pasitikėjimo ir 
taip tampriai siejosi su melodijos 
garsais, jog rodėsi, kad jo esmė 
jiedviem buvo gerai ir seniai pa
žįstama.

— Keista, kad jie gali šokti, — 
sušnabždėjo jaunutė ūkininkaitė 
vyresniajai.

— Et, argi bent vienas jų tvar
kingų tėvų!

— Kaip tai?
— Ak, jis yra prieglaudoj užau

gęs, o jo motina buvo driskė ir 
negarsėjo dideliu garbingumu.

— Bet mergaitė?
— Tu gi matai, kad ji kilusi iš 

juodųjų. Jos tėvas buvo ispanų 
seržantas.

Bet abu linksmieji, suradę vienas 
kitą, nenorėjo skirtis. Mėnesiui 
praslinkus, jiedu susituokė. Jie 
neturėjo tokio turto, tačiau už 
visą jų kad ir menkavertę mantą 
vienas žmogus užleido jiems skly
pelį bergždyno su kalva vidury. 
Ant tos kalvos juodu ir įsikūrė, 
tačiau dirvonas niekad nebuvo pa
verstas daržu, kaip iš karto buvo 
numatyta, nes Jens mieliau pelnė 
duoną pūsdamas klarnetą, negu 
kasinėdamas daržą, o Karen la
biau mėgo verpti, negu ravėti. 
Taip jie gyveno labai laimingai, ir 
kai kitą vasarą vėl atėjo didysis 
prekymetis. Jens išėjo ten su sa
vo’klarnetu, o Karen turėjo pasi
likti namie, nes į namus buvo 
atėjęs trečias, kuris negalėjo pats

Kazio Braduno „Vilniaus Varpai”
A. tYRUOLIS »

„PATRIA" leidyklos literatūrinę 
premiją laimėję K. Bradūno 
„Vilniaus varpai“ yra tos leidyk
los dailiai išleistas sonetų rinki
nėlis. (Iliustravo dail. L. Vilimas). 
Pirmasis tų sonetų leidinys nedi
deliam egzempliorių skaičiuj bu
vo išspausdintas vokiečių okupa
cijos metais 1943 m. Kaune slap
tai, todėl maža kas turėjo pro
gos su juo arčiau susipažinti. 
Dabar jo išspausdinta „Patria“ 
leidyklos per 3.000 egzempliorių.

Vilnius-tikroji) Lietuvos (sosti
nė, tragiško likimo miestas, slap
tųjų lietuvių svajonių Meka ir 
Medina. Nenuostabu, su kokia 
meile ir su džiaugsmu, ypač jau
noji lietuvių karta, pasitiko šio 
miesto grįžimą į mūsų tautos ir 
valstybės gyvenimą. Tačiau, kai 
„Vilnius tapo mūsų, o mes rusų“, 
neilgai tas džiaugsmas galėjo 
tverti. Šiandien mes vėl jo gedi
me, apie jį svajojame.

K. Bradūnas šiam nedideliam 
Vilniaus sonetų rinkinėly (jų čia 
iš viso įdėta 17) duoda keletą ge
rai išjaustų, darniai poetiškai at
kurtų mozaikinių Vilniaus vaiz
dų soneto formoj. Poetą čia žavi 
Vilniaus varpai, jo klasika, jo 
gotika, jo barokas, šv. Kazimiero 
karstas, universiteto kiemas, Kal
varijos, Rasų kapai, senamiestis.

IŠ pat pirmojo soneto „Kalbėki 
plunksna“ lyg būtų numanu, kad 
poetas gyvens to miesto reminis
cencijomis:
Kalbėki, plunksna, miela drauge, 
Kaip ta pušelė tebeauga, 
viena Antakalnio kalnuos, 
Kaip ten į tamsų, gilų Nerį 
Mėnuo ir žvaigždės pasinėrę, —

Kalbėki, plunksna, lig dienos.

Tačiau iš tolesnių sonetų ma
tyti, kad čia esama tiesioginio, 
betarpiško pergyvenimo (esama
sis laikas!). Vilniaus grožis poe
tą taip užburia, kad jis tariasi 
„pamiršęs mylimą, ir žemę, ir 
draugus“ (p. 11). Jam, girdint Vil
niaus varpus, kyla tikėjimas, jog 
žmones pats Dievas veda. Tačiau 
gyvenant dabarties grožiu, pra
eitis jam apiblanksta, jis tik te
pastebi „Istorija gyva čia liko“ 
(p. 14) bet jos nesiima vaizduoti 
(nors siužetų ir būtų gausu): jis 
ne reminiscencinis, bet vizualinis 
poetas, jis aistorikas. Iš to, žino
ma, plaukia ypatingai subtilus, 
švelnus sonetų lyrizmas, jų 
glaustumas net ligi išviršinės for
mos (trijų, keturių pėdų eilutės). 
Tačiau daugumos šių sonetų pa
grinde glūdi ne maironinė to
nika, o laisvojo ritmo pavarto
jimas, kaip šit:

Dievo Apvaizda ir ištikimybė tė
vynei yra ir šio Brazdžionio poe
zijos rinkinio idėjinis pagrindas, 
šios dvi idėjos apsprendžia jo ver
tinimą visų reiškinių, su kuriais 
jis susiduria, išvadas, kurias jis 
daro, tuos reiškinius turėdamas 
prieš akis, duoda pagrindą jo vil
tims ir net kryptį jo emocijoms.

Savo knygoje Brazdžionis kalba 
apie šios dienos gyvenimą, šios 
dienos pasaulinis chaosas, mūsų ■ 
tėvynės likimas ir tremtinio erškė
čiuotas kelias yra dalykai, kurie 
daugiausia patraukia poeto dėmesį 
ir kelia jam įvairiausių minčių, 
klausimų ir jausmų.

Žvelgdamas į šios dienos pa
saulį, Brazdžionis mato jame vi
suotinį chaosą: Europa virtusi ka
pinynu, siaučia Uranija ir begėdiš
kas melas, taika bandoma kurti 
aukojant aukštus principus, laisvę 
ir šventus pažadus, apjakimas apė
męs plačiausias mases, pradedant 
paprasčiausiu pilku žmogeliu ir 
baigiant sostuose sėdinčiais. Ši 
tikrovė poetui tokia šiurpi, jog jis 
konstatuoja, kad: .

Nuėjom mes lig beprotybės
(marių.

Nuėjom mes lig tų tamsos krantų. 
Kur sostuose Uranai, tartum 

[viną, geria.
Našlaičių kraują, ašaras tautų. 

(8 psl.)
Bet ir konstatavęs šią šiurpią 

tiesą, Brazdžionis nekrinta į ne
viltį, nors ji jau plačiai apėmusi 
pasaulį. Jis ir „nevilty dainuoja 
viltį didžią", nes Ūki, jog „ateis 
diena, kris prarajon apokalipsio 
žvėrys, į širdį-meilė grįš, į žemę- 
Dievo žodžio gėris“ (15 psl.) Šis 
poeto tikėjimas remiasi tikėjimu 
Dievo Apvaizda, apie kurią ne vie
noj vietoj jis kalba. Tuo Brazdžio-

nis griežtai atsiskiria nuo tų hu
manistų, kurie viliasi, jog žmogus 
pats save išgelbės ir išganys, nors 
ir daug klysdamas, pagaliau vis 
tiek praregėjęs ir suradęs tiesą.

Šiuose eilėraščiuose Brazdžionis 
yra ne paskirų faktų ar reiškinių

prie kurio nuolat grįtžta jo mintis. 
Ir tėvynė jam daug idealiau išro
do, negu tam, kuris susitinka su 
tėvynės gyvenimo kasdienybe. 
Tremtiniui kasdienybės dulkės ne- 
betemdo idealinio tėvynės vaizdo, 
ir jis mato tik tai, kas joje yra

Kontrastas prarastam tėvynės 
rojui yra tremtinio vargana buitis. 
Ir šis vargas, sugretintas su pra
rastąja laime, yra dar ryškesnis ir 
išspaudžia iš širdies sunkų ato
dūsį: — Ak. mano laimės tolima 
sodyba! Išspaudžia atodūsį, nes

savim pasirūpinti.
Metai plaukė, ir mažoji, kurią 

jie praminė Elze, augo graži ir nro- 
tinga ir nuo ryto ligi vakaro nar
dė tarp parudavusių bergždyno 
krūmokšnių.

Vieną kartą ji labai susirgo. 
Ištisas dienas ir naktis tėvai bū- 
dėjo prie jos lovelės, bet liga 
nesilpnėjo. Pagaliau ji virto agoni
ja. Siaubo apimtas, Jens išbėgo 
iš namų, o motina nepaliaudama 
kalbėjo „Tėve mūsų", bet kai 
pastebėjo, kad ji meldė ne to, ko 
šiuo momentu visa širdimi troško, 
perkūrusi maldą savais žodžiais, 
maldavo: „Dieve brangus! Aš 
žinau, kad Tu esi geras. Kai bu
vome laimingi, mes per mažai apie 
Tave pagalvojome. Bet dabar Tu 
nebūk mums per griežtas, neatimk 
iš manęs mano vaiko! Jei Tu ne
gali mums atleisti, siųsk man ligą, 
teištinka nelaimė mus, suaugusius, 
bet neleisk mano nekaltam kūdi
kiui kentėti".

Bet vaikas blaškėsi agonijoj, ir 
motina desperacijoj sušuko: „Liau
kis, mielas Dieve! Neleisk ligai ją 
taip kankinti, padėk jai. Žiūrėk, 
kaip gniaužiasi jos rankytės, kaip 
akutės ieško pagelbos manose! O 
Dieve, Tu esi neteisus!"

Bet vaikas mirė.
Kitą dieną Jens, nuėjęs pas kuni

gą, paprašė leisti jam palaidoti 
vaiką savo dirvone, pačioje kal
vos pašlaitėje, kur ji praleido sa
vo laimingiausias valandas ir kur 
jų artumoje, be abejonės, ji norė
tų gulėti, nes šventorius esąs jai 
visai nepažįstamas, ir jie nenorė
tų ją palaidoti tarp visai svetimų 
žmonių. Kunigas stengėsi jam 
išaiškinti, kad šventorius esąs 
vienintėlė tinkamiausia mirusiųjų 
poilsio vieta ir kad krikščionių 
Bažnyčios vaikai negali būti laido
jami kaip pagonys nešventintoj 
žemėj.

Kunigo valia buvo išpildyta.
Gedulas tik trumpam užtemdė 

jųdviejų laimę. Jie buvo jauni, ir 
gyvenimas vėl atgavo savo spal
vas bei spindėsi. Iš kaimo jie 
persikėlė į miestą,, kur Jens buvo

Šventojo Jono fasadas 
Į mėlyną dangų kyla, 
lengva ir grakšti kolonada 
puokštėm žolynų suskyla.

„Universiteto kieme“, p. 19)

Nors tatai atitolina nuo senojo, 
klasikinio soneto, bet užtat duo
da naujo kolorito, artina mus į 
šių dienų poeziją. (Petrarkos so
netas yra jambinis, rašytas per
dėm iš atsiminimo).

Nors „Vilniaus varpų“ lobis ir 
negausus, bet žėri poezijos švie
sa (trafaretiškai nebekartojant, 
kad ne gausume vertė), valandė
lei neša mus į mūsų brangią ir 
mylimą sostinę.

BERNARDAS 
Adomas Varnas

vaizduotojas, bet mąstytojas, at
skleidžiąs šiurpią tų faktų ir reiš
kinių visumos prasmę. Ir ją 
atskleidžia tokiais sugestyviais 
vaizdais ir žodžiais, kad ir skaity
tojas pamato Ir pajunta, jog žmo
nija tikrai yra priėjusi ligi bepro
tybės marių.

Tėvynė tremtiniui yra dalykas,

Juozas Mikuckis.

As Laukiau
I.

Aš laukiau iš tavęs ir laimės ir ramumo,
O tu vis nerami, tu vis audringa,
Ir griūva mano išsvajoti rūmai,
Ir man rimties kampelis dingo.

Širdis grynus Jausmus išbarstė.
Ir ilgisi dabar pavargus;

Kasdien aiškesnis takas Jai į karstą —
Gal vargstamas Jau paskutinis vargas? . .

BRADŽIONIS
(aliejus)

tauru, didinga ir šventa. Tokiu 
žvilgsniu žvelgia į tėvynę ir Braz
džionis. Kai jis kalba apie tėvynę 
— o apie ją šiame rinkiny jis daug 
kalba — jis tariasi jaučiąs gyvos 
savo žemės širdies plakimą, tik 
Lietuvos vardą, ištarus, jam „akyse 
sumirga raštų raštai, ir pilna pa
dangė vyturių, ir linų žydėjimas 
be krašto . . Jam skamba seni 
švenU vardai, sidabru Sietynas 
žiba, senolių amžina ugnis pago- 
juos dega, ir jam Lietuva — spin
di, kaip septynios aukso saulės 
(27 psl.)

Suprantama, kaip traukia žmogų 
širdis atgal į tą septynių aukso 
saulių šalį. Suprantama, ir kaip 
skaudu dėl baisaus likimo, ištiku
sio tą kraštą, kuriame liko mūsų 
širdis. Tą ilgesį ir skausmą poetas 
ir dainuoja lygiais graudžiais pos
mais, kiek skaistūs vaizdai kyla, 
tėvynę prisiminus.

ieškančiam prieglaudos svetimoj 
pastogėj net tėvynės kūkaliai 
žvaigždėm žiba ir aukso gintaru 
— seni tėvų namai. (34 psl.)

Bet ir šiuo atveju Brazdžionis 
nėra pesimistas. Jis tvirtai tiki 
šviesesne ateitimi ir savo tėvynės, 
kaip ir viso pasaulio, remdamasis 
savo tikėjimu Apvidzda.

Toks, trumpai kalbant, yra 
šios Brazdžionio knygos turinys, 
tokios mintys ir nuotaikos jame 
reiškiamos.

Forminiu atžvilgiu Brazdžioųis 
šiame rinkinyje pasirodo su visais 
būdingais jo kūrybai bruožais. 
Apskritai imant, šio rinkinio poe
tinis žodynas, būdingieji vaizdai, 
simbolika, dispozicija į tikrovę yra 
mums jau pažįstami ir iš anksty
vesnių jo kūrinių, kokių žymių ir 
netikėtų naujybių nerandame. Bet 
ši poezija vis dėlto labai gyvai 
prabyla į mūsų protą bei širdį ir 
teikia tikro meninio pasigėrėjimo 
kaip retas kuris iš mūsų pasta
ruoju laiku pasirodžiusių poezijos 
rinkinių. Pirmiausia gal todėl, kad 
jauste jaučiame, jog tie žodžiai 
yra pasakyti iš širdies, tikrai yra 
autoriaus minčių ir jausmų atvaiz
das, o ne manieringas apsimetimas 
mintytoju ir jausmo žmogumi. An
tras pažymėtinas dalykas, kad 
šiame savo rinkinyje Brazdžionis 
parodo ir vėl savo kūrybinį pajė
gumą kartais net abstrakčioms 
mintims suteikti labai sugestyvius 
ir pilnus išraiškos plastinius bei 
emocinius vaizdus. O kartu jis 
randa ir žodį, kurs savo vaizdi
niais ir emociniais ypatumais ypa
tingai tinka atskleisti su visais jo 
niuansais poeto dvasioje susikūru
sį vaizdą arba emocinį pergyveni
mą. Šie ypatumai ir sudaro didžią
ja dalimi „Siaurės pašvaistės" me
ninę vertę, kaip jie sudaro meni
nę vertę ir kiekvieno tikrai meniš
ko poezijos kūrinio, O šiuos ypa
tumus čia mes randame įkūnytus 
tikrai dideliame laipsnyje. Rinkiny 
mes nerandame, kur tarp autoriaus 
kūrybinės idėjos bei jos vaizdinės 
išraiškos iš vienos pusės ir tarp 
vaizdo bei jo žodinės išraiškos Iš 
antros pusės nebūtų atitikimo ir 
dermės, kur vaizdų neskoningu
mas, primityvumas ar naivumas 
banalintų idėją ar blogai parinktas 
žodis griautų poetinį vaizdą.

Ak, daugel žuvo, daugel dingo 
Ir nerandu aš laukiamo ramumo. 
O tu vis nerami, tu vis audringa 
Ir griūva mano išsvajoti rūmai . . .

II.
Ar myliu aš, ar klystu, drauge,
Ar vien, aistros pagautas. 
Man siaubas širdyje išaugo, 
Kad būčiau vėl apgautas?

Kadais ereliui aš prilygęs,
Dabar bučiuoju baltą skraistę, 
Ir netikiu aš savo žygiams — 
žinau, laikai praeis tie . . .

Ir pasibaigs kelionės ratas;
Žaizdas užmiršęs, tylumos paguostas, 

Širdžių klajūnių neramus piratas 
Sustos užšalusiame uoste.

'Vyksta koncertuoti f Anglija
Balandžio 10 d. Baltų Taryba Lon

done ruošia reprezentacini Pabaltijo 
tautų koncertą. D. Britanijos Lietu
vių Sąjunga minėto koncerto lietu
viškai daliai atlikti yra pakvietusi 
Izabelę Motiekaitienę, Alę Kalvaity
tę, Stasį Baranauską, Ipolitą Nauragl 
Ir griūva mano išsvajoti rūmai . . .

Vokiečių spauda apie lietuvių 
muzikus

Vasario 2 d. Dillingeno m. teatre 
įvyko viešas kamerinės muzikos kon
certas. kuriame dalyvavo mūsų žy
mūs muzikai Saulius ir Vasyliūnas. 
Taproga vokiečių laikraštis „Schwae-

JAV leidykla leidžia 10 geriausių 
pasaulio romanų

Viena JAV leidykla paprašė garsųjį 
anglų rašytoją N. Somerset Maug
ham Išrinkti jai 10 geriausių romanų 
iš pasaulinės literatūros. Maugham 
išrinko Fledllngo „Tom Jonei“, Dic- 
kenso „David Copperfield',. Brontes 
„Wutherlng Heights", Austerlo „Pa
sipūtimas ir prietarai", Melvllles 
„Moby Diek", Flauberto ,,Madame 
Bovary", Balzako „Tėvą Goriot“, 
Stendhallo „Juoda ir raudona', Tols
tojaus „Karas ir taika" ir Dostojevs
kio „Broliai Karamazoval". Visi iš
rinktieji romanai bus išleisti šiais 
metais. ,

blsche Landeszeitung" Nr. 12 įdėjo
tokią rezenciją:

„Nepaprastas malonumas“
Kamerinės muzikos koncertas, ku

riame daugiausia pasireiškė lietuvių 
menininkai, sutelkė nepaprasto pasi
gerėjimo. Vertingos programos cen
tre buvo prancūzų — šveicarų kom
pozitoriaus Arthuro Honegger sona
tina smuikui ir vlolenčelei.

Ypatingai pagirtinas reiškinys — 
tai supažindinimas taip pat Ir ma
žesnio miesto publikos su moderni
nės muzikos eksponentu.

Iš tonalumo ribų visiškai neišeida
mas, Honegger, žavi menišku abiejų 
balsų linijiniu vedimu, ekspresyvu 
melosu Ir nuostabiu garso spalvlnl- 
gumu. Meistriškas abiejų męnlnlnkų 
Izidoriaus Vasyllūno Ir Mykolo Sau
liaus išpildymas įkūnijo sunkiai prie
inamą veikalą, ypatingai plastiškos 
ir subtylios. Iki smulkiausių jos lalps- 
niavimo, dinamikos dėka bei nerviš
kai jautraus atkūrimo, kuris pilniau
siai patenkino bei visiškai pasisekė.

Puolami Lietuvos dailininkai
„Tarybų Lietuva" 1947. XII. 27 d. 

numery puola visą eilę žinomų Lie
tuvos dailininkų. Pažymėjusi, kad 
„vaizduojamojo meno padėtis mūsų 
respublikoje kelia rimčiausią neri
mą", toliau rašo:

„Kaip galima spręsti iš parodų, mū
sų dailininkų kūryba gana skurdi. Ji 
atsilieka tiek savo tematika, tiek Ir 
atlikimo lygiu. Daugelis mūsų daili
ninkų vis dar negali pilnutinai nusi
kratyti našta buržuazinių laikų, kada 
realistinio meno šalininkai buržuazi
nėje Lietuvoje buvo tikrai plūdom!.

Mūsų dalininkų tarpe vis dar ne
maža tokių, kurie keliaklupsčiauja 
prieš vakarus, skelbia melagingą bur
žuazinę ..menas menui" formulę.

Pavyzdžiui, Kauno taikomojo meno 
instituto dėstytojas Stanikas iki šiol 
diegia Instituto studentams vergiško 
šliaužiojimo prieš vakarų kultūrą po
linkius.

Dailininkas Vienožinskis taip pat 
vis dar negali Išsižadėti keliaklups
čiavimo prieš pūvančius vakarus. Kai 
kurie dailininkai, kaip, pavyzdžiui, 
Šileika, Bulaka, Trulkys, pateisina 
savo neveiklumą „menas menui“ 
principu.
Sovietų dailininkai išpažįsta savo 

nuodėmes
Po graudžios sovietų muzikų išpa

žinties rusų dailininkai irgi pajuto 
sąžinės graužimą Ir nutarė iš savo 
kūrybos galutinai išguiti „dekaden- 
clją ir buržuazinės estetikos dvasią“. 
Dailininkų suvažiavimo metu Mask
voje 25 žymiausieji Sov. Sąjungos 
dailininkai pripažino, kad jų kūryba 
vis labiau ir labiau tolsta nuo klasi
kinės rusiškosios tradicijos. Dėl to 
labiausiai atsakingi esą meno kriti
kai, kurie aklai girią dekadentinius

(aliejus) kūrinius.

Charlie Chapllno komunistinė 
veikla

JAV Kongreso komisijai neameri- 
konlškajal veiklai tirti pasisekė su
sekti vasą eilę komunistų veikėjų 
filmų pramonės darbuotojų tarpe. 
Tarp susektųjų yra ir Hollywoodo 
komikas Charlie Chaplin, kuris, kaip 
patirta, jau seniai simpatizavo komu
nistams ir dirbo jų naudai. Paskuti
niu laiku, kai žinomi komunistai bro
liai Elslerlal buvo užsimota Ištremti 
iš Amerikos, Charlie Chaplin ėmė 
plačiai organizuoti artistų mitingus 
prieš Ameriką, kadangi H. Elslerls 
buvo Hollywoodo filmų muzikos ra
šytojas. Be to, jis pasiuntė l Pary
žių žinomam komunistų bičiuliui 
Pablo Picasso telegramą, kad jis dėl 
H. Elslerio ištrėmimo organizuotų 
Prancūzijos artistų protestą prieš 
Amerikos ambasadą Paryžiuje.

Už šią anttamerlkonišką veiklą 
Amerikoje reikalaujama Chapliną Iš
tremti. Pažymėtina, kad Charlie Cha
plin 30 metų Išgyvenęs JAV. dar ne
priėmė Amerikos pilietybės.

Rusų pastangos susovietinti 
tautinius šokius

Sovietų vyriausybė pradėjo smar
kią akciją prieš amerikietiškus mo
derniuosius šoklus, ypač swingą ir 
rumbą. Choreografams ir šoklų mei
steriams įsakyta sukurti charakterin
gą šoki, išreiškianti sovietų gyveni
mo formą, atseit, šoki susovietinti. 
Tos srities specialistai užsienyje susi
domėję seka tolimesnę rusų šoklų 
muzikos vystymosi raidą. Jie visi 
yra tos nuomonės, kad tautinis šokis 
negalima sukurti pagal valdžios įsa
kymą.

JAV radio komentatoriui paskirta 
Wendell-Willkle premija

Žinomas rašytojas ir radio komen
tatorius W. L. Shirer už ypatingą pa
sidarbavimą publicistikoj gavo 1948 — 
Jų metų Wendell-Willkle premiją. 
Didžiausiu jo nuopelnu skaitoma 
knyga „Berlin Diary", kuri perspėjo 
Ameriką apie nacių pavojų. Be to, 
jis savo kūriniais, stralpspiais ir ra
dio komentarais daug pasitarnavo pa
saulio taikai.

Amerikoj 
knygų gamyba paliko 19%

Amerikos leidyklų statistika rodo, 
kad 1947 m. JAV buvo išleistos 9182 
knygos. Palyginus su 1948 m. (buvo 
išleista 7735 knygos), 1947 knygų iš
leista 19% daugiau.

21r/» naujųjų leidinių tenka dailiajai 
literatūrai. Vidutinė kaina visų dau
giausiai perkamų knygų (best- sellers) 
yra 3,64 dol. Daugiausia Amerikos 
visuomenė pirko Informacijos alma
nacho „Information please Almanac", 
kurio Išparduota net 250.000 egzemp
liorių.
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LIETUVIAI PASAULYJE
NAUJAS BRAZILIJOS LIETUVIŲ 

LAIKRAŠTIS
Šių metų pradžioje Sao. Paulo 

pasirodė naujas lietuviškas lai
kraštis „Mūsų Lietuva". Laikraščio 
leidimu rūpinasi kun. P. Raga- 
žinskas, broliai Matelioniai, M. Ta- 
maliūnas ir B. Sukevičius, Si grupė 
taip pat įkūrė ir laikraščiui leisti 
spaustuvę.1

BRAZILIJOJ ATGAIVINTA LIETU
VIŲ SKAUTŲ ORGANIZACIJA
Brazilijoj atgaivinta lietuvių 

skautų organizacija, kuri yra pri
imta į Brazilijos skautų federaci
ją. Jau veikia kelios lietuvių skau
tų draugovės. Lietuvius skautus 
globoja Lietuvos konsulas p. A. 
Pališaitis.

PADENGUS IŠEIKVOJIMUS — 
LIKVIDAVO

Brazilijoj prie rusų raudonojo 
kryžiaus buvo įkurtas lietuvių ko
munistų subkomitetas, bet jo nari
ai išeikvojo subkomiteto lėšas. Dėl 
šios priežasties tasai subkomitetas, 
jo nariams padengus trūkumus, 
buvo likviduotas.

KOMUNISTAMS PATAIKAVIMO 
NEPAKANKA

Brazilijoj leidžiamos „Žinios" 
pataikauja komunistams, tariamai 
norėdamos būti neutralios ir jung
ti visus lietuvius. Jos net pataria 
Brazilijos lietuviams darbininkams 
siųst savo pinigus Urugvajaus lie
tuvių komunistų laikraščiui „Dar
bui" bolševikiškos propagandos 
radio valandos išlaikymui, bet 
bolševiku spauda „Žinias" vis tiek 
peikia. Brooklyno „Laisvė" „Ži
nias" iššlamštino, o Kanados ’ 
tuvių Balsas" 47. 8. 22 rašo:

„Nors minimas leidinys 
įvedamajame žodyje pretenduoja 
esąs „neutrališkas", ir nusistato 
tikslu „vienyti visų lietuvių jė
gas", iš turinio aišku, kad „Žinios" 
laikosi profašistinės linijos. „Ži
nios" šalia fašistinių lietuvių vei
kėjų gerbimo, pašvenčia daug vie
tos Tarybų Lietuvos šmeižimui".

pasirašyti darbos sutartis tikvie- 
neriems metams, bet, kai nuvyko 
į Australiją, į specialybes visai 
nebuvo atsižvelgta ir vietoj pasi
rašytų Vokietijoj darbo sutarčių 
verčia sudaryti naujas dviem me
tam sutartis ir dirbti tokį darbą, 
kokį valdžią paskiria.

Nuvažiavusieji vyrai nepateko 
į miestus. Šiuo metu jie dirba ge
ležinkelyje, miško medžiagos 
pramonėje, druskos pramonėje, 
statybose, vandens tiekimo įmo
nėse, linų pramonėje ir kasyklo
se. Daugumas lietuvių pateko į 
pietinę Australiją. Vakarinėj 
Australijoj, kur pateko taip pat 
nemaža lietuvių dalis, atlygini
mas už darbą yra mažesnis.

Prieš atvykusius DP pasisakė 
Profesinės Sąjungos, nes bijojo, 
kad išvietintieji nenumuštų algų. 
Profesinės Sąjungos esą pasta
čiusios vyriausybei reikalavimą, 
kad DP skirtų ten, kur nėra dar
bininkų, t. y. kur niekas dėl blo
gų sąlygų nenori dirbti, o jei vy
riausybė to nepadarys, vietiniai 
organizuoti darbininkai pasitrauks 
iš tų įmonių, į kurias bus DP 
priimti. Be to, atvykusioms buvo 
pareikšta, kad negalima rasti bu
tų. Išvietintieji patys norėjo bu
tus susirasti, tačiau valdžia ne
leido.

teto, gydytojų ir pačių kursantų pas
tangomis. Paremiant visuomeninėms 
organizacijoms, kursantai daugiausia 
savo lėšomis įsigijo reikalingą apara
tą. medžiagas, įrankius ir Inventorių. 
Nežiūrint sunkių darbo sąlygų, ku
riose kursantams tenka dirbti, moks
las intensyviai varomas pirmyn. Mo
kykloje kasdien dirbama po aštuonias 
valandas. Daugiausia laiko pralei
džiama laboratorijoje, kur kiekvienas 
kursantas turi atlikti visus praktikoje 
pasitaikančius dantų technikų dar
bus.

Be praktiškųjų darbų nuodugniai 
išeinamas ir teoretinis kursas. Moky
kloje skaitomos ir teorinės paskaitos. 
Studijoms palengvinti leidžiamas ro
tatorium spausdinamas konspektas.

Mokyklai vadovauja dr. V. Damijo
naitis. Jis ir gyd. K. Gumenlukienė 
skaito teoretlškąją kurso dalį, o prak
tikos darbus veda estas dantų tech
nikas Leo Paap.

Kad mokykla rimtai suorganizuota 
ir intensyviai dirba, rodo ir faktas, 
kad IRO jos klausytojus laiko dir
bančiais, duodamas visas dirbančiųjų 
privilegijas, ko nesuteikia kitiems 
mažesnės reikšmės' kursams.

Linkėtina, kad Augsburgo Lietuvių 
Dantų Technikų Mokykla, sėkmingai 
baigianti paruošti pirmąją dantų 
technikų laidą, ir ateity nenutrauktų 
savo darbo, bet vėl visa energija Im- 
tųsni tolimesnio darbo, ruošdama 
naujus dantų technikų kadrus.

„Lie-

savo

Hanau gyvenančios lietuvės dantų gydytojos su prof. Stančium priešaky.

Taigi, Bamberge lietuvių stovyklos 
prasme nebėra. Tačiau Bambergo 
mieste ir jo apylinkėje iš seniau yra 
gyvenę privačiai apie 300 lietuvių. Be 
to, iškėlus stovyklą i kitą vietą, čia 
pasiliko vietinėj sargybų kuopoj tar
naujančių lietuvių šeimos, tie asme
nys, kurie yra emigracijos i Austra
liją išvakarėse ir dar vienas kitas — 
kitokiais sumetimais. Tai sudarė dar 
gerą pusšimti žmonių. Ir Štai, šitas 
lietuvių vienetas, pasilikęs Bamberge, 
pradėjo gyvenimą tartum iš naujo.

Atėjus sekmadieniui, keliasdešimt

„Studentų kvartetas“ vėl 
koncertuoja

Dėl dainavimo studijų Studentų 
Kvartetas savo darbą buvo nutrau

kęs. Pagaliau vasario 16 d. proga ---------
kvartetas vėl pasirodė Rosenhelmo lietuvių vis dėlto susirinko Į He llg- 
visuomenel. Kvartetas dar pereitų grab vokiečių bažnyčią. į lietuvišką 
metų rudenį iŠ naujo perslorganlza- sias pamaldas.

Pamaldas laikė likęs Bamberge kun. 
K. Kavaliauskas, kuris, tačiau, jau 
taipogi pasiruošęs išvykti su grupe 
lietuvių į Australiją.

Likusiųjų dauguma yra su šeimo
mis, todėl jų vaikučiai liko be mokslo 
židinio, be mokyklos. Jau buvo susi
rinkta ir posėdžiauta: norima vis dėl
to Bamberge vėl atidaryti pradžios 
mokyklą, kad galėtų likusieji vaiku
čiai vėl mokintis. Čia bus įsteigtas ir 
tremtinių bendruomenės skyrius bei 
papildytas ir pertvarkytas Raudonasis 
Kryžius. Pr. Al.

Lietuvos K. 'Kryžiaus Dillingene (Donau) suruoštų gailestingųjų seserų laida 
su lektoriais.

TRUPUTIS IŠ AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ GYVENIMO

„Naujienų“ bendradarbis rašo Australijos vietovėje dirbą 5 lie- 
iš Australijos, kad australų vai- tuviai, statydami lentpiūvę. Si 
džia, kuri vykstantiems į Austrą- vietovė yra 180 mylių į pietus nuo 
liją žadėjo visus paskirti į darbus Perth miesto. Lietuviai gyveną 
pagal specialybes, nesilaiko šu- milžiniškų miškų prieglobstyje 
tarties, Buvo Žadėta, kad reikės tikrą pijonierišką gyvenimą.

Pagal to paties korespondento 
pranešimą, vienoje pietų vakarų

ne, po ilgos ir sunkios ligos mirė 
kovo 3 d. Kempteno lietuvių stovy
kloje. Palaidotas kovo 8 d. Kempteno 
R. Kat. miesto kapinėse. Velionis 
paliko žmoną ir du valkus.

— Kovo 7 d. įvyko gan gausus mo
terų susirinkimas, kurio metu aps
varstyta aktualūs moterų klausimai 
ir perrinktas naujas Jųjų komitetas, 
į kurį dabar įeina Maslullenė, Vala- 
vičienė, Krakauskaitė, dr. Slmollū- 
nienė ir Tamulevičlehė. Paskutiniu 
metu moterų komitetas parodė gyvos 
veiklos. R-tas.

— Pasaulio futbolo pirmenybėms 
pravesti Rio de Janlero stato naują 
stadioną, kur galės priglausti 150.0000 
žiūrovų. Spaudos ir radio darbuoto
jams nmnatytos specialios 'tribūnos.

—• Tarpmiestinės teniso rungtynės 
Maskva-Praha baigėsi čekų laimėji
mu 3:2. Drobny pademonstravo čia 
tikrąjį tenisą, sumušdamas Rusijos 
meisterį Rolbtetov 6:1, 6:1, 6:3.

— Vasaros pasaulio olimpadon Lon
done dalyvauti yra pakviesta ir Ru
sija, tačiau kvietimas kol kas dar 
nėra priimtas.

„Merkinės" tuntui 400.— RM., „A. B. 
Dienos Naujienoms" 300.— RM. Taip 
pat nemaža paskirta nepasiturinčioms 
šeimoms Ir studentams šelpti.

— šv. Kazimiero kultą atgaivinti 
ir per jį prašyti mūsų tautai užtary
mo kovo 4 d. savo paskaitoje apie 
šventąjį ragino kap. kun. J. Panavas. 
Sv. Kazimiero dieną Sv. Lauryno 
bažnyčioje buvo atlalkctos Sv. 
Misios, kurių metu * tai dienai 
pritaikintą pamokslą pasakė Tėvas 
Garbukas O.F.M. Sv. Mišių metu 
gimnazijos mokiniai Ir nemaža kolo
nijos narių priėmė šv. Komuniją už 
Lietuvos nepriklausomybę.

— Dipl. ekon. Alb. Stadalninkas, 
lietuvių komitetui pasiūlius Ir estų 
bei latvių komitetams sutikus, skiri
amas Kempteno stovyklų vadovu.

— A. a. J. Girdvainis, gim. 1908 m. 
gegužės 15 d. Gruzdžiuose, gyv. Kau-

Moksleiviai šventė Vasario 16.
Arolsene yra IRO Training Center 

amatų mokyklą, kurioje mokosi apie 
1000 Įvairių tautybių DP. asmenų. 
Nors Čia lietuvių yra tik 36 asmenys, 
bet neatsiliko nuo didelių stovyklų ir 
suruošė vasario 16-tos minėjimą. Mi
nėjimas buvo pradėtas vasario 15 d. 
1130 vai. iškilmingomis pamaldomis, 
kurias atlaikė iš Kassello Iškviestas 
lietuvis kunigas. Taip pat buvo pasa- 
kvta tai dienai atatinkamas pamoks
las. Mišių metu giedojo Valst. Operos 
solistas Antanas Sprindys. o amatų 
mokyklos mokiniai sugiedojo „Pulkim 
ant kelių" ir „Marija, Marija" ... Pa
maldos baigtos tautos himnu.

Vasario 16 d. mokykloje buvo darbo 
diena ir tik 20 vai. galėjome susirink
ti Koenlsbergo kavinėje tęsti iškil
mingą minėjimą. Minėjimą atidarė 
mokinys Stasys Tamulis. Į garbės 
prezidiumą buvo pakviesta savanoriai 
kūrėjai ir garbės svečiai. Apie vasa
rio 16 dienos reikšmę paskaitą skaitė 
kap. Petraitis. Lietuvos nepriklauso
mybės 30 metų proga sveikino IRO 
Training Center direktorius amerikie
tis p. F. Leersen, latvių studentų val
dybos bei Ingolstado latvių vardu lie
tuviškai sveikino p. Bolšten ir visa 
eilė kitų tautybių atstovų. Meninę 
dali išpildė solistas A. Sprindys Buvo 
pasakyta eilėraščių. Pijaninu paskam. 
bino stud. Palaikis. Minėjimas už
baigtas tautos himnu.

Padėka
vyr. Fizinio Auklėjimo Ir Sporto 

Komitetas reiškia sportiška padėką 
Jurgiui Jonavičlui už sutelktą mate
rialinę parama Ir nuoširdų rūpini
mąsi lietuvių krepšinio rinktine Gar- 
misch-Partenkirchene gastrolių metu.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas

PADĖKOS
Nuoširdžia padėką’ reiškiame Lie

tuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. 
Valdybos Pirmininkui Dr. D. Jasai
čiui ir visai Vvr. Valdybai, L. R. 
K. Vyr. Moterų Komitetui ir vi
siems LRK bendradarbiams, Lietu
vos socialdemokratų Par
tijai, mūsų mylimam vyrui ir tėvui'

JUOZUI PAKNIUI, 
jo ilgos ir sunkios ligos metu daug 
parodžiusiems širdies ir visokerio
pai padėjusioms, o mūsų skau
džiausios nelaimės metu, jam mi
rus, mus širdingai užjautusiems.

Taip pat širdingai dėkojame 
VLIKO’o pirm, ir nariams, Vykd. 
Tarybos pirm, ir visai Tarybai, 
Reutlingeno klebonui ir visiems 
tiems, kurie bet kuo prisidėjo pa
lydint jį i paskutinę ramybės 
vietą.

Pakntų šeima

Mūsų mylimam vyrui, tėvui ir * 
ientui a. a. Juozui Kašelioniui 
mirus, už rūpestingai organizuotas 
laidotuves ir užuojautą Hanno- 
verio progimnazijos ir pr. mok. 
mokytojams, vaikų darželio auklė
tojoms, Žem. Saksonijos Hanno- 
verio Apygardos Valdybai, Hanno- 
verio Liet. Bendruomenės Komite
tui, Bažnytiniam Komitetui, LRK 
Komitetui, Tėvų Komitetui, Moterų 
Komitetui, Ateitininkams sendrau
giams, studentams, skautams, estų 
ir latvių Komitetams, LTB Švietino 
Valdybai, Lehrtes progimnazijai ir 
pr. mokyklai, „Vytauto" biči
uliams, Hannoverio lietuviams ir 
visiems pažįstamiems, mus skaus
me užjautusiems ir morališkai bei 
materiališkai padėjusiems, nuošir
džiai dėkojame.

Nuliūdę žmona, sūnus 'ir uošviai

Už piniginę paramą studentų 
ateitininkų žiemos stovyklai Ho- 
henschwangau kun. prof. M, Kru
pavičiui, Dr, D. Jasaičiui, Dr. P. 
Karveliui, Prof. A. Maceinai ir vi
siems kitiems aukojusiems tariame 
nuoširdžiausią ačiū.

Stud. At-ku, 
Centro Valdyba

Ko siekiama?
Mūsų periodinėje spaudoje yra 

sporto skyriai, kuriuose leidžiama 
pasisakyti įvairiais sportą liečianči
ais klausimais. Turime taip pat' Ir 
šios rūšies spaudos darbuotojų, kurie 
mūsų visuomenę ir informuoja minė
tais klausimais. Tačiau ši informaci
ja ne visuomet yra tiksli Ir objektyvi. 
Ne visuomet yra pasisakoma taip, 
kaip sportiškas draugiškumas arba 
sportinė tolerancija to reikalauja.

Įsitikinimui paimkime „Mūsų Kelią“ 
(Nr. 10/122 48. 3. 4.) ir paskaitykime 
sporto skyriuje L. V. straipsnelį „Iš 
Schelnfeldo Kovo prieš svetimtau
čius“. Reikalas liečia Kovo vidurio 
puoliką Gružauską, kuris vyksta 
Australijon. Palietęs nuostolį, kurį Ko
vas turi, išvykstant šiam Žaidlkui, 
autorius rašo: „Kai praėjusiais me
tais prieš Pabaltijo krepšinio ir tin
klinio varžybas gruodžio mėnesį 
Kemptene kilo klausimas, kas mūsiš
kių krepšinio rinktinėj žais centru: 
Puzinauskas, Varkala ar Gružauskas, 
tai vienas žymesniųjų mūsų krepši
ninkų, 1939 m. Lietuvos krepšinio 
rinktinės dalyvis, pareiškė, kad Gru
žauskas už Varkalą žaidžiąs du kartu, 
o už Puzinauską penkis kartus ge
riau" ...

Visų pirma tenka pasakyti, kad 
toks klausimas Iš viso Kemptene ne- —----- — —--
buvo nei keltas, nei svarstytas, nes galima pasaK/u yirro grąžia tradicija, 
tuo metu mūsų rinktinės vidurio Jau ketvirti metai iš eilės rengiami 
puoliko pozicija buvo labai alškal — M-ties geriausių stalo tenisininkų tur- 
Gružauskas! Autorius, tur būt, pa- nyrai. Gana, Kad panašių turnyrų 
miršo, kad pereitų metų gruodžio buva talP maža, (vos vienas per visą 
mėn. Varkala jau sėkmingai gynė sezoną). Be abejo dėl to žymiai nu- 
Monaco spalvas, o Puzlnausko pa- kenčia ir lietuvių stalo tenisininkų 
vardė buvo minima tik tuo metu, klase- Sis turnyras kaip ir ankstyves. 
kai iškilo rinktinės trenerio klausi- nieji turi tiksią ne vien tik išaiškinti 
mas. meisteri, bet ir sudaryti eilutę (ko-

Manau, kad pats autorius sutiks, mandą 6 vyrų), kuri turės atstovauti 
Jei šis palyginimas bus priimtas kaip lietuvius išeivius prieš Hesseno rlnk- 
nesuslpratimas, nes tenka labai ir Unę. . . . 1
labai abejoti, kad kuris nors iš mūsų Turnyras įvyks š. m. kovo mėn. 
krepšinio internacionalų būtų viešai 19-20 d. d. 
pareiškęs tokį paradoksallšką paly
ginimą. Dar viena laimė, kad pats 
autorius nesiima šio palyginimo smul
kiau įrodinėti, nes atrodo, kad Ir 
pate tuo abejoja. Bet tai kam tuomet 
viešai spaudoj lygint? Koks tikslas?

Kiekvienam sekusiam

Vokietijoje) {kerta antrą įvartį 
viams, bet trečlalklo gale latvių Vel- 
dė sutrumpina iki 2:1. Paskutiniame 
trečlaikyje latviai laiko užgulę meis
terio vartus, bet juos lydi didžiulė 
nesėkmė, ir Jiems nepavyksta Išnau
doti mirtinų progų. Rungtynės bai
giamos 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) SC. Rlesser- 
see pergale.

— Šios savaitės galo įvyks susiti
kimai tarp SC. Riessersee ir Bad 
Nauheimo ir Krefeldo komandų. Šios 
rungtynės nulems Vokietijos 1948 me
tų meisterį ir bus įdomiausios ^iame 
sezone.

— „Mažoji Ollmpljada“, nors dar 
visiškai ir nepalaidota, bet atrodo 
sutrupės į visai mažytę, nes čekai 
aei mums gerai žinomų priežasčių at
krinta, kanadiečiai grįžta namo ir į 
armischą atvažiuos tik šveicarai, ku
rie šio mėnesio pabaigoj žada su
žaisti Garmische prieš Austriją ir 
USA. kariuomenės dalinių rinktinę.

— Bene įdomiausia žinia šios žie
mos sporto gyvenime bus tai, kad 
Maskvos rinktinės ir LTC Prag (fak
tiškos čekų rinktinės) rungtynės 
Maskvoje įvyko be žiūrovų! J. J.

lat-

Nepriklausomybės sukaktis 
Rebdorfe

Lietuvos nepriklausomybės atgavi
mo 30 metų sukakties minėjimas Reb- 
dorfo stovykloje buvo pradėtas vasa
rio 13 dieną įvairių darbų parodos 
atidarymu. Paroda buvo surengta, 
norint parodyti svetimtaučiams lietu
vių darbus tremtyje. Šia proga vo
kiečių laikraštis „Donau-Kurier“ II. 
17 Nr. 12 rašė:

„30 metų Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo sukakties proga lietu
vių DP stovykla Rebdorfe surengė 
parodą, kuri lankytojams parodo DP 
lietuvių darbus.

vo Vietoj pasitraukusio p. Vyt. Zmui- i5-koje parodos skyrių galima buvo 
džino I tenoru dainuoja buy. Kauno matytt rankų darbo margus tautl- 
Operos choro artistas p. Ant. Peš- njus drabužius, kurie Išradingų galvų 
kys. Baritonu vėl dainuoja senasis jr vikrių rankų pagaminti iš įvairių 
kvarteto dalyvis J. Dauknys. Toliau reikiamos medžiagos pakaitalų. Buvo 
senieji dalyviai: II tenoru — L. Je- parodyti siuvėjų, stalių, knygrišių 
rošekas ir bosu A. Paullonis. darbai, taip pat radio aparatai ir 

Nepriklausomybės šventės proga matavimo prietaisai su priklausomais 
surengtame minėjime kvartetas pa- braižiniais. Gimnazija, spauda ir 
dainavo 10 liaudies ir lietuvių kom- spaustuvės skyrius savo įdomia me- 
pozitorių dainų- Dauguma kvarteto džiaga įrodo, kad stovykla sunkiose 
pasirinktųjų dalykėlių buvo sūdai- sąlygose atlieka didelį dvasinį darbą, 
nuoti a capella, kas reikalauja dlde- Lietuviško vienkiemio trobesių mode
lio susidainavlmo ir muzikalumo. Us parodo šio ūkininkų krašto staty- 
Kvartetas publikos tikrai neapvylė. binę techniką. Lietuva, dėl savo ūkio 
Svari intonacija bei subtilus ir Iš- produktų pertekliaus, buvo vadinama 
baigtas Išpildymas maloniai užgavo „Mažąja Amerika1. Tenka apgailes- 
kiekyieno klausytojo ausį. Matyti, tauti, kad paroda buvo atidaryta tik 
kad kvartetas tikrai nepagailėjo įdėti 3 dienas", — baigia laikraštis, 
darbo ir širdies.

Ypatingai darniai nuskambėjo St. 
Šimkaus „Jau atėjo rudenėlis“, K. 
Banaičio „Viduj tamsios naktelės",

STALO TENISO TURNYRAS 
BAD NAUHEIME

Oberlenningeno pavyzdys prigijo irParodą aplankė Sub Area direkto
rius p. F. R. Thomson su ponia, Eich- 
staetto komendantas maj. Robert C.Visi mielai telkė savo patyrimus A Kaėanaįsko „Atsisveikinimas", J. go?s°how” su Selma Held sSpe?:

Ir žinias, ui tai nešit kėdaml Ir ne- Švedo „B rytų Salelės“ ir Vaslllaus- STK
prašydami lokio atlyginimo, dar pa- ko linksmoji „OI dalele". pareigūnai Ir soaudosreoortcTlalaukodami savo nuo tarnybos, po Naujasis kvarteto dalyvis A. Peš- »arelgunal “ spaudos reporteriai,
įtempto darbo atliekamą poilsio laiką. kyS pilnai save pateisino. Savo švel- Svečiams užsieniečiams komitetas 

Ir taip tą tylų ir įtemptą darbą niu, lyriniu balsu puikiai įsiliejo į įteikė dovanų.
mal nepasiduoda nevuciai, on su oar »• “■ ,y,aaa.rl° „9 dl?n’ apvainikavo
didesne eneralla Ir oaslrvžlmu dirba kursu Išleistuvės — ju baigimo pažy- ~—2KS2' UetSvos irPFm»nl‘os Fero’ ">ailmu 27-loms žinos kursus balau- 
vei.

Dirba tyliai ir ramiai, žingsnis po 
žingsnio varydami pradėtąjį darbą vis 
tolyn Ir tolyn, palengva artėdami 
prie jo užbaigos. Ir tik Jį užbaigę

Dar viena gailestingųjų seserų 
laida x

Nors ir vargingose sąlygose gyven
dami ir būdami be aiškesnio ryto
jaus, toli nuo savo tėvynės, tremti
niai nepasiduoda nevilčiai, bet su dar

mėjimų 27-ioms šluos kursus baigu
sioms ir gailestingosios sesers vardą 
įgijusioms įteikimas.

aarna vis Pažymėjimus įteikė L. R. K. atsto
vėdami vas Dr- A* Matukas.arteuami CJa j GrlgaJtlenė klek_

tesustoja irpatys to anksčiau nepa^ vienai savo naujai bendradarbei - 
S sS "UVeS "e”aŽUS lr e«?Se-g\aHuaūX-

Dabar drauge su tais tyliaisiais siaja proga turiningas kalbas pasakė 
darbininkais galime ir mes pasi- L. R. K. atstovas Dr. A. Matukas, 
džiaugti Jų nuveiktais darbais, nes kursų vedėjas Dr. A. Grigaitis ir L. 
tai padaryta ir mūsų visų labui. To T B DUlingeno apylinkės Komiteto 
darbo vaisius Ir mes jau dabar ma- pirmininkas p. A Dagilis, 
tome. Tai naujos 27 gailestingosios Ga<leattaeulu seserų vardu 1 savo 
seserys, kurios papildė negausų esan- to globėjus žodi tarė g sčių tremtyje gailestingųjų seserų ™. Glovackaltė. bej “ g'

tvllM kilniam b«>t kartu relka- Aktas baigtas Lietuvos Himnu. Va- uSfffiTaXeSmo. kan- SvL^-5 vaSSė^'Sn bp™e?oS 
trybės Ir net savęs Išsižadėjimo dar- P^nHSkai lauktoje ir nuoširtžloje 
but davė Dilllngeno lietuvių stovykla, ®/e# JauKloJe ,r nuosirazioje

Kursai įsteigti 1947 metų sausio 24 
dieną L. R. K. Dilllngeno skyriaus 
valdybos rūpesčiu ir Iniciatyva, ku- Augsburgo lietuvių dantų technikų 
rios ilgametis pirmininkas yra p. O. mokykla
Žadvydas. _

Jo rūpesčiu buvo parūpinta ir Mūsų tremties vargų kelto galo dar 
įrengta kursams klasė ir kitos mo- nematyti. Nežinome, nė kada galė- 
kymuisl reikalingos priemonės. kur6 fr^kada^emi5 ruošime ^nė^kokė

Be kitų kursuose dėsčiusių lėktorlų daJbą ^en* dirbsimeU°Mūsų tėvynėje bendrą sąskambį. Gal, tik, forte vie- 
ypatingai daug kursais rūpinosi ir mokslai bei pasiruošimas gyve- tose jo balsui šiek tiek trūksta Jė-

Uama Inilrn naftvnntA Vtži-ati . . ... . .__________ _________gOS

Keletą su pianinu atliktųjų dalykė
lių darniai akomponavo pianistas A.

Dantų technikos mokykloje Augsburge — darbo metu. Don. Šulaičio nuotr.

----°— , 7, ------- m A *1 , išeiti moKsiai uei pasnuvainiao syvc- daug jiems laiko pašventė tų kursų nimul retai čia kur bepanaudojamas 
vedėjas gyd. A. Grigaitis. Kursuose jr vargu ar galėsime to mokslo vai- 
ęrlgaHl? D“V° Z.B St.nka^tls? Sr B al^a SoS“, akt,n’Donav° clanlstas A’
Jankauskas, St. Svlderskas ir Vyt. stas valandas ir norėdami nors kiek MrozinsKas.
Mušlnskas, kunigas A. Račaitis Ir p. užsitikrinti sau geresnę ateitį, gėrės- Be to, ta pačia proga kvartetas pa- 
O. Žadvydas. nes darbo sąlygas emigracijos atveju, giedojo ir bažnyčioje. Su giliu įsljau-

Be šių atliekant kursantėms prak- stengiasi įgyti praktikos tokiose dar- timu Ir Išbaigtai buvo taip pat a cap- 
tlką ligoninėse — DilHngene ir GUnz- bo srityse, kur tikisi galėsią emlgra- pella atlikta Palestrlnos „O bone Je- 
burge — įų visuose skyriuose, in- cijoje dirbti. su" ir Gruodžio „Tėve mūsų“.
struktoriais buvo ir mielai šiame dar- Bevelk kiekvienoje stovykloje vei- T Vl?inant ŠI kvarteto naslrodvma sube talkininkavo tų ligoninių medici- kla įvairiausi kursai, pradedant kai- Pasiroajrmą su
nos personalas — gydytojai — taip bų moklnimosi, baigiant įvairiausias 
pat tremtlnial-latvlal, ukrainiečiai Ir technikos kursais.

Neseniai Muenchen išleista viena
Nemažai savo patyrimais Ir žlnlo- lietuvių dantų technikų laida. Auga

ntis prisidėjo ir daug Jų perdavė savo burgo Lietuvių Dantų Technikų Mo- 
būslmoms bendradarbėms Dr. J. Ur- kykla, kurtoje mokinosi 20 įvairaus 
bonavlčiūtė ir ligoninės vaistinės ve- amžiaus, lyties Ir Išsilaisvinimo as- 
dėja formaceutė T. Vyšniauskienė. menų, taip pat eina prie mokslo me- 

Didelė padėka tenka Ir GŪnzburgo tų galo.
buv. UNRRA, vėliau IRO ligoninės KciyhL — -.-m
pareigūnei Dr. C. L. Maugerl, kuri metų rugsėjo, mėn. 1 d. ir tikisi jį 
mielai sutiko ir leido kursantėms at- užbaigti gegužės 1 d. Mokykla su
likti praktiką minėtoje ligoninėje. - organizuota Hochfeldo lietuvių koml-

cijoje dirbti.
Beveik kiekvienoje Stovykloje vėl- . vBinanz si Kvarteto oasiroavma su 

bu mokinimo#!, balsiant Įvairiausias padaryta tikrai ryški pažanga.
Stebėtojas

Traunateino lietuvių stovyklos choras su dirigentu kompozitorium J. Gai
deliu (pirmoj eilėj vidury), stovyklos klebonu K. Dobrovolskiu ir mok. ka
pelionu kun. Riauba. Bis choras aktingai , dalyvavo Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 30-tles metų minėjime.

Gyvenimas eina toliau ...
menų, taip pat eina prie mokslo me- Bambergas. Tremtyje gyvenantieji 
tų galo. lietuviai išmoko taip gyventi, tartum

Mokykla savo darbą pradėjo pr.' sudužusio laivo keleiviai. Jei kuris 11- 
------ A4_ —A- . j 4. ko dar gyvas ant kokios nors atbrai

los — su viltimi žiūri į ateitį ir laukia 
išsigelbėjimo. Taip lygiai šiuo metu 
yra atsitikę ir su Bambergo lietuviais. 
Didesnioji jų dalis vasario 19 d. buvo 
iškelti i Garmlsch-Partenklrcheną.

Paroda buvo uždaryta II. 16 ir tuoj 
salėj įvyko iškilmingas aktas. Vakare 
buvo meninė dalis. Gražiai užsireko
mendavo savo dainomis pirmą kartą 
pasirodęs scenoje bažnytinis choras, 
vedamas kun. Babinsko. Dainavo ir 
mergaičių dainavimo klasė, vedama 
M. Vilčiauskaitės. Taip pat dainavo 
Marija Vilčiauskaitė ir kitos daini
ninkės. G-dys

Kempteno naujienos
— Įsteigtas Caritas branduolys, jo 

veikimo plotas — Kempteno lietuvių 
bendruomenė, o priemones — aukos, 
pajamos iš įvairių šaltinių, o taip pat 
ir bendruomenės talkininkavimas. Ca
ritas Kempteno branduolį sudaro: 
kleb. kun. A. Stanevičius, pirminin
kas — mokyt. J. Girdžlūnas, nariai — 
Tamulevlčlenė, TamaŠickas, Muraš- 
kauskas, reikalų vedėjas — Tamule
vičius. sekretorius — K. Paulauskas.

— Moterų komitetas iš gautojo per 
Užgavėnių vakarą pelno paskyrė Tau
tos Fondui 700.— RM. Kultūros Fon
dui 400.— RM., A. A. Eitutienei pa
minklui statyti 1000.— RM., skaučių

vienos lietuvių kolonijos susirinkimas, aptariant opiuosius tremtinių 
klausimus. K. Daugėlos nuotr.

Lietuviai kovoja del apygardos 
meisterio vardo

Schw. Gmūndo lietuvių šachmati- 
__ _______ _  ___ tiek buv. ninkal, įveikę vietos ir aplinkinius 

Šarūno, tiek Margio ir pagaliau Kovo voKiečių šachmatų klubus, išsikovojo 
žeidimą, atrodo labai aišku, klek ku- Rems grupėje I vieą abiejose kla- 
rloje komandoje Gružauskas, Varka- sese: A ir B komandų. Vasario mėn. 
la ar Puzinauskas tiktų. O atskirai lietuviams teko du Kartu susitiKti 
paėmus, drįstu tvirtinti, jie yra ne- Baigminėse sungtynėse su kitos gru- 
palyglnami, nes iŠ jų kiekvienas turi peš (Murr) laimėtojais. Vienose mū- 
daugiau ar mažiau savitumo ir yra siškai skaudžiai pralaimėjo, tačiau 
išėję nevienodo .lygio krepšinio mo- antrose atsigriebė, įveikdami Walbiln- 
kyklas ir ne to paties trenerio treni- geno vokiečių I komanda 5,5 :2,5 ir 
ruotl. O didžiausią ir ilgiausią moky- Hacknango vokiečių II-5 :3. Dabar 

_ klą, ką, tur būt, ir pats šio palygi- lietuviams paskirtos dar vienos spren- 
nlmo autorius puikiai žino, yra Išė- džiamosios rungtynės už Rems-Murr 
Jęs Puzinauskas, tačiau jokiu būdu apygardos melsterystę, kurtos turės 
negalimą tvirtinti, kad Puzinauskas įvykti kovo 20 ir 21 dd. 
už kitus — penkis kartus geriau žai- Lietuvių šachmatininkų laimėjimai 
džia. O pagaliau ar minėto teigimo buvo paminėti vietos vokiečiu spau- 
autorius turi kokį nors šių žaidikų ųoje, nors prieš rungtynes' Jų lalmė- 
lyginimo kriterijų?__________________ jimą pranašavo saviškiams.

Tenka apgailestauti, kad tokio put- It —ūclčlių 
kaus krepšininko, kaip Gružauskas, kas 0,5, Markevičius 1. Kaunas o, 
išvykimo proga tenka kalbėti tokia stančlus 1, Vyt. Petreikis 0, Ansko- 
nemalonla tema. Bet negalima nuty- u" ’ »»-««—- • ■»—>—'«•— • 
lėti tada, kai šis išvykimas yra iš
naudojamas tendencingiems pasisa
kymams. Manau, kad ir pats Gru
žauskas nesutiks su šiuo palyginimu.

Reikia manyti, kad vis dėlto p. L.
livodamas" AOTdo^kaS' L?". “S- S“rO(Se?!“bu™ttrZ'epo‘'?onb2^ 
klai žino mūsų krepšininkų tarpusa- ££aSkti bu?tai kurto nSstaU Ma 
vlo santykius, dr sportiškai ir rimtai
pagalvojęs, supras, kad toki pasisa- ^ai?rejiu^eu^QlandUa? Nf( 2 Smvstov 
kymai yra ne vietoje, nes jie labai zįtusi'ja) Nr 3 Reshewski * (USA) Nr 4 kenkia tiek paskiram sportininkui, s Nr. 4
tiek mūsų krepšinio lygiui, pačiai melstertejN^ 8 anksčiau Estijos 
mūsų krepšinio rinktinei ir pagaliau “t. 'J’
sporto vadovų santykiams su krep- Ika dabar turime žinių tik apie 
šlnlnkals. Netikime, kad L V. norėtų Pirmuosius du ratus, po kurių alš- 
tam tikruose sporto sluoksniuose pa- lcia( Pirmauja mūsų šachmatininkams 
sėti nesusipratimų sėklą. Dailus, gerai pažįstamas Keres. Jis laimėjo 

iš dviejų galimų šimtąjį procentą. 
Daugelio favorizuotas Botvlnikas nuo 

VATIKANAS RUOŠ ŠVENTŲJŲ Keres atsilikęs visu tašku. Žinoma, 
METŲ OLIMPIADA tolimesni žaidimai dar gali eilutę

smarkiai pakeistu
Italų sporto laikraštis „Forza Ita- <?ii«itiklmu nnsekmėo APkančIns- Ha“ rašo, kad minint Vatikane Sven- , Susitikimų pasekmės sekančios, 

tuosius Metus, numatoma suruošti 1 ratas; dr. Euwe-Keres 0:1, Smyslov 
Katalikiškąją Olimpiadą. — Rashewskl

1 .aikraštis nurodo, kad Sv. Tėvas 2 ratas. Botvinik—dr. Euwe 1:0; Kė
pius XH sportui yra palankus Ir yra res—Smyslov 1:0.
išsireiškęs, kad sportas esąs tinka- Bendroje klasifikacijos lentelėje lai
miausias būdas kūno lavinimui. To- dėjai rikiuojasi sekančiai: Keres — 
kia olimpiada sutrauktų į Vatikaną 2 tšk., Botvlnįk — 1 tšk., Smyslov */t 
sportininkus iš visų pasaulio kraštų, tšk. Reshewski */i tšk., dr. Euwe — 
Šventieji metai bus minimi 1950 me- 0 tšk.
tais. Antrasis pasaulio šachmatų žaidy-

_ , . nlų ciklas bus pravestas vldurvasa-
Garmischas ryje Maskvoje. Jau dabar rusai su

Kovo 7 d. Garmische prasidėjo Vo- nekantrumu laukia savųjų laimėjimo.
kletijos ledo ritulio 1948 metų pirme
nybių finalinės žaidynės, kuriose da- ufąiTW
lyvauja pereitų metų meisteris SC. 13
Riessersee, toliau Bad Nauheim, FUs- —1942 m. norvegas Torger šiaurės 
sen, dvi Krefeldo Ir Augsburgo ko- Amerlkos slidžių varžybose nušoko 
mandos. Pirmose rungtynėse Olimpį- 88 mtr. Sls rekordas išsilaikė net iki 
niame stadljone meisteris SC. Ries- Sių metų. Tačiau Ralph Thorsen 
sersee prie 13.000 žiūrovų lygioje ir (Kingsford-Michigan) šį rekordą pa- 
audringoje kovoje laimingai nugalėjo gerino net iki 97 m
HC. Augsburg atstovaujančiu^ latvius " —Vokietijos teniso sąjunga Ber- 
ž-I- lynui (1948 m. sezonui) paskyrė 100

Pirmame trečlaikyje atkakli kova tuzinų teniso svieSinlų. Prieš karą 
vyko iki 12 mln. kol Schmidlnger tokį kiekį sviedinių sunaudodavo 
nelaikomu šūviu nuginkluoja Ansoną kiekvienas eilinis sporto klubas.
ir užfiksuoja 1:0 SCR. naudai. 18 mln. — Iš Helsinkio pranešama, kad sus- 
latvial Išauna įvartį, kurį vartų teisė- penduotas 10.000 m. rekordlstas Wiljo 
jas pripažįsta, vyr. teisėjas tačiau Helno pradėjo treningą. Jis drauge 
aniuliuoja, tvirtindamas, kad ritulys su Europos rekordistu Hietanen ir 
atšoko nuo vartų skersinio. Po trum- slidžių meisteriu Kurikala ruošiasi 
po ginčo (latviams šio įvarčio neuž- marotono bėgimui.
skaitymas kaštavo labai svarbų taš- — 52 m. Italas Amelottl laimėjo 64 
kai) rungtynės tęsiamos toliau. An- milijonus lirų futbolo foto (loterijoj), 
trame trečlaikyje vėl tas pats Schml- kai tuo tarpu pats apie futbolą ne- 
dlnger (šiuo metu geriausias žaidėjas turi jokio supratimo.

Pranešimai -
Pranešame, kad ŠVIETIMO VAL

DYBOS KNYGŲ LEIDIMO KOMISI
JOS būstinė perkelta į HANAU.

Gerb. rašytojus Ir knygų leidėjus 
prašome kreiptis šiuo adresu: (16) 
Hanau a. M., Lamboystr. 84, Litau- 
isches Lager, Gymnasium.
' Šiuo metu knygų leidyklai „Alstija" 
atiduoti spausdinti Vaižganto „Pra
giedruliai" I ir II dal.

Svlet Vald. Knygų Leld. Kom.

jimą pranašavo saviškiams.
Iš mūsiškių taškus pelnė: Brazaus- 

n« « . ■*■--- Kaunas 0,

lis i, Maščln'skas 1, Zenkevičius L

Organizuojamam Iš Vokietijos iš
vykti tarptautiniam simfonijos orke
strui dar gali registruotis DP Iš 
Amer. Zonos laisviem instrumentams, 
tams.

Reikalingi kvalifikuoti muzikai — 
profesionalai:

3 pirmam smuikui
2 antram smuikui
I altui
1 violončelei
2 kontrobasui
1 valdhomui

1 obojui
1 fagotui

Užsirašyti mėginimui galima Ilgi 
1948 m. kovo 30 d. MUnchene, Belgard 
Str. 24. 1. aukšt.

KERES A S PIRMAUJA
Haaga. Pasaulio šachmatų pirmeny

bes Haagoje daugiau kaip prieš 300 
žiūrovų atidarė dr. Willem Jean An-

Paieškojimai
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 

AROLSEN prie KAS SELlo, Ieško 
sekančių asmenų:

CELKYS Bronius. 23 metų, vilkavlš- 
kloĮ_

CEPTIENE Ona, gim. 1918. 7. 7, iš 
Strassenburg;

ČERŠKUS Kostas, gim. 1924. 9. 30, 
iš Kauno*.

ČERŠKUS Leonas, gim. 1922. 3. 18, Iš 
Kauno;

(“JERSKUTR Irena, gim. 1925. 10. 1, Iš 
Kauno:

fn^SNA Nikodemas, gim. 1903. 4. 5, iš 
Ostpreussen:

KESONAIS Antanas, gim. 1904, iŠ Pe
tersham 5, p; Talskirchen;

CHASMAN Sholem, 18 metų;
CIBULSKIS Salva, gim. 1914, iš Ber

lin©: ,
MOTIEJAUSKAS Stasys, gito. 1921, iŠ 

Skuodo.
Kostui Jucevičiui, anksčiau gyv. 

Tūblngen, Hūlderllnstr. 23, yra gautas 
pranešimas iš Latvių Raudonojo Kry
žiaus, Eūlingene, Uhlandstr. 7, kad 
pas Juos yra minėtam asmeniui pa- 
kietėlis-sluntinys. kurį prašo asmeniš
kai arba su įgaliojimu per kitą as
menį atsiimti.

L. R. K. Vyr. Valdyboje, Reutlin
gen, Lederstr. 94 yra gautas Antanui 
PaŠukoniul Iš Amerikos laiškas nuo 
Valeria Masionis, 2 Cheever St. Wor
cester 3 Mass.

Endrukaltis Pranas Iš Kidulių, da
bar gyv. Loxley Hall, N/Uttexeter 
Staffs. England, ieško sūnaus Jono 
Endriukaičio.

Antanas Ramutis (kilęs iš Ža
garės) nr Ona Ramutienė-Bartuš- 
kiūtė (kilusi iš Papilvių km., 
Skriaudžių parap.), Aamerikon iš
važiavę prieš 30 su viršum metų, 
dabar gyvena 6703 Sparta Avė, 
Detroit 10, Mich., USA, ieško savo 
giminių tremty.

Agota Cepliūtė, gyv. 6042 Cen
tral Ave, Detroit, Mich, USA, ieš
ko brolio Jurgio Čėplos arba jo 
vaikų (iš Suvalkijos, Punsko mies
telio).
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LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Čekoslovakijos valstybės nekrologas
J. ZIURLYS

„Teroro karalystė"
Čekoslovakijos sovietizacija nė

ra pirmas ir vienintėlis sovietų 
ekspansijos reiškinys. Mes, lietu
viai, ją esam pergyvenę jau 1940 
m., ir mums įvykiai Čekoslovaki
joj nesudaro jokios naujienos. Ta-

Benešąs nesutiks su komunistų rei
kalavimais. Tos dienos popietėj 
Gottwaldas atsilankė pas Benešą 
ir pareikalavo, kad jis pritartų 
naujo ministerių kabineto sudary
mui. Kaip pranešama, tuo metu 

____ _____— tarP Benešo ir Gottwaldo įvyko 
čiau reikia pripažinti, kad pasauly audringas pasikalbėjimas. Benešąs 
šis čekoslovakų tautos Įtraukimas j™ prikišęs, kad jis vaidina Hit- 
i sovietų orbitą už geležinės už- lerio vaidmenj. Gottwaldas jam at- 
dangos yra žymiai daugiau pa- sakęs, jog nėra jokio skirtumo, ar 
jaustas negu Lenkijos ar Balkanų pasirašo ar ne naujojo kabirfe- 
kraštų sovietizacija. Atrodo, kad to sudarymą. 10.000 ginkluotų dar- 
Vakarų valstybės vis labiau ir btainkų laukią Vencelio aikštėj ir, 
labiau supranta, kas yra sovietai jot Benešąs neduos savo parašo, 
Ir ko jie siekia. JAV užs. reik, ‘ai jis Įeisiąs jiems pas ji ateiti, 
min. Marshallis Čekoslovakijos Ir s" jais jau nebus lengva susi- 
užs. reik. min. Jono Masaryko mir- kalbėti. Benešas.pamatė, kad vis- 
ties proga pareiškė: „Yra tragiška, kas yra prarasta ir pasirašė. Tada 
kad taip atsitinka, kaip dabar ivy- Gottwaldas džiūgaujančiai miniai 
ko Čekoslovakijoj... Cekoslova- pranešė, kad prezidentas nusileido 
kija pasidarė teroro karalystė, ir ir naujojo kabineto sudarymui pri- 
ten nėra jokios liaudies valdžios." .ture. 
Britų žymus valstybės vyras Sir 
Duff Cooper, palietęs Cekoslovaki- vįu 
jos (vykius, laikrašty „C. Daily Cekoslovakijoj buvo qerai pasi- 
Mail rašo: „Tai rodo, kad pasku- ruoštai jr jįe vyko pagal numaty- 
tinis gyvas iš trijų diktatorių, tą planą_ Niekas neabejoja, kad 

'kurie grasė Europos laisvėms, žy- §įs pianas buvo paruoštas Krem- 
giuoja pirmyn. Tai rodo, kad jis nuj Sovietų užs. reik. min. pava- 
išplečia savo sienas j Vakarus, duotojo Zorino atvykimas į Pjahą 
Tai rodo, kad jis, įtraukęs į savo kaip tik tuo metu aiškiai rodo so- 
tinklą Lenkiją, Rumuniją, Jugosla- vietų vadovaujančią ranką visuo- 
viją, Vengriją ir Bulgariją (gaila, se Čekoslvoakijos įvykiuose.
kad jis čia užmiršta Baltijos vai- Suprantama, kad Kremlius turė- 
stybes. J. 2.), tiesia dabar savo jo įvairių tikslų įjungti Čekoslo- 
nagus į dar laisvas kitas tautas." vakiją kaip demokratinės infekci

jos šaltinį komunistinėj centrinėj 
Europoj. Čekoslovakijos parla
mentinė santvarka ir jos politinės 

visada buvo pavojingos 
____ ___ ,____Tai yra juo labiau 
suprantama, kadangi Čekoslova-

| Rytus. Del to su Marshallo pla
no priėmimu Maskva, skubėjo su
sitvarkyti su Čekoslovakija. Ar
gumentas, kad ji galinti likti til
tu tarp vakarų ir Rytų Maskvoj 
tebuvo mažai vertinamas. Krem
liaus polajinis biuras nenori tiltų.

Kitas motyvas, kuris privedė 
prie Čekoslovakijos susovietini- 
mo, buvo įsitikinimas, kad per se
kančius rinkimus', kurie turėtų 
įvykti gegužės mėn., nekomunis
tinė kairė ir centras atims keletą 
vietą iš komunistų parlamente ir 
tuo sumažins jų svorį. Šitas įsiti
kinimas buvo plačiai Čekoslova
kijoj pasklidęs. Apie jį, supran
tama, žinojo Maskva ir, per savo 
stebėtojus Čekoslvakijoj ištyrusi 
tautos nusistatymą, matyti, davė 
įsakymą pasinaudoti pirma proga 
ir padaryti komunistini pervers
mą. Šią progą sudarė kabineto 
krizė ir dvylikos ministerių pa
sitraukimas.

DARBO SĄLYGOS BRAZILIJOS 
ŽEMĖS ŪKYJE

Žemiau duodame keletą cha- 
rakteringesnių ištraukų iš brošiū
ros „Brazilija“, parašytos prof. dr. 
H. Gutersohn. Knygelė rašyta 
Šveicarijos gyventojų, norinčių 
emigruoti į Braziliją, informacijai. 
Todėl jos duomenimis galima pa
sitikėti.

„Brazilijos žemės ūkio ministe
rija remia žemės ūkio kolonizaci
ją. Paskutiniais metais sudarinė
jami kolonistų centrai iš bežemių 
gyventojų ir norima, kad jie taptų

Sovietų rizika
Sovietai Čekoslovakijoj rizika

vo daugiau kaip bet kur ir čia 
daugiau laimėjo. Jie prieš save 
turėjo perai organizuotus čekų 
nacionalinius socialistus ir social
demokratus. Taip pat prez. Bene
šąs turėjo didelį pasitikėjimą 
krašte. Dėlto Čekoslovakijoj sun
kumai komunistam pasiekti per
galę atrodė didesni negu savo 
laiku Bulgarijoj, Rumunijoj bei 
Vengrijoj.

masis nepakankamas ir dažnesni 
susirgimai, kurie ugdo šaimyni- 
nius vaidus, blogai išauklėja vai
kus. Girtavimas ir kitos blogy
bės, slankiodamos apie skurdžius 
barakėlius, pranašauja liūdną 
galą“.

„Darbas yra sunkus, labai sun
kus. Jis tęsiasi dažniausiai nuo 
saulėtekio iki saulėlydžio, žiemą 
ir vasarą, per lietų ir per sausras 
ir vis tiek pajamos negali pasi
vyti išlaidų. Toks įtemptas dar
bas tokiose sunkiose* klimato są
lygose reikalauja striprios svei
katos. Silpnesni žmonės žemės 
ūkio darbams visiškai netinka“.

Susirūpino DP morale
Bad Drieburge kovo 7 d. lenkų, 

ukrainiečių, jugoslavų ir kitų 
tautybių katalikų parapijų kle
bonai buvo susirinkę pas Vatika
no delegatą konferencijon aptarti 
būdams kovai prieš vis smunkan
čią išvietintųjų asmenų moralę 
stovyklose. (Dena, 48. 3. 6.)

728.024 DP
Pagal paskutinę statistiką Va

karinėse Vokietijos zonose gyve
na 728.024 DP, iš jų 66,1% ame
rikiečių zonoje, 28,8% britų ir 
5,1% prancūzų zonoje.

Naujieji DP
The New York Times kore

spondentas iš Ženevos kovo mėn. 
7 d. rašo: „Šiandien iš komu
nistų totalistinių kraštų Europoje 
yra daugiau pabėgėlių, negu jų 
buvo iš nacių ir fašistų totai zmo 
1939 metais. " ' '
pabėgėlių iš maždaug 1.500.000, 
kurie patenka Tarptautinės Pabė
gėlių Organizacijos pabėgėlių ir 
išvietintųjų asmenų klasifikaci- 
jon, bijosi, negali arba-mažiau- 
siai-nenori grįžti į Rusija ar ki
tus Rytų Europos komunistų do
minuojamus kraštus.

Mažiausiai 770.000

Į šį skaičių neįeina 200.000 et
niškai vokiečių kilmės pabėgėlių, 
taip vadinamų Volksdeutsche, 
kurie greičiausiai vengia grįžti į 
gyvenamąsias vietas Rytų Euro
poje, nes jie turėjo valdines 
vietas.

Čia taip pat neįskaitomi ir tie 
pabėgėliai, kurie pabėgo iš Rytų 
Europos pavieniui ir rado prie
glaudą Šveicarijoje, Skandinavi
jos pusiasaly ar apskritai Vakarų 
pusrutuly. Jų gali būti nuo 10 
iki 15 tūkstančių. Si grupė kas
dien didėja.

DIDELIS DARBINGŲ DP %
Dar prieš penktosios IRO konferencijos Ženevoje atidarymą buvo 

paskelbta statistiniai duomenys, liečią DP. Pagal statistiką Vokie
tijos, Austrijos, Italijos ir Viduriniųjų Rytų stovyklose buvo 333.618 . a, . .... , amįjaus grUpes šiaip

Suomijos ginkluotųjų pajėgų vadas 
generolas Aarne Syhvo.

vyrų ir 266.944 moterys, šie skaičiai pagal 
pasiskirsto:

Del BDPS akcijos
Tarp tremtinių platinamas ma

šinėle rašytas biuletenis, išleistas 
„Bendro demokratinio pasipriešini
mo Sąjūdžio užsienių delegatūros". 
Šitoji „delegatūra" skelbiasi turinti 
įgaliojimus veikti vykstančios Lie
tuvoje rezistencijos vardu. Ji ddo- 
sianti autentiškas žinias apie pa
dėti Lietuvoje ir išryškinsianti 
naujos politinės Lietuvos laisvini
mo akcijos kelią.

Dėl šios akcijos įgalioti paaiš
kinti: • 4

1. Iš biuletenio pareiškimų apie 
Bendro Demokratinio Pasiprieši
nimo Sąjūdį ir jo tariamai įgaliotą 
delegatūrą matyt, kad toji dele
gatūra tegali būti padaras atskirų 
asmenų ir negali būti siejama su 
rezistuojančia tauta,

2. Patikimos naujos informaci
jos iš Lietuvos nei naujų Lietuvai 
laisvinti* kelių šiame biuletenyje 
neduota, ir visą dabartinį tariamo
sios „delegatūios" pasireiškimą 
tenka vertinti kaip atskirų asmenų 
norą ieškoti sau šalininkų tarp 
tremtinių bei išeivių.

3. Vykdomoji Taryba BDPS var
du varomą visuomenės skaldomąją 
akciją laiko nesuderinama nei su 
Lietuvos laisvinimo veiksnių akci
jos vieningumu nei su Lietuvos 
interesais. ELTA

Ekonominiai veiksniai 
Be Marshallo plano ir rinkimų 

pralaimėjimo baimės rusus Čeko
slovakiją sovietizuoti veikė ir 
ekonominiai motyvai. Be abejo, 
rusus viliojo Čekoslovakijos ang
lių kasyklos, geležis, grafitas, va
ris bei švinas, i ,7-’ 
kvalifikuotų pramonės darbinin
kų. Šitas skanus kąsnis rusams 
juo svarbiau buvo laimėti, kai nu- vidutinių ūkių savininkais. Kiek- 
trūko paskutinė keturiu konferen- vienam kolonistui duodama avarr- 
cija Londone ir paaiškėjo, kad jie su pinigų pirmiesiems trobėsiarns 
iš Ruhro krašto tuo tarpu dar nie- pastatyti ir gyvuliams bei sėk- 
ko negali gauti. ioms nusipirkti*.

Čekoslovakijos ūkio įjungimas „Brazilija nebėra šalis, kur 
j sovietų sistemą žymiai pastarą- plantacijose lengvai ir greitai ga
ją sustiprina. Tiesa, nei rytinė Vo- jjma būtų tapti turtingu. Ten yra 
kietija, nei Lenkija, Cekoslovaki- puikių žemių, palankaus klimato 
ja ar Vengrija nėra tiek turtingos bei įvairių vaisių, bet kartu ir 
anglimi, kaip Ruhro kraštas, ta- įvairiausios rūšies sunkenybių, 
čiau čia yra milijonai kvalifikuotų Cia reikia prisiminti, kad beveik 

__ __ , ______ __ darbininkų ir technikų, kurie iš- vjsj šveicarų kolonistų mėgini- 
kijoj nestovėjo sovietų kariuome- lygina šios rūšies darbo jėgos maj kolektyviai kolonizuotis nuė- 
nė, o iš kitos pusės ji tiesiog ru- trūkumą Sovietų Sąjungoj. j0 niekais.“ 
bežiavosi su Vakarų Europos Čekoslovakijos soyietizavimas Sunkumal kurie čia 3utjnka- 
valstybėmis. turėdama bendrą s.e- ‘arptaotmej plotas, įske e pa^y- m; yra Įvairiauslos Nau. —; rS.rVeTlmurA^“^.'btidK
ną su amenkiecių zoną. Vokieti- ginimą su y ū « juose rajonuose susisiekimo saly- tarpsnis, kur| dabar išgyvename, negalės būti pavadintas: „VaKarai-* ta-
joj. Čekoslovakija pateko 1 nacių ver- nenavvdėtinos Keliai netai- ria4,i* 0 Kremlius veikia“. Jau dabar Darbo partijos kairiajam sparnui sim-

Nežiūrint i tai. kad Cekoslova- giją. Iš tikrųjų tikslesnis palypi- i r li -Sns nerinde sunkiai f*“2““!” „Tribūne- mano, kad, 1«1 taip ir toliau eis, greit buskija uoliai vykdė Maskvos jsaky- ni^s yra su 1939 metų pavasario ™™is“ ka“"“
. ........... . .......... -jX teuk‘ “ CeTosVkV, ąųlygos yra būtina sęlyga prmluk- 

ir , Ul _ .„i,.. roVncinvakai tų paklausai. Norint pasiekt krau-Vakarų Tada, kaipJr dabar. Cekosloyakai bažnyči!) gyd^toją reikla
daryti dideles išlaidas. Jei neno- . , , T. - , ir u uainoiių ,r rtctijuų r-utupvs vuuuvaują po u linai, rus pagyvėjusius velKlosn, kad vaikas užaugtų analfabe- tinsiąs esąs suuaryti tautinius komitetus. Kai komitetai pradės savo daibą, 
tas, turi vesti labai toli į mokyk- *----- •——* — •----------•— - ** *------ —----------------------- -

Perversmo tikslai .
Visi ženklai rodo, kad įvykiams

Vyrai
Jaunesni negu 18 m. 74.148 arba 22,22%
Tarp 18 ir 45 m. 215.438 arba 64,56% '
Virš 45 m. 4.092 arba 13,22%

Moterys
70.389 arba 26,37 % 

158.067 arba 59,21 %
38.488 arba 14,42%

]entelės matyti, kad DP, gyvenančių stovyklose, didžiausią grupę 
Suomijos min. pirm. Mauno Pekkala, sudaro pajėgiausi vyrai ir moterys tarp 18 ir 45 m. net 61,88%.

. • , vadovavęs Suomijos delegacijai |'f VPac 750.000 Maskvą Rusijos-Suomijos nepuolimo
----1_ j—paktui pasirašyti. •

Padėtis prieš perversmą
Čekoslovakiją išlaisvinant, 1945 ^svės’ 

m. pavasarį sovietų kariuomenė Sov. Rusijai, 
okupavo visą šalį, išskyrus vakarų 
pakraštį, kuris buvo užimtas ame
rikiečių. Tų pačių metų pabaigoj 
tiek rusų, tiek amerikiečių kariuo
menė buvo iš Čekoslovakijos ati
traukta, ir kraštas atiduotas val
dyti patiems Čekoslovakams. 1946 
m. gegužės mėn.’ vyko parlamento 
rinkiamai. Komunistų partija pasi
rodė stipriausia, surinkdama 38 % 
balsų ir iš 300 parlamento narių 
laimėjo 114, po jų sekė naciona
liniai socialistai — 55 atstovai, 
liaudies partija — 47 atst., slova
kų demokratai — 43 atst., čekų so
cialdemokratai — 37 ats. ir kitos 
partijos — 5 atst. Koaliciniame ka
binete min. pirmininko vietą užė
mė komunistas Klementas Gott
waldas. Taip pat vidaus reikalų 
mlnisterio postas atiteko komu
nistui Vaclovui Nosekui.

Pati čekoslovakų komunistų par- • 
tija turėjo 1,250,000 narių. Paly
ginant su bendru gyventojų skai
čiumi, tai didžiausia pasauly ko
munistų partija. Ji krašte jautėsi 
stipriai, jos visiškoj kontrolėj 
vo Čekoslovakijos profesinės 
jungos.

Perversmo eiga
Įsitempiant santykiams tarp . - -

karų ir Rytų, čekoslovakų komu- 
nistai norėjo užtikrinti savo pers- 3 n 
varą parlamente. Kad sudarytų 
absoliutinę daugumą, jiems būti- 
nai reikėjo užsitikrinti socialde- Bu 
mokratu paramą Tačiau pastarieji Įkurdlnimo Koml,etas. Apklausl- 
svyravo. Tada komunistas vidaus įėjlmas atiiekamas pagal ben- 
reik min. V Nusekąs pradėjo iš B.Jų k.;. ir
policijos atsakingų vietų atleisti ž veikimo pianą. Jo tikslas 
nekomunistus ir jų vietoj skirti yra įasmet pagal įstatymus įva- 
patikimus komunistus. To akyvaiz- auojantiems DP palengvinti įsi- 
doj, vasario 13. d. visi ministerių jęUrtj 
kabineto nariai, išskyrus komunis- 18 ‘Kat Bažnyčios atstovų iš 8 
tus, pareikalavo, kad vidaus rei- rytinių štatų paskutiniame posė- 
kalų ministeris atleistų iš policijos dy nutarė tuoj anketų forma ap- 
naujai paskirtus komunistus. Kai klausinėti vietinius gyventojus, 
į ši reikalavimą nebuvo reaguota, Anketos, kurios bus išdalintos 
12 nekomunistų ministerių pareiš- parapijiečiams, apima šiuos klau- 
kė, kad jie nedalyvaus min. kabi- simus.
neto posėdžiuos?, kol nebus ūžti- 1. Ar turite DP stovyklose gi- 
krinta. kad vidaus reikalų ministe- minių ir draugų, kuriems mielai 
ris klausys kabineto nurodymų, ir padėtumėte JAV įsikurti? Kiek? 
po to jie atsistatydino. .Prahoj 2. Jei stovyklose neturite nei 
buvo manoma, jog nekomunistai giminių, nei draugų, ar padėtu-

„VAKARAI KONFERUOJA, O KREMLIUS VEIKIA“
„Kai tik susitvarkė su Cekoslowaklja“, rašo „Tlroler Tages-Zeitung“ 

Sovietų vyriausybė tuoj pareikalavo Suomiją „Imtis visų priemonių suda
ryti abišali pagalbos paktą su Sovietų Rusija". Jau žinoma, kad Vengrija, 
pasirašiusi pagalbos sutarti, pateko visiškon Kremliaus patikimų asmenų 
ir jų direktyvų priklausomybėn. Suomija taip pat stovi prieš naujus rinki*

bu- 
są-

bežiavosi su Vakarų Europos Čekoslovakijos soyietizavimas 
valstybėmis, turėdama bendrą šie- tarptautinėj plotmėj iškėlė paly- 
ną su amerikiečių zon^ Vokieti- ginimą su 1938 metų įvykiais, kai 
joj. Čekoslovakija pateko į nacių ver-

Nežiūrint i tai, kad Cekoslova- giją. Iš tikrųjų tikslesnis palygi-
klju UV.IUI vykww -1—— 7-- --*7
mą nedalyvauti Marshallo plane, įvykiais, kai Hitleris numetė savo 
rusai ja pilnai nepasitikėjo. Jiems kaukę rnV^inirna
kėlė įtarimą jos ryšiai su Vikarų Tc±_, —„ -
Europa bei Jungtinėmis Amerikos susilaukė simpatijos, tačiau nega- 
Valstybėmis. Rusams nepatiko ir vo jokios aktyvios paramos. Su- 
Čekoslovakijoj veikianti spaudos prantama, kad žaidimas yra pavo- 
laisvė, del kurtos Mastelio plono jtog£ _Jei vate™ 1^^^. _______________ ________ ________________________________
pasisekimas galėjo būti krašte iš- čias pasaulinis ka s ų šiltuose kraštuose labai greit s,avi< Pusės dėl Jau i$ seno priešingo nusistatymo tarp serbų ir kroatų,
garsintas ir net apskelbtas toliau giamas. nlinta minlatni vra<sn sveikatai 5tAW!,-‘ serbų ISžuflymat, įvykdytas kroatų Usta‘1 organizacijos karo metu,plinta, rruoiaios graso sveiKutai. S1UU5 pru.hlI,gumu!, pavojingai paaštuno. Reikia pazymeu, kad kroatų ūai- 

GamtineS Katastrofos, Kaip pot- ulunų partijos vadas dr. MaceK nėra Ustasi nusiKaiuinų pasmerkęs, nors 
A vyniai, baisios kaitros, yra blogo ir Jis pats yra buvęs jų suimtas. Aš galiu pranešti, kad daromi rimti diplo-

* derliaus pasekmės. Kai kuriuose matiniai mėginimai išlyginti šiuos priešingumus. Jei tai pasiseks, galima 
S* S9 J 4 A __ ______ __ tikėtis greitu laiau bus sudarytas Jugoslavų tautinis komitetas.“

ATEINANČIŲ 60 DIENŲ LAI KOTARPIS BUS LEMIAMAS
„Die Tat“ Vašingtono korespondentas praneša, kad Čekoslovakijos (vykiai 

JAV padarė gilų |spūd|, „Argi* vėl kartojasi istorija?“ klausiama Vašing
tone, metant žvilgsni | 1939 metus ir Jau pramatomą analogišką reikalų

Wnnam Philips Simms, Scripps-Howard laikraščių užsienio dalies šefas, 

lemiamos dienos nuo to laiku, kai Hitleris 1939 m. kovo mėn, paruloskė 
Čekoslovakiją. Hitleris galėjo (vykdyti agresiją tik todėl, kad Jis tikėjosi, 

Šiandien Stalinas žino, kad Jis turi didžiausią ir sUpriausią pasaulio kariuo
menę, ir jis seka Hitlerio pavyzdžiu**.

Vokietijos kapituliacijos dienų, neprarasaamas nė vieno ruuuuosios armijos 
kareiviu, savu kuutroiėn paėmė daugiau negu dvyliką valstybių. 

Ypatingai pavojinga vieta siuu metu Vašingtone laikoma Austrija, kuri 
Sovietų sąjungai strategiškai yra nepakeičiama, nes ji dengia siaurini Jugo
slavijos ir pietini Cekusiovumjua „>..ui.ą. auutnija, Prancūzija ir Italija ir 
tvu„u leUfUinumus revoliucijų kandidatų sąrasuuse.

Bet ar šios analogiškumo mintys nepertoll nueina? — klausia kiti. Ber
nard Shaw, kurio laišką paskelbė vienas mažutis Michigano štato laikraštis, 
Pragos krizės dienomis pareiškė nuomonę, kad kiekvienas, kuris tiki, kad 
Stalinas nori karo, esąs „beviltiškai atgyvenęs“. Senatorius Taylor, kuris 
kartu su Wallace kandidatuojąs trečiajai partijai, viename pasikalbėjime 
pareiškė,kad Rusija, visai priešingai Hitleriui, turinti pakankamai gyvy- 

Vaistybių perversmai Rytinėse valstybėse esą amerikiečių intervencijos bai
mės padarinys,. kur| iššauk'ė Trumano doktrina“.

BUS ĮSKELTAS PABALTIJO KLAUSIMAS

KAT. BAŽNYČIA IEŠKO 
GALIMYBIŲ PALENGVINTI 

DP ĮSIKURTI JAV 
Ateinančių šešių savaičių lai-

va. kotarpy bus kreiptasi į katalikų 
šeimas, atsiklausiant, kiek jos 
yra pasiruošusios priimti iš Vo
kietijos išvietintųjų asmenų į sa
vo namus, eventualiai į parapijas, 
ir jiems padėti.

Apklausinėjimą atliks Vyskupų

nėjimas atliekamas pagal ben
drąjį trijų religijų (prot., kat. ir

KAIP VYKSTA LIETUVOJE 
ATSTATYMO DARBAI

Esamomis žinimomis Vilniuje 
karo metu buvo sugriauta 40% gy
venamojo ploto, 12 viešbučių, 3 
muziejai, 2 bibliotekos, 2 kino 
teatrai, 40 gydymo įstaigų, 4 tiltai,- 
telefono stotis, vandentiekis, elek
trinė ir t.t. Po karo Vilniuje gy
venamojo ploto ir iki šiol labai 
nedaug teatstatyta. Atremontuo
jami tik mažai nukentėję namai. 
Praūžus karo audrai Vilnius ilgą 
laiką buvo be vandentiekio ir 
elektros. 1945 metų pradžioje Vil
niuje teveikė Iš viso 3 siurbliai, 
kurie miestui teduodavo 6000 ku
binių metrų vandens į parą. Van
dentiekiu ir elektra ne visi turi 

uaMb..v . teisę naudotis. Dar ir dabar elek-
Amerlkos sostinėje klausiama, ar dar galima sulaikyti Staliną, kuris nuo tra mieste dažnai gęsta, o vandens 

- ...-*• “ “ “x —- •*— aprūpinimas yra nepakenčiamas.
Klaipėdoj, sugriauta apie 60% 

viso gyvenamojo ploto. Gerokai 
nukentėjo Kaunas, kur susprog
dintos elektrinės miesto centre ir 
Petrašiūnuose, eilė namų, sudegin
tas Vilijampolės priemiestis.

Šiauliai smarkiai nukentėto. 
. ___ ,___ ____ ______ ,_____________ , ____ ,_________ Juose sunaikinti 1898 gyvenamieji

binės erdvės Ir Jai nereikalinga nė naujų teritorijų, nė naujų rinkų, pastatai, 21 įmonė, O taip pat Vi- 
Valstvbiu uervcnmal Kvtlnėse vaistvhėRp »«a amprilcloeiai InUrvoncllns hai- gQg gydymo ir švietimo įstaigos 

Kraštotyros muziejaus pastatas su
degė, tačiau dalį jo eksponatų 

Daug dažniau negu bet kada Vašingtone svarstomas preventyvinlo karo pasisekė išgelbėti — jie dabar 
klausimas. Galima užtikrintai teigti, kad visai mažutė ginkluotos akcijos yra įvairiuose pastatuose. Po karo 
šalininkų grupė, kilusi iš padų amerikiečių tarpo, negali prasimušti | prieki, <iauliaį 1abai namaŽU atsistato, 
nors, kaip iš patikimų šaltinių pranešama, toks įtakingas vyras kaip adm. L . ,, P‘u“a4u .a
Leahy yra linkęs prie tokio sprendimo, čia nurodoma, kad šiuo metu JAV Uar nebaigtas taisyti vandentlek.S, 
ir prie didžiausių ginklavimosi pastangų Jokiu būdu negali būti pasiruošusios blogai veikia elektros stotis. Te- 
karui. Jos kariuomenė iš 56U.00U karininkų ir kareivių vis dar tebėra 110.000 dirba 27 įmonės šiaip taip veikia 
vyrų mažesnė, negu leidžia Kongresas. Jokių naujų lėktuvų, Jokių naujų t- mnirvlrlnc
rakietinių ginklų gamyba neišeina iš bandymų stadijos. Atominė bomba gydymo įstaigos ir mokyklos, 
laikoma daugiau įbauginimo priemone, negu antpuolio ginklu. JAV gali, Pastatyti ir atremontuoti keli na- 
Jei jos būtų užpultos, su savo atominiais ginklais stipriai pereiti | priešpuol|, mai Tačiau Šiauliuose nepaprastai 
jYnMa?a&lJo'‘°karaK«eL a,°”“nlais el'““al!i »»™’ trūksta gyvenamojo ploto. Mieste-

Iš kitos pusės visgi yra galima, kad, kaip atsakymą | Pragos perversmą, daug rusų karių ir pareigūnų, kurie 
60 dienų laikotarpy išvystys energišką ofenzyvą visame diplomatiniame yra užėmę visus sveikesnius bu- 
fronte. Kalbama apie Austrijos integralitetui garantijų paskelbimą, iš naujo tlIc Tain nat iie užima visus nau- 
Pabaltijo valstybių klausimo iškėlimą ir apie Vakarų Europos pagalbos pak- J“8, 
tus, kurie Europą sujungtų | tampresnius politinius ir karinius santykius, Jai atremontuojamus namus. UZS1 
negu buvo anksčiau. („Die Tat“, 48. 3. 2.) ' likę vietos gyventojai vargsta ne-

galės ir nustatyti, ar įmanoma bus iš jų sudaryti laisvas vyriausybes.
Su didžiausiais tokių komitetų kūrimo sunkumais susiduriama iš jugo-

5u0.oov serbų' Išžudymas, (vykdytas kroatų Ustašl organizacijos karo metu, 
siuos priešingumus pavojingai paaštrino. Reikia pazymeu, kad kroatų ūki-

regijonuose reikia skaitytis ir su 
skėrių antplūdžiu. Vasaros kait
ros veikia migdančiai, todėl vid. 
Europos gyventojas turi sunau
doti visą energiją, kad galėtų at- luuc meu| 
likti nors svarbiausius darbus, vystymąsi. 
Paprastoje lūšnelėje kolonistas ----- ----------- , —,,--------------------- „--------- ----------------
bent pradžioje negali tikėtis jokio visas padrąsinančias viltis Šiaip apibūdina: „Ateinančios 6u d. bus labiausiai 
. ' . . _ ... ... limiamns di«*nn< nūn tn lamo. kai llitieriK 193Q m. kovo mėn nariaiiicuA

VIS TAS LAIVŲ TRŪKUMAS
Tarptautinės Pabėgėlių Organi- kom*7"™šfr^ x.^„uvluuJ,. „.„e™ p.,. ,vy««yu .„..u, uk ūme., k«,i J18 umjou,

ZSCijoS vykd. sekretorius William higienos įrengimų, vandentiekio jog Vokietija esąs vienintėlis Europos kraštas, kuris yra pasirengęs karui.

Lietuvis L. Selenis, Kanados miškų kirtėjas, svečiuose pas indėnus.

Hallam Tuck, lankydamasis Vie-buvo manoma, jog nekomums m »muuų nei urausu, ~ noje, pareiškė kad 20.000 Europos
nori priversti mm. pirm. Gott- met kitiems Europos DP, kurie į, J,, , išvietintuiu asmenų waldg atsistatydinti ir tuo pasku- JOsų parapijai naudingi butu, ‘j&muTau-

nanine narl.inionl.i DerSlkeltl 1 JAV f . Jbinti pravesti naujus parlamento persikelti į JAV?
rinkimus. Tačiau komunistų nusi- 3. Jei jūs esate pasiryžęs vienu 
statymas buvo kitoks. Vasario iš aukščiau nurodytų atvejų pa- 
mėn. 21 d min. pirm. Gottwaldas dėtį, kokiu būdu galėtumėt pa- 
viename susirinkime, kuriame da- remti? Butais? asmenų jus

... . □nriinin ♦ , iroor 7 llnrhn narnmni —

juose kraštuose, jei būtų trans
porto priemonių.

mėn. 21 d. min. pirm. Gottwaldas ■kok.u ouou Ba,e.um« p?-
viename susirinkime, kuriame da- Bu*ais- PanmUamnsins Komisijos nariai,
lyvavo 100.000 asmenų, pareiškė, aprupmtumet? Darbo parupmi- 
kad atsistatydinę ministerial esą 
„užsienio reakcijos agentai”, ir 
pareikalavo, kad prez. Benešąs 
leistu jam sudaryti naują „liau- 
dieLiVVi5U^bą"- ■ Ben“as, pa’ Sų’p^pi“ai“Snų"“su"’s^da- konferencijoje ■ 
reiškė, kad JIS pnpaztsta komu- |įsilavinimu? DuJkite tikslius . Tuck pareiškė kad toks fondas 
nistams, kaip stipriausiai pąrh- duoį,enis pienininkų ūkininkų, įgalintų PCIRO isslnuomo i la.vų 
jai , teisę vadovauti vyriausybei, mechaniku • ■ • • ■ 9nnnn nahMPim noroohpnti i
tačiau jis negali pritarti, kad „iš tarnu 
vyriausybės butų išskirta viena ar njan/s’

(Dena,

ir daug ko kito. Pasigendama taip 
pat gerų draugų ir suprantančių 
kaimynų, kurie patartų ar padėtų. 
Ir dažnai visi sunkumai pasirodo 
esą didesni, negu naujakurio ir 
jo šeimos jėgos. Tada ir maitini-

Paruošiamosios Komisijos nariai, 
prašydamas avansinių {mokėjimų 
iš ateinančių metų mokėtinų įna-mu, Finansinė pagalba DP per- 

sikellant į JAV? (Vieno asmens . , . ; .. • *. ,
pergabenimas atsieina nuo 200 iki s^’ kad galėtų sudaryti „specialų 
300 doleriu) okeaniniam transportui fondą ,

4. Ar nereikalinga'Jums ar Jū- ku.ri buvo nutarta sausio 
sų parapijai asmenų su specia
liu įšsilavinimu? Duokite tikslius

kita grupė". Tada min. pirm. Gott
waldas pradėjo organizuoti komu
nistų „akcijos komitetus" pravesti 
jo sprendimams. Policijos patru
liai buvo pastatyti gatvėse. Na
cionalinių socialistų partijos (jai 
priklauso Benešąs) būstinė buvo 
apsupta ir padaryta krata. Vidaus 
reikalų ministeris pareiškė, kad 
kai kurie šios partijos nariai ruošų 
ginkluotą perversmą. Taip pat pa-

darbininkų, 
namų prižiūrėtojų, 
slaugyti asmenų 

SD, 48. 3. 6.)

SIUVĖJAI I JAV
Yorko konfekcijono fir-New ____  ___

ma Heckey Freeman Company 
gavo iš Imigracijos ir Natūrali
zacijos Komiteto leidimą iš Eu
ropos atsigabenti 100 apmokytų 
siuvėjų.

Pramonės sluoksniuose tiki-
. --•» «■ • —r • masi, kad apmokytu siuvėju trū- 

tu7 r„kIa,a 4°!:ialdemOkriaM pal’ kumą JAV galėtM pašalinti, atsi- 
kiatai S0C , i, renkant tinkamas darbo jėgas

lSkėf J°9, J.la su,1"ka tarp išvietintųjų asmenų Euro- 
v™kom“n,s A ‘l ',u° P“ stovyklose. 26 JAV štatuose 

užtikrinta komunistams 52 balsų yra darbo galimybių aprangos 
daugumą parlamente. Vasario mėn. įmonėse
25 d. psos ministerijos ir susie- Sutikimas įsigaberfti siuvėjus 
kimo įstaigos buvo komunistų buvo duotas, nurodant, kad dar- 
žinioje. Akcijos komunistai taip bininkai turi atitikti imigracinius 
pat užėmė spaustuves. Profesinės reikalavimus ir gaus vi^as. Jie 
Sąjungos paskelbė, jog bus pra- turi į JAV įvažiuoti iki rugpiū- 
dėtas generalinis streikas, jei prez. Ci0 20 d. (Dena, 48. 3. 6.)

namu 20.000 pabėgėlių pergabenti į už- 
ligo- jūrio kra5tus- <S&S, 48. 3- 5.)

ir t.t. RUSŲ PULKININKAS RAGINA 
DP GRĮŽTI NAMO

Amerikiečių karinių pajėgų 
būstinė leido atvykti į Austrijos 
amerkiečių zoną sovietų karinės 
valdžios išvietintųjų asmenų sky
riaus viršininkui pulk. Michail 
Starovui, kuris paragins ir parems 
dabėr toje zonoje veikiančią rusų 
repatrijacinę komisiją.

Komisija, susidedanti iš 17 as
menų, jau nuo vasario 5 d. dirba 
amerkiečių zonoje ir tarp rusiš
kųjų DP verbuoja norinčius sa
vanoriškai grįžti namo. (WK, 
48. 3. 3^

50.000 ŽYDŲ IŠKELIAUS 
IŠ BAVARIJOS

Pagal Valstybės komisaro dr. 
Philipp Auerbach pranešimą, dar 
šiais metais apie 50.000 žydų iš 
Bavarijos išvyks į kitus kraštus. 
Šiuo metu Bavarijoje gyvena 
122.000 žydų DP. — Ir Jie anoj pusėj stato . . .

likę vietos gyventojai vargsta ne
paprastai susispaudę — gyvenama 
rūsiuose, šiaip taip pačių aptvarky
tuose griuvėsiuose. Mokyklose 
mokomasi keliomis pamainomis.

Miesto valdovai darbininkams ir 
tarnautojams skiria pietinėje 
miesto dalyje sklypus individuali
nei statybai. Tačiau dėl medžiagos 
stokos pasistatyti namus neįmano
ma, tik šiaip taip sukalamos įvai
rios būdelės ir jose gyvenama. 
1946 metais Šiauliuose buvę per
duota eksplotacijai 7,600 kv. ras
trų gyvenamojo ploto, iš kurio 
trečdalis priklausęs individualinei 
statybai. Iki 1947 metų buvę 
pastatyta 214 namų, per 1947 metų 
pirmuosius 5 mėnesius išduoti 185 
leidimai pasistatyti „miesto 'bei 
vasarinio tipo butus." ' 1 “

Bevelk visiškai buvo si 
Raseiniai, Vilkaviškis, S 
Šakiai. Rumšiškių. Smarkiąją nu
kentėjo Utena, Zarasai, M$jftm- 
.polė, Švenčionys, Biržai, Kalvarija, 
Kretinga ir daug kitų miestų ir 
miestelių. Viso priskaitoma .su
griautų -pastatų apie'80000. Bet 
visur statyba menkai Par., „Tiesa" 
pr. m. Nr. 116. rašė apie Lazdijus, 
kad „be keliolikos pavienių pijie- 
čių pastatytų namukų miesto pa
kraščiuose bei vieno jau antrus 
remontuojamo namo miesto cen
tre, atstatytų pastatų bei statybi
nių darbų Lazdijuose nesimato,"

6
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