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Nenuilstančia energija tęskim kova uz Lietuvos islaisvinima
Lietuviai,
Jau penktą kartą minime Lietuvos Valstybės atsta
tymo — 16 Vasario — šventę, būdami atskirti ge
ležine uždanga nuo savo Gimtosios Žemės ir net 
negalėdami susisiekti su Tėvynėje pasilikusiais 
broliais ir seserimis. Tėvynėje vyksta negailestin
gas persekiojimas, fizinis Lietuvių Tautos naikini- 

. mas ir trėmimas, kuris taip pat reiškia nors ir lė
tą, bet tikrą mirtį tolimose Sibiro taigose. Tatai 
daroma XX amžiuje, kada tarptautinis teismas pas
merkė nusikaltimus prieš žmoniškumą, kada Jung
tinių Tautų Organizacija savo paskutinėje sesijoje 
priėmė žmogaus teisių deklaraciją ir pasmerkė 
genocidą. 16 Vasario šventės proga mes siunčiame 
kovojantiems ir' persekiojamiems tautiečiams Tė
vynėje ir ištrėmime savo gilią brolišką užuojautą, 
įsipareigodami nenuilstančia energija tęsti kovą 
ligi pesgalės.
Pasaulinės politikos raida vystosi mūsų naudai, 
mūsų prietelių ir užtarėjų skaičius gausėja, papil
dydamas mūsų pačių kovotojų ei
les. Ateitis mums teikia daugiau 

išsilaisvinimo vilčių, bet ir šian
dien dar nežinome, kada' lai
mėsime ir galėsime grįžti į sa
vo išlaisvintą Tėvynę. Gyvena
masis momentas mums stato vi
są eilę naujų uždavinių, kuriuos 
sėkmingai spręsdami turime daly
vauti visi, neatsižvelgiant kur be
gyventume ir kokią pasaulėžiūrą 
išpažintume.
Sunki ir nelygi Lietuvos laisvi
nimo kova reikalauja iš mūsų su
telkti visas gyvąsias jėgas ir vie
ningai dirbti. Visi tą darbą truk
dantieji kliuviniai turi būti iš 
mūsų tarpo pašalinti. Šiandien 
mes turime ieškoti ne to, kas mus 
skiria, bet to, kas mus jungia. Tik 
suburtomis jėgomis veikdami mes 
laimėsime.
Ieškodami pagalbos Lietuvos iš
laisvinimui, mums visiems pažįs
tami, seni ir prityrę politikai yra 
išvykę, į Jungtines Amerikos Val- 
stvbes. Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas teikia tai 
yni s; i ai ypatingą reikšmę Lietuvos 
laisvinimo darbe. Tos misijos sėk
mingumui reikia, kad mes visi ją 
remtume kuo kas galime. Ypač 
d’del^s paramos mūsų delegatams 
laukiame iš mūsų brolių ameri
kiečių. kurie visada sunkiomis 
L’Atuviu Tautai valandomis pir
mieji ateidavo pagalbon.
Lietuvių Tautos laisvės kova rei
kalauja nemažai ir materialinių 
išteklių. Atsirandant vis naujiems 
uždaviniams Tautos Fondo išlai
dos didėja, o pajamos dėl vyk
stančio tremtinių kilnojimosi ma
žėja. 16 Vasario šventės proga 
Vykdomoji Taryba skelbia tradi
cinį Lietuvos laisvinimui aukų 
vajų. Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas kviečia vi
sas Europoje ir kituose pasaulio 
kontinentuose esančias lietuviškas 
organizacijas ir paskirus asmenis 
aktingai prisidėti prie vajaus or
ganizavimo ir aukų rinkimo, o ADOLFAS VAIČAITIS Į tremtį

visus lietuvius — pagal išgales paremti Tautos 
Fondą.
Esantieji tremtyje lietuviai skirstosi po visą pa
saulį ieškodami laikinės prieglaudos. Šia proga su 
dideliu dėkingumu minime tuos kraštus, kurių 
vyriausybės plačiau pravėrė tremtiniams duris ir 
teikia jiems darbą bei pastogę. Išbarstytų pasau
lyje lietuvių jėgos, be jungiančios organizacijos 
bus menkos. Šioms jėgoms stiprinti kuriama Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, kuri jungs visus lie
tuvius. Tat kiekvieno lietuvio šventa pareiga daly
vauti bendruomenėje ir veikliai įsijungti į Lietu
vių Tautos kovą prieš jos naikintojus kuo kas gali: 
gyvu žodžiu, spauda, organizaciniu darbu, mate
rialine parama. Kurdamiesi svetimuose kraštuose 
mes niekad neturime pamiršti kelio Tėvynėn ir 
tęsti Lietuvos laisvinimo darbą. Mes turime vengti 
kelių, kurie veda į nutautėjimą ir kliudo grįžti iš- 
laisvinton Tėvynėn.
Trisdešimt pirmąją Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo švenę mes sutinkame susirūpinimo, susi
kaupimo ir gedulo ženkle, šaukdamiesi Aukščiau

siojo pagalbos ištęsėti tą kovą ligi visiškos perga
lės. Laimėjimą mums laiduoja mūsų bylos teisin
gumas. Iš šito kieto bandymo išeisime užgrūdinti 
ir neišsenkančiomis jėgomis išlaisvintoje demokra
tinėje Lietuvoje imsimės atstatymo ir kūrybos 
darbo.
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

Tremtyje, 1949 m. Vasario mėn. 16 d.

LIETUVIAI
Švęsdami savo nepriklausomos, bet dabar raudo
nojo okupanto pavergtos ir baisiai prievartaujamos 
■tėvynės Lietuvos 31 metų sukaktuves, susibūrę apie 
laisvai plevėsuojančią savo trispalvę, paduodame 
vienas kitam ranką ir įsipareigojame visomis, dva

sinėmis bei fizinėmis jėgomis ko
voti dėl pavergtos tėvynės ir tau
tiečių išlaisvinimo.
Po ilgų vargingų stovyklinio gy
venimo metų mes, tremtiniai, 
trokštame įsikurti laisvame kraš
te, susirasti naują tėvynę, sutin
kančią priglausti raudonojo te
roro iš savo gimtinės ištremtus 
benamius. Mes vėl norime būti 
žmonės, nebe mainų prekė. Tas 
mūsų troškimas pildosi. Kiekvieną 
dieną dalis mūsų išvyksta į naują 
laikinę tėvynę, bet vistiek mes 
visi gyvename viena dvasia. Kvie
čiam visus išvykusius ir išvyk
stančius nepasitraukti iš mūsų ko
vos gretų, bet jas didinti vis nau
jais kovotojais, kol visas laisvasis 
pasaulis sukils ir pašalins baisųjį 
siaubą, apėmusį pusę Europos ir 
grasinantį visam pasauliui.
Ateinančiais metais mūsų šie di
džiausi troškimai: 1. išlaisvinti 
Tėvynę; 2. išgelbėti iš bolševikų 
vergovės kankinamus bei naikina
mus brolius bei seses; 3. išvyku- 
siems į užjūrius įsipareigoti neuž
miršti ir nenutraukti tautinio 
bendruomeninio gyvenimo ir 4. 
pasiliekantiesiems bet kuria kaina 
išlaikyti pilną tą tautinį bendruo
meninį gyvenimą, neleisti griūti 
nei mūsų mokykloms, nei spaudai, 
nei kitoms kultūrinėms instituci
joms.
Savo broliams ir seserims paverg
toje tėvynėje ir tolimojo Sibiro 
priverstinio darbo stovyklose siun
čiame nuoširdžiausią užuojautą ir 
prašome nepamesti vilties sulauk
ti laisvės. Laisvasis pasaulis jau 
suprato bolševikų darbus ir kės
lus, dėl to jūsų kankintojų teismo 
diena nebetoli.
Ženkime su nauja viltimi į ateitį 
ir darykime visa, kad trisdešimt 
antrosios nepriklausomos tėvynės 
sukaktuvės būtų ir Lietuvos lais
vės šventė.

LTB Centro Komitetas(Autolitografija)
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PASIKALBĖJIMAS su informa cijos tarnybos valdytoju Tremtinių bendruomenės, minė-

Tylos suokalbis pralaužtas
V as ar i o 16 d. proga, norėdama

supažindinti savo skaitytojus su
tenzijų tų priešingumų eigą nu-

aktualiais Lietuvos laisvinimo klau
simais, „Žiburių” redakcija kreipė
si į Vykdomosios Tarybos Infor
macijos Tarnybos Valdytoją, pra
šydama pasisakyti žemiau patiek
tais klausimais, į kuriuos Ponas 
Valdytojas maloniai atsakė.

Kaip atrodo Lietuvos teisinė ir 
politinė padėtis 31-jų Nepriklauso
mybės sukaktuvių paskelbimo die
ną?

Konkrečiau šį klausimą atsaky
ti galima tik lyginant su praėju
siais metais. Naujo, kas būtų nei
giamai palietę Lietuvos teisinį po
litinį status, nieko neįvyko. Visos 
sovietų pastangos įvesti į tarp
tautines bent technikines konfe
rencijas sovietinių Pabaltijo re
spublikų atstovus ir tuo būdu lai
mėti defaktinį jų pripažinimą, iš 
kurio jau kelias ir į pripažinimą 
de jure, — sutiko griežtą pasi
priešinimą ir nuėjo niekais. Iš 
antros pusės nepriklausomos Lie
tuvos reprezentantų padėtis fak
tiškai sustiprėjo tose valstybėse, 
kurios nebuvo atšaukusios pripa
žinimo nepriklausomai Lietuvai. 
Net ir kai kuriose iš tų valstybių, 
kurios buvo atšaukusios pripaži
nimą Lietuvos reprezentantams, 
vėl imama palankiai skaitytis su 
faktiniu jų egzistavimu. Teisinė 
opinija, JTO kuriama, yra palan
ki Lietuvos reikalui. Turiu galvo
je paskutinės sesijos priimtą žmo
gaus teisių deklaraciją. Ir visuo
meninės nuotaikos palankesnės, 
nes jau sulaužytas vadinamasis 
tylos suokalbis. Lietuvai padary
tas smurtas vis labiau įvertina
mas kaip pats pirmasis faktas so
vietinės agresijos, nukreiptos ne 
tik prieš Baltijos valstybes, bet ir 
prieš visus Vakarus.

Kaip vertinate bendrą pasaulinę 
padėtį ir kokia linkme eina pašau 
lio likimas?

Neatsargu ateities kelius spė
lioti. Tačiau galima priminti, kad 
VLIKas jau 1945 m. atgaivinęs 
savo veiklą pilna sudėtimi Vokie
tijoje, Lietuvos išlaisvinimą grin
dė interesų priešingumu tarp Ry
tų ir Vakarų. Iš to priešingumo 
kilsiantį konfliktą laikė būtina 
prielaida Lietuvos laisvei atgauti. 
Šiandien jau tenka pažymėti, kad 
šitas tarptautinės politinės raidos 
anuometinis spėjimas pasirodė 
teisingas. Ateityje galima tik 
spartesnė ar lėtesnė priešingumų 
augimo ir tuo pačiu artėjimo į 
konfliktą raida. Jos tempas ne 
visada priklauso ir nuo partnerių. 
Kiekvienam jų savo planus be
vykdant, atsitinka staigmenų, ku
rios planų vykdymą stabdo ar 
spartina (pvz., Jugoslavijos iškri
timas, Palestinos, Kinijos įvy-

lemti. Bet mums lieka, prisideri-
kiai su kaimynais), kaip žiūrėti į

kiai...). Paskutiniai sovietų lai
mėjimai Kinijoje sudarė sovie
tams ir naujų rūpesčių susidoroti 
su naujai laimėta teritorija, žmo
nių mase, jėga, turtu. Ir dėl to 
iš .jų daug kas laukia pastangų 
galimo konflikto su Vakarais 
tempą sulėtinti, jį uždelsti. Vaka
rai tai žino. Ir jie jaučiasi turį 
laiko atsikvėpti. Dėl to šiandien 
pergyvenam tariamą atslūgimą. 
Bet jis tik tariamas. Iš esmės tai 
abiejose pusėse tik didesnės, ga
lingesnės jėgos brandinimas, tel
kimas per ilgesnį laiką lemiamam 
ir neišvengiamam susidūrimui.

Kokius didesnius sunkumus 
VLIKas ir VT sutinka Lietuvos lais
vinimo darbe?

Jei Lietuvos išlaisvinimo prie
laida laikome Vakarų ir Rytų 
priešingumų susidūrimą, tai mūsų 
galia Lietuvos laisvinimo darbe 
ribota: mes negalime turėti pre-

nant prie tos eigos, neleisti Lie
tuvos problemos užmiršti, ją ro
dyti gyvą ir susijusią su tarptau
tinių ar bent europinių klausimų 
sprendimu, įtaigoti tarptautinių 
problemų sprendėjų galvojimui, 
kad nuo Europos sanacijos negali 
būti atsietos problemos Baltijos 
erdvėje, kad Baltijos nepriklau
somų valstybių restauravimas yra 
tarptautinio teisingumo ir pri
siimtos pareigos vykdymo reika
las, kad jis įgalina racionaliai iš
spręsti ateities politinį ir ūkinį 
susiorganizavimą kitų tautų į ry
tus nuo Baltijos valstybių. Taigi 
uždaviniai, kukliai sakant, nėra 
maži. Jiems atlikti reikia didelio 
kontakto su diplomatiniais, žur
nalistiniais sluoksniais, reikia vis 
naujos informacijos iš krašto, rei
kia judėjimo laisvės, reikia tapi- 
žmonių, reikia pinigų. Jūs žinot, 
ar tas sąlygas turim. Tik atsime
nant, kad nepriklausomoj Lietu
voj paruoštų ir prityrusių šiem 
reikalam žmonių kadrai buvo su
naikinti, kad čia esantieji esam 
beteisiai DP, kad kitų lėšų, be 
laisvėje esančių tautiečių aukos, 
nėra, kad dėl to beveik visose 
Vykdomosios Tarybos, kuri fak
tinį darbą vykdo, tarnybose tėra 
vos po vieną žmogų, — galima 
teisingiau įvertinti, ar šių laisvi
nimo akcijai vadovaujančių įstai
gų padaryta daug ar maža. Ir tai 
atsimenant, dar ne visa galima 
įvertinti, nes ne visi darbai yra 
žinomi ir skelbiami.

Suminėjau šiuos technikinio 
pobūdžio sunkumus. Bet žinau, 
kad teiraudamasis apie sunkumus 
bei kliūtis, Jūs turite galvoje ir 
galimus kitus organus, kurie, 
reikšdamiesi šalia VLIKo beiVyk- 
domosios Tarybos ar prieš jį, 
tarptautinėje opinijoje galėtų dis
kredituoti mūsų akcijos vieningu
mą. Norėčiau patikinti, kad šios 

'rūšies kliūčių veik nėra. Maži 
mėginimai svetimuosius suklai
dinti lig šiol nuėjo niekais. Ir tie 
svetimieji turi visiškai teisingą 
nuomonę apie mūsų laisvinimo 
organizaciją.

Jei Jūs klausėte apie darbo 
(.sunkumus bei kliūtis, tai negaliu 
nutylėti, kad esama ir daug pri
vačios iniciatyvos, kuri darbui 
talkina labai sėkmingai. Turiu 
galvoje daugiausia informacijos 
sritį, kurioje atskirų asmenų nuo
pelnai už pereitus metus Vykdo
mosios Tarybos bus specialiai at
žymėti.

Kiek tiesos neseniai kai kuriuo
se laikraščiuose paskelbtose reve- 
liaciose apie vidaus nesutarimus 
VLIKo sudėtyje? Kaip apskritai 
grupės sutaria Lietuvos laisvinimo 
darbe?

Pradėsiu nuo klausimo antros 
dalies... Lietuvos laisvinimo ak
cija turi pagrindinį siekimą ir 
antrinius. Pagrindinis — grąžinti 
Lietuvai laisvę. Akcijoje šitam 
siekimui jokių nesutarimų tarp 
grupių nebuvo ir nėra. Visa, kas 
daroma šiam reikalui, susilaukia 
vieningo pritarimo ir sutarimo. 
Nepasireiškia net taktikos skirtu
mų. Tatai juo labiau pažymėtina, 
prisimenant mūsų netolimas ko
vas dėl nepriklausomos valstybės 
atkūrimo, kada buvo pasireišku- 
sios skirtingos nuomonės net to
kiais principiniais klausimais 
kaip: ar Lietuva turi būti nepri
klausoma ar autonomiška Rusijos 
dalis, ar Lietuva turi būti respu
blika ar monarchija.

Kas kita su antriniais klausi
mais: kaip organizuoti išlaisvintos 
tėvynės gyvenimą, kaip spręsti 
Lietuvos sienų klausimą (santy-

pačią Lietuvos laisvinimo organi-
ti tik faktiniai. Manau, kad Jums

damos šias Vasario 16 dienos su
kaktis, žada su ypatingu susitel
kimu ir rimtimi nukreipti mintis 
į naikinamus brolius tėvynėje.

VLIKo ir VT pirmininkai yra 15-

zaciją (ar ją palikti tokią, kaip 
ji Lietuvoje sukurta, ar ją papil
dyti ar sumažinti, ar visai nauja 
organizacija pakei^į”^" buvo juk 
ir tokių siūlymų).-^šitais antriniais 
klausimais grupių nuomonės įvai
ruoja. Jei demokratinėje visuo
menėje viešajai nuomonei atsto
vauja politinės grupės, jei tos 
grupės turi minties ir žodžio lais
vę, tai kitaip ir būti negali: visų 
galvojimo nesuvienodinsi.

Norėčiau teigti betgi, kad nuo
monės išsiskiria, kaip ir praeity
je, ne dėl to, kad vieni būtų 
menkesni patriotai, kiti didesni. 
Pagrindinė priežastis — kiekvie
nas tariasi, kad jo siūloma taktika 
ar metodas antriniais klausimais 
gali geriausiai išspręsti visą pro
blemą. Nuomonių įvairumą tektų 
laikyti neleistinu ir žalingu reiš
kiniu, jeigu jos, nukrypdamos į 
antrinius klausimus, sukliudytų 
išspręsti ir vykdyti pagrindinius 
laisvinimo akcijos uždavinius (de
talizuotus antrame atsakyme). O 
šitam tvirtinti aš neturiu realaus 
pagrindo. Visos atskiros nuomo
nės ir antrinių klausimų svarsty
mas tebuvo galutinėje sąskaitoje 
(ir tegali-būti) reguliuojamas pa
grindinio: ar tai priartina mums 
Lietuvos-išvadavimą. Šituo krite
rijum tektų vertinti ir skelbimą 
spaudoje Jūsų minimų reveliaci- 
jų apie VLIKą, o taip pat ir 
skelbimą nesenos praeities reve-

ir rūpi daugiau, kaip faktiškai
vykę | JAV. Ką galėtumėt pa-

reiškiasi šitas bendradarbiavimas 
Lietuvos laisvinimo akcijoje. Šiuo 
atžvilgiu — pozityviai, sutartinai, 
darniai. Kaip tik dėl to svarbiai
siais klausimais partizaninės ak
cijos nepasitaikė. Tik fizinis nu
tolimas apsunkina atskirų klau
simų pagrindingesnį išsiaiškinimą 
reikiamu laiku. Pirmininkų ke
lionė turi tikslo ir šios rūšies eilę 
klausimų su pasiuntiniais aptarti.

Kaip atrodo padėtis Lietuvoj? 
Kaip vertinate spaudos žinias apie 
įvykusį Lietuvoj ūkininkų sukili
mą?

Iš kelių šaltinių ateinančios ži
nios liudija, kad pereitų metų pa
baigai buvo suplanuotos naujos 
masinės deportacijos. ELTOS biu
letenyje yra paskelbta Abakumo
vo instrukcija, kuri numato de
portuoti įvairias, daugiausia švie
suomenės, kategorijas. Tai naujas 
masinis šviesuomenės išėmimas iš 
Lietuvos. Bet ir ūkininkai skaud
žiai paliečiami. Tik kitu būdu: 
sparčiu tempu vykdant kolektyvi
zaciją, ūkininkai ne visi priimami 
net į kolchozus. „Buožės“ vežami 
į Rusiją. Šitaip ūkininkai indi
vidualiai deportuojami. Kai kurie 
šaltiniai patvirtina, kad suplanuo
toji Abakumovo deportacija buvo 
vykdoma. Sovietinių šaltinių ži
nia apie ūkininkų sukilimą, Lie
tuvoje mūsų spaudos teisingai 
įvertinta. Tai sovietinė priemonė

reikšti apie jų kelionę ir uždavi-

L. T. Ansamblio mišrus choras. Vidury — Seiigenstadto stovyklos vadovas, J. 
Juodis, dirigentė T. Prižgintienė ir BALFc atstovas J. Valaitis Fot. Gobio

L. T. Ansamblio šokėjų grupė. I eilėje vidury-šokių vadovė G. ZaganeviČienė
Fot. Pr. Gobio

liacijų. Jos, žymia dalimi padik
tuotos tremties bei emigracijos 
nuvargintų nervų, dabar negali 
nei tiesos atvaizduoti, nei būti ne
pavojingos pagrindiniam reikalui.

Kokie VLIKo ir VT santykiai su 
pasiuntiniais?

Laisvinimo darbo funkcijos bu
vo sutartos su pasiuntiniais Pir
mojoj konferencijoj: VLIKas 
vykdo funkcijas, kurias norma
liais laikais vykdo parlamentas, 
vykdomasis organas (Vykdomoji 
Taryba) — vyriausybės funkcijas, 
o pasiuntinių vaidmuo savaime 
aiškus. Tačiau ši schema daugiau 
reiškia darbo barų pasidalinimą, 
o ne formalinę vienas kito pri
klausomybę. Kol neturime pripa
žintos egzilinės vyriausybės, san
tykiai tarp VLIKo, revoliucinio 
organo, ir pasiuntinių, tų vienin
telių pripažintų nepriklausomos 
Lietuvos reprezentantų, tegali bū-

deportacijai maskuoti ir pateisin
ti. Abakumovo deportacijos in
strukcija su naujausia medžiaga 
apie genocido veiksmus Lietuvoje 
yra pateikta JTO gen. sekretoriui 
ir užsienio spaudai. Tikiu, kad ir 
tremties spauda pakartos ją, pri
menančią aną garsiąją Sierovo in
strukciją. Čia pateikiu ir fotogra
fiją tos instrukcijos vykdytojo.

Abakumovas, paruošęs lietuvių 
deportacijos 1948 m. instrukciją

nius?
— VLIKO ir Vykdomosios Ta

rybos pirmininkai išvyko į jy 
pakviesti ALTo ir ten bus jo sve
čiai. Pirmininkus išleidusios insti
tucijos iš vienos pusės ir ALT iš 
antros šią kelionę laiko labai svar
bia. VLIKO priimtoje misijai in
strukcijoje pažymima, kad jie 
vyksta ne kaip grupių atstovai, 
bet kaip atstovai šių institucijų, 
o jų misijos tikslas apibūdintas: 
„Pagyvinti Lietuvos laisvinimo 
reikalą Jungtinėse Amerikos Val
stybėse ir išsiaiškinti, o kiek bus 
galimybės, ir sudaryti politines 
ir materialines sąlygas sėkmin
gesnei ir efektingesnei Lietuvos 
laisvinimo akcijai". Atsižvelgiant 
į Amerikos lietuvių didelę reikš
mę Lietuvos laisvinimo ir trem
tinių globos reikalams, pirminin
kų kelionė turi subendrinti dar- 
labiau VLIKO bei Vykdomosios 
Tarybos akciją su ALTU ir ben
dromis pastangomis išdirbti toli
mesnės veiklos planus. Turi su
stiprinti Amerikos lietuvių dar 
didesnį įsijungimą į Lietuvos 

. laisvinimo ir tremtinių globos 
darbą. Turi sumegzti gilesnius 
ryšius tarp vietinių lietuvių ir 
naujai nuvykusių. Turi duoti 
Amerikos lietuviams tikrą vaiz
dą apie Lietuvą. Savo ruožtu pir
mininkai yra įgalioti pareikšti 
lietuvių dėkingumą, tiek lietuvių, 
esančių pavergtoje tėvynėje, tiek 
tremtyje, Amerikos vyriausybei, 
vadovaujantiems asmenims, vi
suomenei, amerikiečiams lietu
viams bei jų organizacijoms. J V 
vyriausybės tvirta pozicija nepri
pažinti Pabaltijo valstybėse so
vietinio smurto ir jo padarinių, 
pasiryžimas ginti laisvės princi
pus, Jungt. Valstybių vadovau
jančių asmenų pareikštos simpa
tijos kovojančiai Lietuvai, visuo
menės ir lietuvių brolių kovos 
bei gausios aukos tebestiprina lie
tuvius moraliai, remia materia
liai ir gaivina tikėjimą laimėji
mu. Iš ten einanti pagalba yra 
pelniusi tikrai nuoširdų lietuvių 
dėkingumą. Sausio 6 d. išvykę 
lėktuvu, pirmininkai kitą dieną 
jau buvo New Yorke. Aerodrome 
sutiko juos Lietuvos konsulas 
Budrys su personalu ir gausus 
būrys vietinių lietuvių Rytojaus 
dieną jie turėjo pasikalbėjimą su 
korespondentais. Nuskridę į Va
šingtoną, vasario 2 d. pirminin
kai, ministerio P) Zadeikio lydi
mi, buvo priimti valstybės depar
tamente.

ALTas tolimesnį pirmininkų 
maršrutą yra nustatęs su dideliu 
kruopštumu. Kaip vienas iš Lie
tuvos konsulų Amerikoje prane
ša, „jų pareikalavimas yra dide-
lis. Tenka tikėti, kad bus nemaža 
ir nauda“. Numatoma, kad misija 
Jungtinėse Valstybėse gali už
trukti porą mėnesių. Paskui pir
mininkai turi tikslą aplankyti dar 
Kanados lietuvius, o grįždami ir 
D.Britanijos.

Kaip žiūrite į vykstančią lietu
vių emigraciją iš Vokietijos? Ar 
ji atitinka lietuvių tautos intere
sus? Kaip vyksta Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės kūrimas?

Tremtiniai savo pagrindinę mi
siją Vokietijoje jau atliko. Jie at
kreipė pasaulio opinijos dėmesį į 
tikrąsias priežastis, dėl kurių jie 
atsidūrė tremtyje. Jie pelnė lie
tuvių tautai respektą. Tatai gi 
liudija ir tam tikros pirmenybės 
baltams emigruoti į JV ar Au
straliją. Dabar metas iš Vokieti
jos pasitraukti. Metas pereiti į 
naujas pozicijas, kurios įgalintų 
lietuvius prisiimti ir naują pa-
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triotinę misiją. O ta misija — tai 
išlaikyti kuo daugiausia tautinio 
potencialo fiziškai ir morališkai 
pajėgaus, išlaikyti lietuviuose 
tautines aspiracijas, skelbti jas 
pasauliui net savo buvimu ir pa
sireiškimu kasdienybėje. Tai yra 
tautos interesas ir didelis sunkus 
kiekvieno uždavinys. Nors lietu
viai visur išsibarsto, bet didžioji 
dauguma patenka į tuos kraštus, 
kurie VLIKui atrodė priimtini
ausi — aukšto Standarto ir civili
zacijos kraštai: JV, Kanada, Ang
lija, Australija. Įsikūrimo gali
mybės ir čia nebus lengvos, ta
čiau džiugina faktas, kad išeiviai 
apsijungia tautinėmis bendruo
menėmis, kurios sėkmingai pa
laikė tautinę dvasią čia, Vokieti
joje. Tautinių bendruomenių idė
ja Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės rėmuose rado gyvo atgarsio. 
Jos organizuojasi jau Britanijoje, 
Kanadoje, Australijoje. Neaišku
mų buvo kai kur kilę senosios 
lietuviu emigracijos kolonijoms 
Jungtinėse Valstybėse ir Britani
joje dėl Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės schemos pritaikymo 
jų jau egzistuojančioms organi
zacijoms. Bet ir tie neaiškumai 
dingsta, nes senosios organizaci
jos Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės chemoje nėra naikinamos, 
jos lieka savo uždavinių srityje 
nepriklausomos.

Kaip Įsijungia į laisvinimo darbą 
lietuviai tremtiniai, išvykę iš Vo
kietijos? Kiek prisideda prie Lie
tuvos laisvinimo kituose kraštuose 
susibūrę lietuviai?

Tuo tarpu maža davinių. Gali
mas daiktas, kad daugumas pir
miausia stengiasi įsikurti! Bet iš 
Kanados, Anglijos, Jungtinių 
Valstybių ir net Australijos atei
na žinių apie individualų 
naujųjų išeivių patriotinį apašta
lavimą: atskiri asmens suėjo į kon
taktą su redaktoriais, radiokalbė- 
tojais, universitetų žmonėmis ir 
per juos aktualina Lietuvos pro
blemą. Tokiam reikalui visa eilė 
jau paprašė ir atitinkamos lite
ratūros bei informacijos. Pradeda 
reikštis laisvinimo akcija ir or
ganizuotu būdu. Kartais ne
žinia net iš kur jos iniciatyva 
eina: kur iš senosios išeivijos, kur 
iš naujosios, štai Britanijos lietu
vių sąjunga įteikė tam tikrą ra
štą JTO gen. sekretoriui dėl ge
nocido reiškinių Lietuvoje, orga
nizuoja parodą, suorganizavo lie
tuvių solistų gastroles. Taigi ne
galima tvirtinti, kad nu vykusi e ji 
jau nustojo savo duoklę davę 
bendrajai kovai. Tai tik pradžia 
Nereikia abejoti, kad ateityje iš
silygins. Bet pasitaiko ir tokių, 
kurie imasi priešingos akcijos ir 
atsiduria net Bimbos kolektyve. 
Yra ir tokių, kurie savo elgesiu 
diskredituoja tremtinius. Daugi
ausia tokie yra sudiskreditavę 
mus lietuvių amerikiečių akyse. 
Sudiskredituoti juo lengviau, kad 
ir geros ir piktos akys seka, kaip 
laikysis gi tie naujieji ateiviai. 
Piktos valios žmonės stengiasi 
išnaudoti ir paskelbti kiekvieną 
ateivio nedorybę (Kanadoje žmo
gžudystės, Australijoje girto lie
tuvio fotografija spaudoje ir pan.)

Ar, emigracijos nuotaikų veikia
mi, lietuviai Vokietijoj beatlieka 
savo misiją Lietuvos laisvinimo 
darbe?

Svarbiausią dalį jie jau yra 
atlikę. Dabar jų talka išlaisvini
mo-darbui tebesireiškia „našlės 
skatiku“, pinigine duokle iš savo 
skurdžių sumų. Reiškiasi jų mo
raliniu rūpinimusi išlaisvinimo 
akcija ir išlaisvinimo organizaci
ja, nors pastaroji ir nepriklauso 
jų kompetencijai. Kaip arsenalas 
jėgų, kurios sklinda į visą pasau
lį, tremtija Vokietijoje galėtų tu
rėti išvykusiems dar svarbios 
reikšmės: siųsdama išvykusiems 
vis dar pasirodančių Vokietijoje 
lietuviškų knygų, tremtija pasi-

Vasario 16-ji šiandieninėje perspektyvoje
„Tai buvo šeštadienis, 12 vai. 

30 min. dieną, kada man Tary
boj pirmininkaujant ir skaitant 
paskelbimo formulę, tai ir atlik
ta tapo, visiems Tarybos nariams 
karštai delnais plojant“.

Šitokius žodžius Dr. J. Basa
navičius yra įsirašęs savo auto
biografijoj prieš 31 metus Vasa
rio 16 dieną. Galime dar pridėti, 
kad minimas Lietuvos Tarybos 
posėdis įvyko Lietuvių Mokslo

Seredžiaus pradžios mokykla

Draugijos bute. Kadangi prezidi
umas tada buvo atsistatydinęs, 
posėdžiui pirmininkavo vyriau
sias autoritetu ir amžiumi — Dr. 
Basanavičius. Tokia, rodos, pa
prasta ir nereikšminga yra isto
rija vieno iš Lietuvos Tarybos 
posėdžio, kokių prieš tai jau bu
vo įvykę keliasdešimt.

Kodėl šitas posėdis ir jo nuta
rimas taip išgarsėjo? Kodėl jį ne

laikytų jų kultūrinių reikalų rū
pintojos vaidmenį. O tai dar ga
lėtų ir metus užtrukti.

Kiek sustiprino lietuvių jėgas 
ALT ir ALM susijungimas ir kaip 
JAV vyksta kova už Lietuvos iš
laisvinimą?

— Netenka abejoti, kad susi
jungimas padidino politinį svorį, 
nes pašalino dvilypumą. Kiek su
stiprins materialiai, parodys da
bar bendrai vykdomas vajus. O 
jėgų sutelkimas ir pinigai reika
lingi ir tenai, nes darbas varomas 
trimis pagrindiniais barais: spau
dos propaganda (kurią rūpestin
gai ir nenuilstamai organizuoja 
p. K. R. Jurgėla, LAICo direkto
rius) politiniais demaršais aukš
tiesiems žmonėms, pinigo organi
zavimu — visai politinei akcijai. 
Prie šio grynai laisvinimo darbo 
pridėkim dar. tremtinių globą bei 
Įkurdinimą ir suprasim, kad ir 
Amerikos lietuviams nėra nulie
kamų nei žmonių nei lėšų.

Ar laikote, kad lietuviai įvai
riuose kraštuose turi pakankamai 
spaudos ir kiek reikiant aprūpi
nami tinkama lietuvių informacija?

— Manau, ne visur. Kai kur 
spauda labai skurdo. Komuni
stinė spauda, svetimų šaltinių fi
nansuojama, Kanadoj, Pietų Ame
rikoje, net Jungtinėse Valstybėse 
tebeklesti. Tik bendromis senųjų 
išeivių ir naujai atvykusių pa
stangomis patriotinė spauda atsi
gauna, tiesiasi — Kanadoj, Bri
tanijoj, net Australijoj. Susikū
rus Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei, būtų sveika ir lietuvių 
spaudą kiek racionalizuoti. Turė
tų būti pirmiausia visiems lietu
viams bendras laikraštis, kuris 
pateiktų bendruomenės žinias ir 
formuotų bendrą dvasią. Atskiri 
kraštai turėtų turėti dar ir po 
laikraštį vietos reikalams. Bet tai 
jau ateities svarstymų klausimas.

ZENONAS IVINSKIS.

tuvis nuolat mini ir laiko vienu 
iš didžiausių visuomeninių įvy
kių lietuvių tautos istorijoj už 
savo valstybinę nepriklausomy
bę? Juk žiūrint valstybinės teisės 
požiūriu, šituo 20-ties žmonių, 
nors ir vienbalsiu, nutarimu, Lie
tuvos valstybė dar nebuvo įkur
ta. Valstybė tuo aktu dar negalė
jo gimti vien todėl, kad Lietuva 
dar buvo svetimų jėgų dispozi
cijoj. Dar Lietuvoj kietai tebe

V. Augustino nuotr.

veikė Obosto militarinė valdžia. 
Jos atstovas, išgirdęs apie Tary
bos nutarimą, su panieka ir ap
maudu ištarė, kad tai esanti 
„freche Bandė“. O laikraščiai, 
I&skelbę Vasario 16-tos aktą bu
vo konfiskuoti. Vadinasi, vasario 
16-tos nutarimu valstybė dar ne
gimė. Jos negalėjo būti ir todėl, 
kad nebuvo valdžios, pajė
giančios veikti įsakymo keliu ir 
galinčios sucementuoti kitus du 
valstybei reikalingus elementus, 
būtent tautą ir teritoriją.

Lietuvos Taryba buvo krūvelė 
gerų lietuvių patriotų, kurie anot 
Ludendorfo memuarų, tik „lietu
viškai maivėsi“. Bet nuo ’917 — 
tųjų rudens, nežiūrint didelių pa

Kirdeikių kaimas

stangų, Taryba nebuvo gavusi iš 
vokiečių jokios valdžios. Ji tik 
turėjo tenkintis memorandumais, 
prašymais švelninti okupacijos 
žiaurumus, rekvizicijas. Tačiau į 
visą tai okupantas nekreipdavo 
nė mažiausio dėmesio. Lietuvos 
Taryba vis posėdžiavo, tarėsi, 
svarstė, o gyvenime nieko nega
lėjo padaryti. Tad suprantama, 
kad vasario 16-tos posėdy pas
kelbtoji „nepriklausoma demo
kratiniais pamatais sutvarkyta 
valstybė..., atsiskirianti nuo vi
sų valstybinių ryšių, kurie yra 
buvę su kitomis tautomis“, nebu
vo išėjusi iš idėjų pasaulio.

Tiesa, lietuviškoje visuomenė
je, kuri sudarė svarbiausią kon
struktyvinį Lietuvos ploto veik
snį, nepriklausomybės aktą pas
kelbusi Taryba turėjo tam tikrą 
autoritetą. Lietuviškoji gyvento

jų dalis turėjo noro remti Lietu
vos Tarybos akciją. Bet ji netu
rėjo jokių realių priemonių su
drausti bet kokį pasipriešinimą. 
Ji negalėjo priversti pasiduoti 
visus gyventojus Tarybos įsa
kymams. Ji negalėjo tapti valsty
binė tauta. Vadinasi, be valdžios, 
lygiai kaip ir be subordinuotos 
tautos ir monopolizuotos vienos 
galios, 1918 m. vasario 16 aktas 
dar nedavė valstybės.

Šitaip, žinoma, gali samprotauti 
juristas, kuriam teisiniu požiūriu 
Lietuvos valstybė tebuvo įkurta 
tarp 1918 m. lapkričio mėn. (tada 
buvo išleista pirmoji laikinoji 
konstitucija ir sudaryta pirmoj 
laikinoji vyriausybė) ir 1919 m. 
liepos mėn. (tada Lietuvą galuti
nai paliko svetimos akupacijos 
liekana). Tačiau tie teisiniai sam
protavimai negali sumažinti poli
tinės vasario 16 — tosios akto 
reikšmės Lietuvos valstybės įkū
rimo procese. Kaip didžiajame 
Vilniaus Seime (1905) pirmą kar
tą viešai buvo pastatytas ir 
svarstomas Lietuvos klausimas, 
taip 1918. II. 16 posėdy pirmą 
kartą pasauliui buvo prokla
muota Lietuvos valstybė. Ji 
buvo paskelbta be jokių pažadų 
kitiems, be jokių prievolių ir kon
vencijų, kurios nuo 1917. XII. 11 
buvo slėgusios Tarybą.

Remdamosi Vilniaus konferen
cijos (1917. IX. ?8—20) nutarimu, 
pati Lietuvos Taryba pasiėmė 
sau teisę paskelbti Lietuvos ne
priklausomybę. Jei prieš devynis 
mėnesius Petrapilyje susirinku
sio tremtinių lietuvių seimo ge
roka dalis buvo reiškusi stiprių 
abejonių, ar toks seimas gali 
skelbti Lietuvos nepriklausomy
bę, tai Lietuvos Taryba šituo at
žvilgiu buvo vieninga. Jei Petra
pilio Seimas šituo klausimu sus
kilo, tai tas pats klausimas sus
kilusią Lietuvos Tarybą suvieni
jo. Taryba jautėsi lietuvių tautos 
suverenumo ir jos valios reiškė
ją.

Vasario 16-tos aktu buvo pa

reikšta toji energija, kuri lietu
vių tautoj nuo seniau buvo išsi
laikiusi ir buvo kaupta per visą 
19-jį amžių. Jeigu anksčiau to 
ploto gyventojas turėjo aiškią 
„valstybinę sąmonę“, jeigu jis ko
vojo už „Magnus Ducatus Lithu- 
aniae“, tai rusų jungo metu se
nojo tipo valstybinė sąmonė, dėl 
kurios lietuvis tris kartus buvo 
liejęs kraują (1794, 1831, 1863), 
subrendo į naują, į tautinę sąmo
nę. Įvyko pasikeitimų ir sociali
niu atžvilgiu. Kaip ano meto 
„Magnus Ducatus Lithuaniae“ vi
suomenę sudarė ir sukilimus or
ganizavo daugiausia bajorai, taip 
naujosios - tautinės - sąmonės ne
šėjai buvo daugiausia valstiečiai. 
Vasario 16-tos aktas yra žymiau
sia išraiška visų tų pastangų, ku
rios vyko spaudos draudimo me

tu tautiniame atgimime. Jis rea
lizavo tai, apie ką 19-jo ir 20-tojo 
amžių sąvartoje nelegalioji spau
da buvo svarsčiusi ir kėlusi.

Pagaliau dar vienu atžvilgiu 
vasario 16-tosios aktas yra svar
bus. Jis yra ryškus tautinės lie
tuvių vienybės žygis. Tas ak
tas sulipdė suskilusią Lietuvos 
Tarybą. Nuo 1918 m. sausio pra
džios Taryboje buvo pasidariusi 
nesantaika. Dėl jos ir pati Tary
ba galėjo žlugti. 1917. XII. 11 visi 
Tarybos nariai buvo pasirašę su
tinką priimti keturias vokiečių 
konvencijas (muitų, pinigų, karo, 
susisiekimo). Bet kai vokiečiai 
Lietuvos klausimui jokios eigos 
nedavė, kai jie tik siekė Lietuvos 
Tarybos nutarimu gudriai pa
sinaudoti prieš rusus taikos dery
bose (Liet. Brastoje), pačios Ta
rybos atstovų ten neprileisdami, 
kai jie jokių valdžios funkcijų 
Tarybai krašte neužleido, tai Ta
ryboj įvyko didelis nusivylimas. 
Nuo 1918. I. 8 iki 1. 26 buvo daug 
posėdžiauta ir vis ieškota išeities 
iš tokios labai miglotos padėties. 
Pagaliau kairieji sugriežtino sa
vo liniją, reikalavo anuliuoti gru
odžio 11 dienos nutarimus, ir, la
biau protestuodami prieš vokie
čių laikyseną, negu prieš liku
siųjų Tarybos narių nusistatymą, 
jie iš Tarybos pasitraukė.

Ištisas tris savaites truko, kol 
buvo surasta abi puses patenki
nanti formulė. Tai buvo ne kas 
kita, kaip vasario 16 posėdžio nu
tarimas. Jis parodė, kad atskiros 
grupės dar galėjo pozityviai ben
dradarbiauti, ypačiai, kai kalba 
ėjo apie gyvybinius lietuvių tau
tos ir valstybes reikalus.

Jeigu vasario 16-tos aktą pava
dinome vienybės žygiu, tai toji 
vienybė nereiškė tos rūšies vie
nybės, kur vienas tik diktuoja, o 
kiti šaukia „ura!“. Toji vienybė 
reiškė visų grupių sutarimą, o ne 
mechaniškai ir dirbtinai sudary
toje „vienybėje“ klusnų pritari
mą vienam ar servilišką paklus
numą. Nuo tokio dirbtinio, saky
čiau bandos būdu vykdomo, pri
tarimo iki gana sąmoningos ir 
politiškai visuomeniškai susipra
tusios bei išauklėtos visuomenės 
laisvo susitarimo yra ilgas ir toli
mas kelias.

Bet ano meto vadovaujantieji 
lietuvių visuomenės sluoksniai 
okupacijoje jau buvo radę kelią 
į laisvą susitarimą ir bendradar
biavimą. Niekas negalėjo iš tos 
susipratusios visuomenės reika
lauti, kad kiekvienas turėtų tas 
pačias pažiūras į pačius pagrin
dinius valstybės klausimus, kad 
visi vienodai galvotų apie ekono
minių, kultūrinių ir socialinių 
reikalų tvarkymą. Vadinasi, lie
tuvių visuomenė jau buvo išsi
vysčiusi, ir ji buvo diferencijuota 
keliomis pagrindinėmis grupėmis. 
Bet tos visuomenės atstovai, kad 
ir nedaug dar patyrę politiniame 
darbe, akivaizdoje vilties regėti 
l nepriklausomybę iškopusią sa
vo suvargusią tautą, rado išeitį 
iš krizės.

Vasario 16-tosios pavyzdys yra 
gyvas priminimas, kad ir šian
dien, kai kalba eina apie pačius 
svarbiausius Lietuvos ir lietuvių 
tautos reikalus, vadovaujantieji 
veiksniai suras bendrą kalbą. Tik 
šitas pavyzdys turėtų būti daž
niau nepamirštamas. Juk ir toji 
šiandieninė kova yra visai tos 
pačios rūšies kaip ir anoji 1918- 
tais metais.

BALFo Sąmata 1949 m.
BALFo valdyba šiais metais’ 

paruošė minimalų sąmatą — 
S 962.000 Jeigu kiekvieną iš nu
matytų kurdinti 14.000 lietuvių 
paremti tik S 20, tai jau reikia 
S 280.000. Tuo tarpu Vokietijoje 
yra 20.000 vaikų, ligonių ir sene
lių, kurie pašalpų negali gauti. 
Duodant jiems tik po S 2.50 mė
nesiui, jau išeina S 600.000 per 
metus (žydai duoda po $ 1.00 die
nai kiekvienam).
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Bolševiku puolimas ir karininko Juozapavičiaus žuvimas
PR. TAMAŠAUSKAS

Apie 4val. ryto 2-o batalijono 
vadas per pasiuntinį gavo iš pulko 
vado įsakymą žodžiu: sutelkti ba- 
talijono jėgas prie stabo nenuma
tytam reikalui. Dar tik pradedant

1919 m. nuo vasario mėnesio pra
džios atmosfera Alytaus padangėje 
darėsi vis tvankesnė, jautėsi, kad 
turi kaž kas įvykti. Bolševikai, 
nors pamažu, bet baigė priartėti prie 
mūsų sargybų ir ruošiamų pozici
jų. Buvo pastebimas ir jų jėgų di
dėjimas. Iš kitos pusės, mūsų san
tykiai su vokiečiais darėsi vis dau
giau įtempti. O iš mūsų centro 
vadovybės nebuvo gauta jokių nu
rodymų nei dėl mūsų santykių su 
vokiečiais, nei pagaliau dėl pasi
priešinimo bolševikams. Centras 
tuo ypatingai svarbiu momentu 
nieko pas mus nesiteiravo, nei ro
dė mumis susidomėjimo. Tuo metu 
Alytuje buvo pats didžiausias su
sibūrimas savanorių. Per du mėne
sius niekas iš centro vadovybės 
nepanoro pas mus atsilankyti ir 
pažvelgti į pirmųjų savanoriu tūk
stantines minias. Beveik išskirti
nai jie tesirūpino tik ūkio reika
lais, neskaitant prasimaitinimo, 
nes pulkas šioj srity tenkinosi su
renkamais ištekliais iš vietos gy
ventojų.

Vietos vokiečių karo vadovybė, 
numatydama bolševikų pavojų, at
vyko pasitarimams į mūsų pulko 
štabą. Karin. Juozapavičius taip 
pat sukvietė aukštesniuosius pulko 
pareigūnus. Pradžioj vokiečiai sug
laustai apbūdino fronto padėtį. Že
mėlapyje parodė vietas, kuriose 
buvo sutelktos žymesnės bolševikų 
jėgos. Šias žiniais jie buvo gavę 
iš savo žvalgų arba iš atvykstan
čių civilių piliečių iš bolševikų 
užimtų sričių. Vokiečiai buvo priė
ję išvados, kad bolševikai greitu 
laiku pradėsią puolimą Alytaus 
kryptim. Toliau aiškino reikalą 
veikti prieš bolševikus vieniems 
ir kitiems glaudžiame kontakte. 
Esą reikėtų sudaryti bendrą gyni
mosi frontą. Tuo atveju, jie many
tų, ir fronto vadovybė turėtų būti 
bendra. Kadangi vokiečių įgulos 
viršininkas turįs aukštesnį laipsnį 
(generolo-majoro), tai lietuvių pa
daliniai, prasidėjus mūšiams, turė
tų pereiti jo priklausomybėn. Ta
čiau karin. Juozapavičius pareiškė, 
jog be centro vadovybės potvarkio 
su tuo sutikti negalįs, gi pasiūly
mą atsiklausti centro laikąs ne vi
sai priimtinu. Taigi tuo klausimu 
susitarimo nebuvo pasiekta. Tačiau 
vokiečiai pareiškė pageidavimą, 
kad rytojaus dieną, apie 8val., 
abiejų pusių vadovybėms yra rei
kalas susirinkti į numatytą vietą 
pozicijų parinkimui ir jėgų išdėsty
mo planui nustatyti. Mūsų pulko 
vadas sutiko ir pažadėjo paskirtu 
laiku atvykti. Vokiečiams atsisvei
kinus, karininkas Juozapavičius 
pasisakė į tą pasitarimą nevažiuo
siąs, o save atstovauti pavešiąs 
geriau dviem batalijonų vadams.

Vieną sekmadienį mūsų savano
riai, bepatruliuodami mieste, vie
name žydų name išgirdo triukšmą: 
pasigirdo keletas šūvių ir moterų 
riksmas. Viena moterų išbėgo į 
gatvę ir, pamačiusi mūsų karei
vius, kreipėsi į juos, prašydama 
pagalbos. Mūsų savanorių patru
lis įžengė į nurodytus namus ir iš 
tikrųjų rado tenai tris ne visai 
blaivius vokiečių kareivius. Ant 
stalo stovėjo tuščia vyno bonka. 
Apsiverkusios žydės aiškino, esą 
vokiečiai už išgertą vyną nenorį 
mokėti ir reikalauja dar daugiau 
vyno. Vokiečių aiškinimosi mūsų 
patruliai nesuprato. Jie vokiečius 
nuginklavo ir nusivedė į pulką. 
Sykiu paėmė ir kieme buvusias 
vokiečių roges (vienkinkes), ku
riose gulėjo šviežiai paskersta 
kiaulė. Budintis karininkas apie 
tai pranešė pulko vadui, kuris įsa
kė vokiečių kareivius iki išaiški
nimo pasodinti daboklėm Kiaulie
na buvo konfiskuota ir atiduota5-ai 
kuopai maisto pagerinimui kuopos

viršilos sutuoktuvių proga. Karin. 
T. buvo pavesta pravesti kvotą.

Vokiečiai, sužinoję apie jų ka
reivių areštavimą, telefonu reika
lavo tuoj pat juos paleisti. Neno
rėdamas aštrinti jau taip įtemptų 
su vokiečiais santykių, karin. T., 
vedęs skubiai tos bylos kvotą, 
bandė patarti pulko vadui, kad 
būtų iškviesti iš vokiečių pulko 
atstovai ir jiems perduoti suimtieji 
kareiviai. Savo patarimą karin. T. 
argumentavo tuo, kad esą priimta 
nusikaltusius kareivius palikti nuo
žiūrai jų tiesioginių viršininkų. Pul
ko vadas gana griežtai į tai atsakė: 
, Nematau jokio reikalo skubėti. 
Vis dėlto jie yra nusikaltę ir gali 
šiek tiek pasėdėti. Jiį išleidimas 
įvyks neatsižvelgiant į vokiečių 
reikalavimą arba Tamstos patari
mą, bet kada aš rasiu tai reikalin-

Ben. Rutkunas

Atklydusi jaunystė
Iš praeities dienų toliųjų 
Paveikslas tavo man sušvito — 
Pabalęs tyras sniego veidas 
Žiemos šerkšnoto ryto.

Ir kasos, ir vainikas rūtų, 
Akių neblėstantis žydrumas — 
Lyg visa būta ir nebūta, 
Švytravo lyg pro dūmus.

Palauk, dar neišnyk šešėli, 
Taip gera praeity braidyti — 
Jaunystė juokėsi ir šėlo 
Manęs atklydus aplankyti.. 

ga. Vokiečiams galima pranešti, kad 
jų suimtieji bus perduoti rytoj 
lOval." Šito savo nusistatymo jis 
ir nepakeitė, nors daugelio buvo 
bendomas perkalbėti, kad atsisa
kytų. Sužinojęs apie šį incidentą, 
apskrities viršininkas inž. Čiurlio
nis skubiai atvyko pas pulko va
dą. Jis įspėjo, kad vokiečiai esą 
pasiruošę dar šį vakarą jėga iš
laisvinti savo kareivius, jei nebus 
jio išleisti iki šio vakaro 6val. 
Apskrities viršininkas dėl to buvo 
labai susijaudinęs ir išsigandęs. 
Tiesiog net maldaute maldavo pa
tenkinti vokiečių vadovybės reika
lavimą. Karin. Juozapavičius pata
rė Čiurlioniui nusiraminti ir tuo 
reikalu nekalbėti. Jis vokiečių gra
sinimo nebijąs, nes esąs atitinka
mai pasiruošęs. Po kokios valan
dos apskrities viršininkas kartu su 
Alytaus miesto burmistru dar kar
tą atvyko pas pulko vadą. Karin. 
Juoząpav.čius per langą parodė 
jiems paruoštus kautynėms karei
vius, patardamas kuo skubiausiai 
palikti pulką, nes galį juodu pa
tekti į ugnį.

Apie 6val. vokiečių dalinys, susi
dedantis iš dviejų kuopų, lydimas 
keturių sunkiųjų kulkosvaidžių, 
patraukė mūsų kareivinių link. 
Prisiartinę prie pulko rajono apie 
400 žingsnių, vokiečių dalinys sus
tojo ir išsiskleidė į kautynių rikiuo
tę. Du jų karininkai, lydimi užpa
kaly 2 pasiuntinių risčia įjojo į 
mūsų pulko rajoną. Prie pulko šta
bo jie sustojo ir nušoko nuo arklių. 
Juos pasitiko mūsų budintis kari
ninkas. Vokiečiai pasisakė turį rei
kalą pas pulko vadą. Greit pasi
rodė pulko vadas ir prie jo prisi
artino vienas vokiečių karininkas. 
Jis sudaužė kulnimis ir, atidavęs 
pagarbą, pasakė: ,,Įgulos viršininko 
įsakymu atvykau atsiimti mūsų 
suimtųjų kareivių". „Atvykote su 
ginkluota jėga... Aš nebijau", tarė 
pulko vadas ir, pažvelgęs į laikro
dį, tęsė: „Duodu jums penkias mi
nutes. Iki to laiko prašau pasiša
linti su savo jėgomis iš mūsų ka
reivinių rajono. Priešingu atveju 
esu pasiruošęs atidaryti ugnį." Vo
kiečiai, matyti to nelaukė. Iš kar

to lyg ir apstulbo. Sekantį momen
tą atsipeikėjo ir, sudaužę kulnimis, 
sėdo ant arklių ir šuoliais nujojo 
prie savo dalinio. Įtemptai, tiesiog 
„bo kvapo", laukėme, ką vokie
čiai darys. Mes neturėjome jokios 
nuovokos apie jų galutinį nusista
tymą. Vokiečių karininkai, prijoję 
savo padalinius, davė kažkokią 
komandą. Mes matėme, kaip vo
kiečiai pakilo, perėjo tankinėn ri- 
kiuotėn, pasuko atgal ir nužygiavo. 
Mes pasijutom'' !vg kažkoks ak
muo būtų nukritęs nuo krūtin 
visų veiduose ouvo matyti pasi
tenkinimo išraiška. Tačiau toks 
įtampos atslūgimas nebuvo ilgas. 
Turėjome visą vakarą ir naktį ap
siginklavę budėti, belaukdami vi
sokių netikėtumų. Kad vokiečiai 
neužkluptų mūsų iš visai arti ir 
netikėtai, buvo pasiųsti žvalgybon 
karininkas su keletu savanorių. Jie 
turėjo iš kiek tik galima arčiau 
stebėti vokiečių kareivines. Naktis 
praėjo ramiai, lygiai 10 vai. atvy
ko vokiečių priėmėjas, ir suimtieji 
vokiečiai buvo išleisti. Santykiai 
nuo to nepagerėjo, nors ir neiš
vengiamai vieni su kitais turėjom 
susidurti ir turėti reikalų. To pa
žeminimo vokiečiai lengvai nepa
miršo. Apskritai tarp abiejų šalių 
buvo jaučiama nemaloni vėsuma. 
Kerštą jie įvykdė netolimoje atei
tyje, kada mums teko pergyventi 
pačias kritiškiausias -valandas.

Po trijų dienų nuo šio incidento, 
t. y. vasario 13 d., apyvakary, bol
ševikai visu frontu pradėjo mūsų 
ir vokiečių pozicijų puolimą. Visą 
laiką ėjo smarkus susišaudymas 
tiek iš šautuvų, tiek iš kulkos
vaidžių. Mūsų fronte artilerijos ne
turėjome nei mes, nei vokiečiai. 
Taip pat artilerijos nevartojo ir 
bolševikai, matyti ir jie jos netu
rėjo. Pulko štabas su fronto dali
niais galėjo palaikyti ryšį vien tik 
per pasiuntinius, nes telefonų dar 
neturėjome. Toks susižinojimo bū
das buvo labai nepatogus: nakties 
metu 2—4 kilometrų atstume iš-’ 
siųstieji štabo ryšininkai į fronto 
linijas ’ klaidžiodavo ir tik maža 
dalis jų sugrįždavo atgal. Kur kas 
patogiau buvo susisiekti per vo
kiečius, nes jie turėjo telefonus ir 
fronto linijose ir stabuose. Vienok 
dėl stokos su vokiečiais draugiš-

Kauno Kunigų Seminarijos rūmai.

kesnių santykių susižinojimas per 
vokiečių telefonus visados rodėsi 
nepatikimas, abejotinas, ir todėl 
jais buvo naudotasi tik esant neiš
vengiamam reikalui ir kada pagei
davo patys vokiečiai su mumis kal
bėtis.

Iki vakaro 10 vai. 30 min. fronto 
daliniai laikėsi tvirtai, nesitraukė, 
nors bolševikų buvo keleriopai, dau
giau. Pažymėtu laiku vokiečiai nu
siskundė, esą dalis mūsiškių pasi
traukę iš priešakinių pozicijų. Dar 
kokį 10 min. vėliau jie kartojo savo 
nusiskundimą, pridėdami, kad prie 
susidariusių sąlygų jie (t. y. vo
kiečiai) vargiai begalėsią ilgai at
silaikyti. Mūsiškių, tiek pavienių, 
tiek smulkesnių grupių pranešimai

prieštaravo: vieni teigė, kad gyni
masis vykstąs seKmingai-bolševi- 
kai, atvirai puldami, turi žymių 
nuostolių, kiti vėl tvirtino, kad de
šinysis sparnas priverstas buvęs 
pasitraukti, su vokiečiais ryšis esąs 
nutrūkęs. Pulko vadas pats išsiruo
šė tu pranešimų patikrinti vietoje, 
tuo labiau, kad jos rodėsi iš dali
es aliamuojančios ir bauginan
čios. Tuo pat metu 2-am. batalijo- 
nui buvo įsakyta skubiai užimti 
rytų pusėje pozicijas-apkasus, bu
vusius miško pakraštyje. 2-o bata- 
lijono svarbiausios užduotys — a 
(paremti 1—ą batalijoną ir b) esant 
reikalo prailginti frontą iš dešinės 
1-mo batalijono, kur padėtis rodėsi 
ypatingai sunki ir grasinanti dėl 
neaiškaus, vokiečių laikymosi. Pul
ko vadas su dalimi savo štabo, 
viso apie 12 žmonių, susėdo į dve
jas porines roges, norėdami va
žiuoti fronto link. Tas išvažiavimas 
keletai minučių buvo sutrukdytas. 
Paskutiniu momentu mūsų kareivis 
slapukas, aprengtas vokiška uni
forma ir kalbantis vokiškai (klai
pėdietis) atbėgo ir pranešė sunkiai 
patikimą žinią, būtent kad visi vo
kiečiai ęsą pasiruošę 12 vai. nak-
ties pasitraukti iš Alytaus. 11 vai. 
20 min. vokiečiai dar kalbėjo iš 
fronto telefonu, nusiskųsdami, kad 
su davo kaimynais iš kairės (t. y. 
su lietuviais) nebeturį ryšio. Jie 
maną, kad lietuviai ‘ bus pasitrau
kę. Tai buvo paskutinis pasikalbė
jimas telefonų. Į tolimesnius mūsų 
bandymus prisiskambinti niekas 
neatsiliepė. Mažai galėjome tikėti, 
kad vokiečiai būtų pasitraukę iš 
fronto, mums nieko apie tai nepra
nešę. Juk vokiečiams pasitraukus, 
bolševikai galėjo laisvai pereiti 
Suvalkijos pusėn. Tokiu būdu mes 
gailėjome būti apsupti ir atkirsti 
nuo Alytaus iš Suvalkų pusės. Ryt
metį paiškėjo, kad viskas taip bu
vo ir įvykę. Po 12 vai. nakties pa
dėtis darėsi vis painesnė ir nejau
kesnė, nes pulkas buvo išsisklai
dęs labai plačiame plote ir tarpu
savy neturėjo veik jokio ryšio.
1- as batalijonas laikė frontą kai
riame sparne, gi jo dešinėje buvo 
vokiečių dalinys, užėmęs pozicijas 
dešinėje ir kairėje gelžkelio tilto.
2- as batalijonas buvo užėmęs po
zicijas arčiau kareivinių ir buvo

laukiamo) padėty, turėdamas mi
nėtą specialių uždavinį. 3-as bata- 
Įijonas buvo tik pusiau apginkluo
tas, todėl jis laikėsi kareivinių ra
jone ir iš dalies atlikinėjo ryši
ninkų ir pasiuntinių pareigas. 4-me 
batalijone žmonių skaičius buvo 
nepilnas ir be ginklų. Teisybė, šau
tuvai buvo atgabenti paskutinę nak- 
tiį, bet nespėti išdalinti. Miške ir Ne
muno pakrantėse nuolat buvo gir
dėti paskiri šūviai. Didžiausia blo
gybė visame tame buvo ilgas, ga
lima sakyti nuolatinis, nežinojimas 
pulko vado vadovietės, negavimas 
iš jo direktyvų bei nurodymų nuo 
to laiko, kai jis paliko pulko štabą 
su dalimi savo pareigūnų, t. y. nuo 
vidurnakčio.

švisti, 2-as batalijonas jau buvo 
arti paskirtos vietos miške, nes 
pulko štabo rajonas jau buvo ap
šaudomas bolševikų iš Suvalkijos 
pusės. Įvairių padalinių savanoriai 
(daugiausia beginkliai) glaudėsi 
prie trobesių, nežinodami, kaip ap
sisaugoti nuo zvimbiančių kulkų. 
Bolševikai šaudė iš Nemuno pa
krančių Suvalkijos pusėje. Pulko 
vadas štabo rajone nebuvo suras
tas. Vien tik Dr. Tamulis 2-o bata
lijono vadui paaiškino, kad pulko 
vadas dar tamsoj apie pusvalandį 
buvo štabe. Pradedant švisti, tik 
garsiai pasakęs: „Reikia gelbėti 
sandėlius", (Suvalkijos pusėje), sė
dęs ant arklio ir nujojęs medinio 
tilto link, lydimas tik vieno karei
vio. ■

Mūsų kariams pasilikti prie pat 
kareivinių buvo nesaugu, pavojin
ga. Pasitraukta miškan. Reikėjo 
skubiai ką nors daryti. Bent pir
muoju momentu bolševikai regi
mai nesijautė tiek pajėgūs, kad 
mus likviduotų Vilnijos pusėje. Iš
viso galima apytikriai spėti, kad 
jų pirmiausiais tikslas buvo neįsi
leisti mus Suvalkijos pusėn, skaitant 
Nemuną nepereinamu. Išsklaidyto-
mis jėgomis pulti bolševikus, kurie 
savo rankose jau turėjo visą mies
tą (Suvalkijos pusėje kartu su vo
kiečių kareivinėmis) nebebuvo {jo
kios prasmės. Rūpėjo gelbėti liku
sius savanorius ir su jais kuriuo 
nors būdu persikelti į kairįjį Ne
muno krantą, t. y. Suvalkijos pu
sėn. Savanorių tarpe atsirado ži
nančių vietas, kur ledu galima 
persikelti per Nemuną. Išsiskirstė
me miško mažais būreliais po 10—■ 
15 vyrų, kad nebūtų atkreiptas 
priešo dėmesys. Dauguma tų būre
lių visai laimingai pasiekė tikslą. 
Suvalkijos pusėje galėjome burtis, 
į stambesnius dalinius. \

Iš sutikto vieno mažo būrelio 
savanorių sužinojome skaudžią, 
visam mūsų pulkui labai liūdną ži
nią: mūsų garbingas pulko vadas, 
karin. Antanas Juozapavičius, be
jodamas per Alytaus tiltą, žuvo 
nuo bolševikų kulkų. Kartu su juo 
krito ir jį lydėjęs savanoris. Taip 
pat sužinojome, kad kitoje vietoje, 
jau Suvalkijos pusėje, žuvo karo 
valdininkas Užga, ėjęs pulko mai
tinimo ‘ valdininko pereigas. Be 
žodžių, be nurodymo ar kvietimo 
kokio viršininko ar dvasios vado, 
ne prie karsto ar kapo duobės, bet 
vietoj, kur sustojome ant kryžke
lės, išgirdus tokią skaudžią, giliai 
palietusią mūsų širdis žinią, lyg 
instinktyviai mūsų galvos pasviro, 
rankos aptirpo, sunkiai bepajėgda- 
mos pakilti prie kepurės, kad ją 
nukeltų. Skaudaus liūdesio ir siel
varto prislėgti, kiekvienas be su
tarimo elgėsi savarankiškai: prik
laupė, darė kryžiaus ženklus, dre
bančiomis lūpomis skaitė maldeles. 
Ne vienam nesulaikomai sunkėsi 
iš akių ir riedėjo per skruostus 
ašaros. Matyti buvo didžiausias 
susirūpinimas, susikaupimas, susi
mąstymas. Antanas Juozapavičius 
niekam mūsų nebuvo giminė. Bet 
visiems mums jis buvo artimas 
brangus. Tai buvo įvykis ne eili
nis. Juk tai žuvo mūsų pulko gar
bingas vadas, kurį mes pratę bu
vome visas dienas-iki šios nelem- 
tosios-matyti paskendusį rūpes
čiuose, atsidavusį visa siela darbui 
ir pareigoms. Tauta ir kraštas ne
teko vieno iš pirmųjų savo jau 
naujos gadynės karžygių. Kadaise, 
didžiųjų kunigaikščių laikais, tu
rėjome labai daug karžygių. Dabar 
tai buvo pirmutinė auka, sudėta' 
ant aukuro prieš metus paskelbto
sios mūsų nepriklausomos Lietu
vos. Tuo labiau pasijutome dvasiš
kai prislėgti, kad ta brangi auka, 
ne vien tik mūsų pulko, bet visos 
tautos relikvija, palikta priešo 
rankose.
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Jautos himnas
STASYS YLA

Kiekvienas lietuvis — mažas ar 
suaugęs, krašte likęs ar svetur iš
keliavęs — kartoja kaip tautinio 
išpažinimo maldą: Lietuva tėvy
nė mūsų! Kiekvienas žino šio tau
tinio mūsų Credo žodžius, tačiau 
ne kiekvienas pagalvoja, kokį gi
lų turinį, kokią dvasinę programą 
jis išreiškia.

Mūsų tėvynė yra didvyrių žemė 
— tai pagrindinė tiesa, ne tik 
istorinė, bet ir nūdieninė, ne tik 
faktas, bet ir įpareigojimas.

Istorija suveda didvyrius iš 
įvairių laikų ir luomų, neklaus- 
dama, kuo jie skyrėsi savo gyve
nime. Ir mums šiandien vis tięk, 
kas jie buvo: valdovai, valstybi
ninkai ar kariai, rašytojai, publi- 

-cistai ar knygnešiai, Kražių, Kę- 
staičių ar Žemaitkiemio vyrai ir 
moterys, kaliniai ar tremtiniai už 
savąja kalbą, raštą ar religiją, sa
vanoriai, rezistentai ar partizanai. 
Juos visus apjungia vienas var
das didvyriai. Ir po to, kai savo 
gyvenimu, drąsiais žygiais ir au
komis pasidarė didvyriais, jie ne
bepriklauso daugiau nei žemai
čiams, nei aukštaičiams, nei sū
duviams, juo labiau jokiai klasei, 
srovei ar ideologijai. Jie pasidaro 
visos tautos, visų lietuvių, visos 
mūsų Tėvynės bendras dvasinis 
turtas, pasididžiavimas, įkvėpi
mas, stiprybė.

Didvyriškumas, apsireiškęs tau
tos vaikų gyvenime ir veikime, 
virsta istorinė vertybė. Tačiau jis 
lieka visuomet ir pedagoginė ver
tybė: jis žavi, kalba, skatina, va
dovauja. Tuo būdu jis turi ne tik 
užbaigtą praeitį, bet ir atvirą, pla
čią ateitį. Savo amžina dabartimi 
didvyriškumas pasireiškia kaip 
moralinė vertybė. Istorinis didvy
rių pavyzdys parodo tik tą jėgą, 
kurią savyje slepia ši dorybė. Jie 
dirbo Lietuvos naudai ir aukojosi 
žmonių gėrybei, nes jie jautė be
sąlyginį sąžinės įpareigojimą. Jie 
nesitenkino tuo, kad lietuviais 
yra gimę, bet tokiais norėjo likti 
patys ir visus tokiais išlaikyti. Ir 
jie pasirinko aukos, kančios, kovų 
kelią. Tai ir buvo tas dorybių ke
lias, •* kuriuo eiti turi kiekvienas 
Lietuvos vaikas.

SĄMONINGAS, doriškai apsis
prendęs lietuvis turi prieš akis 
šviesų, idealinį savo Tėvynės vaiz
dą. Tačiau jis mato niūrią, klaikią 
ir tamsią tikrovę, kuri šį vaizdą 
temdo. Ir jis šaukiasi saulės, kad 
ji tas tamsumas prasklaidytų Lie
tuvos padangėje. Ta saulė, aišku, 
nėra fizinė. Tai simbolis dvasinės 
šviesos, kaip šitai supranta visi 
indoeuropiečiai. Šitą dvasinę švie

są nūnai ir mes, lietuviai, negali
me išsiaiškinti kitaip, kaip at
spindį amžinosios Šviesos, kuri 
viena tegali išsklaidyti visas tam
sumas.

Lietuvis tiki, kad ši Šviesa iš 
amžių glūdumos lydi mūsų žings
nius ir jis juo labiau tuo tiki, juo 
pikčiau tuos pačius žingsnius se
kioja kaip koks priešas įvairios 
tamsumos ir nykumos. Jis sup
ranta, kad šviesos ir tamsos kova 
yra ir bus nesibaigianti. Tačiau 
jam daugiau negu aišku, kad jo 
Tėvynė niekad nenusilenks tam
sai, nes, šitai padariusi, ji prara
stų dvasinę ir fizinę savo gy
vybę.

Šviesa ir Tiesa yra dvi sąvokos, 
dvi vertybės, kaip dvi sesės, ku
rių neišskirsi ir nepadalinsi. Lie
tuvis, kartu su savo tauta, kovo
ja už abi arba, kovodamas už vie
ną, kartu kovoja ir už antrą. Su 
šiais ginklais jis atsistoja teisin
gos ir garbingos, laikinės ir kartu 
amžinos kovos pusėj. Jis nepada
lina tiesos sau ir saviškiams, kad 
būtų šviesiau jo Tėvynei, nes tie
sa yra nedaloma. Jis ieško tiesos 
draugų visur ir pats ją visiems 
skelbia, nes kiekvienas, net ne 
mūsų tautos žmogus, kurs tiki 
tiesa, remia ir mūsų Tėvynės ko
vą. Išpažindamas šią vertybę, lie
tuvis dirba bendrai žmonių gė
rybei, o kartu ir Lietuvos naudai.

Išbaigtas ir išryškintas lietuvio 
kelias vainikuojamas pilna ir tik
ra Lietuvos meile. Ji nėra svaigus 
ir egoistinis jausmas. Ji nėra tik 
gražus žodis. Kažkuriame punkte 
meilė susitinka su ta pačia šviesa 
ir tiesa. Gal būt, kad jos sudaro 
neišskiriamą trejetą, išplaukiantį 
iš vieno šaltinio, kaip iš kokios 
saulės. Meilė, kartu su šviesa ir 
tiesa, sutirpdo visokį melą, viso
kią klastą, apgaulę, neapykantą. 
Ji nesiduoda suvedžiojama klasi
nio, partinio, ambicinio ar savi- 
naudinio siaurumo, kuris skaldo 
Tėvynės vaikus. Priešingai, ji 
glaudžia lietuvį prie lietuvio, kar
tu jį šviesdama ir į teisingą kelią 
kreipdama. Ji nėra ta akla meilė, 
kuri dengtų blogybę, puvėsius ir 
pelėsius, kurių aukomis pasidaro 
kai kurie Tėvynės vaikai. Tautos 
vienybė yra tikrasis Lietuvos 
meilės vaisius. Salta interesų ko
va, kad ir Lietuvos vardu veda
ma, vienybę greičiau žudo, nei ją 
kuria. Reikia širdimi degti, reikia 
mylėti Lietuvą, kaip visumą, kad 
atsirastų sutarimas tarp atskirų 
jos vienetų ir narių.

MŪSŲ HIMNAS yra, kaip ma
tom, himnas tautinėms dorybėms:

didvyriškumui, šviesumui, tiesu
mui, meilei ir vienybei. Ta pras-
me gražesnės tautinės giesmės 
mums niekas negalėjo sukurti. 
Tauta, ją priėmusi, gali didžiuotis 
išpažindama dvasinę programą, 
kuri pirmon eilėn yra gėrio 
programa. Gal būt tai labiausiai 
atitinka visam lietuvių charakte
riui, nes gerumas yra būding’au- 
sias lietuvių tautos bruožas. Neiš
leisdamas iš akių šio pagrindinio 
ir programinio tautos tikslo, mū
sų himnas jį, sakytume, išskaido 
keturiomis kryptimis: brangini
mas didvyriškos praeities, kaip 
stiprybės šaltinio, nūdienis darbas 
Lietuvos naudai ir žmonių gėry
bei, tikėjimas į aukštesnę Šviesą, 
kuri šalina tamsumas, ir meilė, 
kuri sukuria vienybę.

V. PETRAVIČIUS Tremtiniai

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
TURI SAVO LAIKRAŠTI

Sausio 26 d. Sydnėjuj išėjo 
spaustuvėj spausdinamas lietuvių 
laikraščio Australijoj pirmas nu
meris. Laikraščio vardas ,:Mūsų 
pastogė“. Atsakomuoju redakto
rium pasirašo Antanas Baužė, o 
redaktorium — Juozas Žukaus
kas. Įžanginiame straipsnyje ra
šoma:
* „Likimas lėmė mums, poros 
tūkstančių būreliui, pasiekti šį to- 
limiausį pasaulio kontinentą. Mes 
išlipom į krantus, kur baltojo 
žmogaus pirmieji pėdsakai ma
žiaus, ai užnešti laiko dulkių. 
Gi šiame jauniausiame civilizaci

jos kontinente radome žmogų, 
mažiausiai nūdienių žmonijos ne
gerovių sugadintą.

Ir iš tikrųjų. Čia, Australijoje, 
mes buvom sutikti paprastų ir ofi
cialių to krašto gyventojų su at
viro džiaugsmo širdimi ir žmo
gišku pagarbumu.

Mes pradedam kurtis. Mažes
niais ar didesniais būreliais, o vie
tomis net pavieniai išsiskladdėm 
pastovesniam gyvenimui po pla
čiuosius Australijos plotus. Vieni 
patekome į palankesnes gyvenimo 
sąlygas, kiti čia pradėjom pirmu
osius žingsnius kiek keistokoje,
neįprastoje gamtos aplinkumoje. 
Tačiau mus visus jungia, ramina 
patikrintos galimybės į gerą, žmo
nišką netolimą ateitį.

Burdamiesi į vieną lietuvišką 
bendruomenę—Australijos Lietu
vių Draugiją, šiandie galim pasi
justi kur kas stipriau, kai susi
laukiant savojo spausdinto lietu
viško žodžio.

Juo labiau džiugu, kad šį mūsų 
gyvybinį reikalą tinkamai supra
to ir Federalinė Australijos Vy
riausybė. Šių metų pradžioje imi
gracijos ministeris Mr. A. A. Cal- 
well atsiuntė Australijos Lietuvių 
D-jos Pirmininkui A. Baužei ofi
cialų raštą, leidimą pasirodyti 
lietuviškam laikraščiui Australi
joje. Toksai Australijos vyriau
sybės žygis labai maloniai nutei
kia visą lietuviškąją bendruomenę 
ir susilaukia iš jos ypatingai nuo
širdaus dėkingumo.

„Mūsų Pastogė“ pirmuoju savo 
uždaviniu laiko tarnauti Austra- 

* lijos Lietuvių D-jos tikslams, kaip 
jie pažymėti D-jos įstatuose. Mes 
stengs’mės talkininkauti besiku
riantiems Australijoje lietuviams 
visais jiems rūpimais klausimais. 
Teiksime jiems kuo išsamiausią 
visokeriopą politinę, ekonominę 
bei kultūrinę informaciją, aoi- , 
mančią platųji pasaulį ir ypačiai 
pavergtąją Lietuvą.

Lygiai gerbsime ir pasitarnau
sime kiekvienam politiniam įsiti
kinimui, kuris tik neprieštarauja 
vyriausiems lietuvių tremties 
bendruomenės tikslams’ir Lietu
vos laisvei. Taip pat lygiai re
spektuosime krikščioniškąsias re
ligijas bei religinius įsitikinimus.“

Pirmasis numeris daro neblogą 
{spūdį. Maždaug „Žiburių“ forma
to 6 psl. Iliustruotas vaizdais iš 
Lietuvos. Vienas straipsnis apie 
lietuvių tautos kilimą ir jos kalbą 
atspausdintas anglų kalba. Linki
me naujajam laikraščiui tvirtai* 
įsikabinti Australijos žemėje ir 
gaivinti tautiečiuos lietuvišką 
dvasią.

Jurgis Jaukus

IPUSJIS •
47

Kai visas būrys atėjo į Stabulius, buvo jau sutemę. 
Lempelė buvo uždegta. Stabulienė ką tik pabaigė košti 
pieną ir šluostėsi rankas. Morta sėdėjo prie stalo su gel
dele ant kelių ir trynė vakarienei trintinius. Durys buvo 
dar neužkištos, ir jiems nereikėjo nė belstis. Pirmas įėjo 
Valys ir pagarbino, o paskui jį suvirto visi kiti. Nebuvo 
tik jaunesniojo Valentinuko ir Valiuko. Juodu dėl visako 
paliko lauke, kad įspėtų, jeigu pamatytų ateinantį gefrei- 
terį, nors niekas negalvojo jį ateisiant: grįždami iš miško, 
sutiko jį su būreliu belaisvių einantį perlytą namo. Jei
gu jis neužėjo čia išsidžiovinti, niekas nebetikėjo jį grį- 
šiant išsidžiovinus.

Pamačiusios tiek vyrų sugriūvant, moterys apstulbo. 
Morta dar atsakė į pasveikinimą, o motinai taip ir iškrito 
pienkoštė iš rankų.

Valandą buvo tylu. Atėjusieji irgi staiga neteko drą
sos. Stovėjo ir žvalgėsi vienas į kitą.

— Prašom sėsti, — pirmoji atitekusi prašneko Morta, 
— svečiai būsite.

— Kažin ar laukti? — iš paniūrų pasakė Bladas.
— Laukti ar nelaukti, bet kad atėjote, tai ir malonūs. 

Slinkitės, — vėl šnekėjo mergaitė, labiau atsisukdama į 
vyrus.

Valys žengė porą žingsnių tolyn ir atsisėdo prieš Mor
tą ant suolo. Salia prisėdo Mykdlas su sūnum ir Pagar- 
duvis. Kiti atsirėmė į durų staktas ar prisiglaudė prie 
priežedos. Jonų Bladas laikė rankoje virvelines vadeles.

— Tai matot, — pirmas prašneko Valys, — mes atėjom 
rimtai pasišnekėti ir su motina, ir su dukteria. Labai rim
tai, — pridėjo, žiūrėdamas į delnus, ir valandėlę tylėjo, 
lyg laukdamas, kad kas toliau kalbą tęstų, bet, kai nie
kas neatsiliepė, jis pradėjo vėl.

— Mes nieko nesakėm, kad čia vokietis ir gulė ir kėlė. 
Nemalonu tas buvo visam sodžiui ir sarmata buvo, tai 
kiekvienas pasakys. Susiėję ir pasišnekėdavom, jaunimas 
ir parūstaudavo, bet nieko nesakėm. Žinom juk: kaip kas 
pasikloja, taip ir išmiegos, ne mums jis ašaras paliks bet 
jums. Taigi... Bet kai jau užkabinate ir kitus, tai tylėti 
nebegalima. Mūsų namai, mūsų dūmai, tegu ir mūsų akis 
jie tegriaužia, kiekvienas protingas tai pasakys. Mes ga
lim susipykti ir vėl susitaikinti, bet nereikia savų žmonių 
svetimoj baloj skandinti. Ir savų užtenka. Kas nori, gali 
ir savose iki kaklo prisimurdyti. Gi mūsų sodžiuje seniai 
tokių nebebuvo. Nuo amžiną atilsį Damazo baisios mir
ties niekas nieko svetimiems praėjūnams nebeišdavinėjo. 
Buvo, teisybė, anais metais — aš dar mažas tebebuvau 
— atsiradęs arkliavagis Barzdukas, bet užteko pamirkytu 
viržiu palydėti iš sodžiaus nebegrįžtamai, o Stabulių gi
minėj ligi šiol irgi nebuvo nė vieno kaip nors negar
bingo žmogaus, o dabar paskutinė atžala ėmė ir nuslydo. 
Kodėl gi, Mortel, tu dabar tuos vyrus įkišai? — po ilgo 
ramaus dėstymo staiga paklausė.

— Nieko aš neįkišau? — ramiai, kiek virpančiu balsu, 
atsakė ta, ir balse suskambėjo kietumas.

— Matai, mergyte, — vėl pradėjo Valys, — dar nė 
vienas geruoju iš karto nepasisakė, ką padaręs. Vaikas, 
obuolį pavogęs, ir tas ginasi, o savo žmogų vokiečiui 
įdubti — ne obuolį pavogti. Ne, mergyte. Mes žinojom, 
kad reikės pasišnekėti, tai ir atėjom ne vienas. Ir ne tuš
čiom rankom. Todėl pasisakyk verčiau atvirai, kad nerei
kėtų mums erzintis, nei tavęs skriausti. Kas gali pasakyti, 
kada aš ar kada še Pagarduvis ar kuris kitas čia yra ką 
skriaudęs, bet žinok, kad širdį skauda, kai matai geriau
sius vyrus įduodant.

— Bet, Dieve mano, aš jų visiškai neįdaviaul — nu
traukė Morta.

— Gerai, gerai. Tu taip kalbi, kaip mes galvojom. Aš 
jau girdėjau tuos žodžius, kai nebuvai pasakiusi, girdė
jau dar, kai ėjome per lauką. Tuos žodžius girdėjau sa
kant ir Barzduką. Jis klaupėsi ant kelių, siekė bučiuoti 
vyrams kojas ir sakėsi jokių arklių nematęs, bet paskum 
pasisakė. Viską pasisakė. Tik anas buvo vyras, o tu mer
gaitė. Su tavim mes ir norim kitaip elgtis. Mes nežinom, 
kodėl tu su Palių ir su Jonu pasidarei kaip kirvis su ak
meniu, ir Palys gal negerai padarė, tokiu fcietu išstūmęs 
tave pro duris iš Naviko, bet tu pasakyk, kur išstumta 
nuėjai?

— Aš niekur nėjau, — trumpai atsakė Morta.
— Nuėjai, mergyte, tik niekas pikto negalvojo, ir to

dėl niekam neatėjo į galvą pasekti.
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vmIIms veidas
Nelė Mazalaitė-Kruminienė

nėra griaunanti, tik raminanti žo- kas, 
džiai, nes pasakoju apie mūsų Tė
vą, kuris yra mums* ištikimas savo 
meilėje, kad būtume Jam ištikimi 
pasitikėjime. Argi galima uždrausti 
kalbėti apio Tėvą?

Vienas vyras, kuiis pro neišsa
komus pavojus prasiveržė iš 
mūsų tėvynės, nešdamas pasau
liui rodyti kruviną teisybę, tarp 
kitų dalykų yra papasakojęs šitą 
jvyk|.

Viename miestelyje milicijos 
viršininku buvo rusas, šitoje vie
toje gimęs ir užaugęs, tačiau visa 
jo atėjūniška giminė nemėgo šios 
šalies nei žmonių, ir savo krauju, 
kaip ir vardu, praklausė tolimam 
savo kilmės kraštui.

Tasai, apie kurį dabar pasako
jama, savo galvojimu ir norais 
buvo visų pikčiausias, nes slapto
mis pasitraukęs ir daugelį metų 
išgyvenęs Rusijoje — dabar čia 
atvyko tiktai daryti blogo. Jis 
pats pasirinko gimtąją apylinkę, 
nes mokėjo kalbą ir pažinojo 
žmones. Ir kai buvo minimas jo 
vardas — visi žinojo, jog tai 
reiškia kalėjimą, kraują ir baimę. 
Neliko nė vieno savo vietoje, kas 
žodžiu ar žiūrėjimu buvo nepati
kęs jam ir jo artimiesiems. Jo 
ausys ir per miegą sugaudydavo 
kiekvieną garsą — kalbėjo žmo
nės — jo akys galėjo permatyti 
akmenis ir jo širdy veisėsi gyva
tės. Neapykanta darė jį nepa- 
vargstamai stiprių, ir atrodė, kad 
jis jodinėjo pačiu velniu, taip ne
tikėtai peršokdavo jis vietos ir 
laiko tarpus ir suspėdavo visur, 
kaip ir pati giltinė.

Tačiau pati didžiausia jo pagie
ža buvo nukreipta prieš Dievą, ir 
kad Jam matomai nieko negalėjo 
padaryti — kiekvienas tikintysis 
turėjo priimti ant savęs jo keršto 
dalį. O šitoji parapija garsėjo sa
vo pamaldumu visais laikais, ir 
dabar, prisiartinus pavojaus die
noms, žmonės dar labiau suko sa
vo mintis į dangaus pusę. Paprasta 
ir kukli buvo bažnyčia, neįvykda
vo čia stebuklų ir nepuošė jos jo
kie turtai, bet po tuo stogu žmo
nės jautėsi vienintelėje vietoje 
saugūs, čia jie išgiedodavo tėvy
nės meilę ir, lyg išmaudyti palai
mintoje versmėje, tęsė savo 
paprastus darbus ir dideles kovas.

Ne, buvo biauru milicijos vir
šininkui, kai jis matydavo, kaip 
šventomis dienomis rinkdavosi čia 
visa parapija, o kiekvienos dienos 
rylą — vargingos moterėlės. El
geta ėjo melstis, ir turtingasis 
klūpojo šalia jo. Ir senas klebo
nas pAnoksluose skelbė ištvermę 
ir žadėjo išgelbėjimą. Viršininkas 
žinojo šitai iš savo pasalūniškųjų 
padėjėjų ir kartais juokėsi:

K. GRIGAITYJE

Traukiny
Bėga kalnai, 
bėga miškas, 
rytmečio rasom aptiškę, 
bėga pienės pagrioviais. 
O geltonas 
jųjų žiedas, 
vakaruosna saulei riedant, 
baltu pūku nusileis

Bėga amžiai, 
bėga metai, 
nežinios klaikiuosl verpetuos, 

bėga ilstanti širdis.
Ar apkurtę 
laiko dūžiai, 
ar krūt nėj plienas lūžęs 
josios ritmą sustabdys? ...

Grįžta traukiniai 
ir vėliai.
Grįžta saulė, vėversėliai, 
upių vandenys tik ne-... 
O jaunyste numylėta, 
kad sugrįžti 
tu galėtum — 
kokia bėgti reik tekme?l

— Tariu, jog norite pakalbėti su 
manim, o kad šičia nėra pokalbiui 
vieta, prašau, užeikime į mano 
namus.

— Ne, — pasakė viršininkas gar
siai, — aš kalbėsiu čia pat. Aš gir
dėjau, kunige, kad tu nenustojai 
sakyti žmonėms erzinančias kal
bas, nors žinai, kad tai yra 
uždrausta.

— Aš kalbu, — tyliai ir ramiai 
atsako kunigas, nukreipdamas akis 
į altorių, — taip, aš kalbu, bet tai

„Senis pats sau išsikasė duobę 
savo žodžiais."

Tačiau vieną rytmetį jį apėmė 
toks baisus piktumas, jog jis ne
begalėjo laukti ir nubėgo pas ku
nigą. Jo nebuvo klebonijoje, ne- 
vaikštinėjo jis šventoriuje nei ka
puose, ir tuomet viršininkas įėjo 
1 bažnyčią. Taip, senasis kunigas 
zakrastijoje žiūrinėjo arnotus, ir 
kuomet jis pamatė viduriu bažny
čios žengiantį netikėtą svetį — jį 
nupurtė drebulys. Tačiau jis išėjo 
priešais, ir taip ties didžiuoju al- 
toriumj jie abu sustojo.

Atrodė, jog viršininkas buvo 
užspringęs savo pykčiu, toks bu
vo jo tylėjimas, ir klebonas matė 
jį stovintį šventovėje su kepure, 
ir tyliai prabilo:

Ir viršininkas mato, kad žilo 
kunigo veidas yra šypsantis kaip 
mažo miegančio vaiko, todėl pats 
pažvelgia ten, kur žiūri Klebonas, 
ir mato altoriuje paveikslą—Kris
tų su avinėl|u rankose. Ryto sau
lė yip pripylusi šviesos iki pat 
bažnyčios skliautų, ir jos spindu
liuos^ paveikslo veidas yra giedras 
ir geras, ir atrodo, kad Kristus ne
ša ne gyvulį, o žmogaus kūdikį.

— MelagiI — sako labai garsiai 
viršininkas. Šita žodį jis pasako 
abiem — Dievui ir žmogui. Ir tada 
pradeda svaidyti grasinimus ir 
uždraudimus ir skuba išeiti, nes 
junta, kaip jo rankos nori dras
kyti ir užmušti, ir pats pabūgsta 
savo norų. Nes jis žino, jeigu nu
žudytų kunigą bažnyčioje arba su
varstytų kulkomis altorių — jokia 
kariuomenė nei valdžia neišsaugo
tų jo nuo šitų žmonių rūstybės.

Todėl dieną ir naktį, savaitėmis 
galvoja jis, kaip galėtų įvykdyti 
savo troškimus pagal įstatymą. Ir 
vieną kartą jis yra nudžiugintas, 
nes išgirsta, kad bažnyčios apde- 
damos mokesčiais, kurių neapmo
kėjus jos bus uždarytos. Jo akys 
švyti, kai jis mato skaičių pinigų, 
kuris gula ant Šios bažnyčios sie
nų, jam atrodo, kad tai yra įran
kis, traukiantis akmenį po akme
nio iš po pastato, vadinamo nesu
griaunamu ir amžinu. Ir šitaip 
nuskuba jis pas kleboną, ir tai yra 
valanda, kuomet varpas skambina 
pusiaudienio Sveiką Mariją, ir ku
nigą randa bažnyčioje, klūpantį 
maldoje. Jis dar nespėja pakilti 
nuo kelių, kai milicijos viršininkas 
sustoja šalia jo ir garsiai sako:

— Na, kunige, tu be teisės sa
vinies! šitą vietą. Ar esi sumokė
jęs valdžiai nuomą?

Ir jis ištiesia raštą, kurį perskai
tęs klebonas pasidaro baltas kaip , 
jo galva, tačiau jis sako tyliai ir 
ramiai:

— Mes mėginsime tai surinkti.
— Vagysl — švokščia viršinin

kas. — Pasigrobę vargšų skatikąI
— Jūs nenorėtumėt savintis to 

turto, kurį aš vadinu manuoju, — 
taria kunigas, — ir visi žmonės be 
turi taip maža, jog trūksta reika- 
lingiausio, tačiau mūsų Viešpats 
neapleis savo liaudies ir padės iš
gelbėti Jo namus. ',

Ir kunigo veidas, atsuktas į al
torių, yra toks ramus, tarsi jis sto
vėtų sumerkęs rankas į valdovp 
iždą.

Pietų saulė krinta ant paveikslo, 
ir viduryje šviesos stovi Kristus 
su avinėliu rankose, ir Jis atrodo 
toks sudulkėjęs prastas darbinin-

suprakaitavęs vidurdienio 
kaitroje ir neturįs su savimi net 
duonos riekės pasistiprinti nuovar
gyje.

— Valdovas? Tu kalbi apie šitą 
piemenį? — sako viršininkas ir su
sijuokia.

Ir linguodamas galvą, pilnas pa
sigailėjimo, taria ‘kunigas:

— Kitą kartą du vyrai išėjo ieš
koti sau pono, ir savo kelyje at
rado žmogų, apiplyšusį, alkaną ir 
sužeistą, ir kuomet pakėlė jį, jis 
tarė: — Aš esu karalius. Ir vienas 
vyras juokėsi ir tyčiojosi, tačiau 
antrasis pasakė: — Tavo balsas 
nemeluoja, valdove. Tu esi kara
lius, ar nenorėtum priimti mane 
už tarną? — Ir tuo metu atvažiavo 
auksinė karieta, ir su daugybe pa
lydovų vyko puošniai apsirengęs 
žmogus, ir jo minia rėkė jam pa
taikaudama ir vadino jį karaliumi. 
Prie šitų prisidėjo vienas vyras ir 
nuvyko su jais. Tačiau tas, kuris 
elgetą buvo pripažinęs valdovu, 
nesusvyravo ir pasiliko su juo. Ir 
tuomet vėl prabilo vargšas: — Aš 
esu karalius. Mano ištikimieji yra 
kilnūs, mano rūmų moterys skai
sčios, mano brangiųjų akmenų nie
kas neužtemdo <ir sodų nepaliečia 
šalnos; ir mano laimė nunustoja 
jaunystės. Kad nebuvai aklas ir 
kurčias ir pažinai mane — mano 
karalystė priklauso tau. — Ir vis
kas, ką anas kalbėjo, įvyko, ir ki
tą akimirksnį vyras jau stovėjo 
prieš Valdovo sostą Jo pilyje. O 
tasai, kuris buvo nuėjęs paskui 
minią, per vėlai sužinojo, kad 
auksinėje karietoje važiavo apsi
vogęs tarnas, kuris puikavo iki tol, 
kol buvo pavytas ir nubaustas. 
Šitokia yra teisybė, ir----------

— Nutilki — sušuko viršininkas 
ir sudavė kunigui per veidą. Ir ta
da atšoko, lyg ne jis būtų mušęs, 
o pats gavęs smūgį. Ir tuojau išė-

JONAS MINELGA

I rudeni
Į rudenį, pilkąjį rudenį 
Gyvenimo veiškelis suka. 
Širdie, ar jau užsigrūdinai 
Sutikt besiskleidžiantį rūką?l

Žinau, nesugrįš jau pavasariai, 
Dienų horizonte sutirpę.
Buitis apsiniaukus pro ašaras 
Tik retkarčiais širdį suvirpins.

Sapnuosis dainuojančios vasaros — 
Gerėsiuos žiedais ju iš tolo. 
Viena tik vienintelė ašara 
Drauge man paliks nemitolus.

Ir dienos ir naktys slinks varganos 
Iš žydinčio ryto į rūką.
Į rudenį pilką, j darganą 
Gyvenimo vieškelis suka...

jo iš bažnyčios, nes jam atrodė, 
kad ūmai pakils prieš jį žmonių 
rankos.

Tačiau kunigas niekam nebuvo 
pasakęs to, niekas netykojo jo 
naktį, nei pastojo kelią dieną. Ta
čiau dėl šito jo neapykanta augo 
dar labiau, tarsi žvėries, paraga
vusio kraujo.

Ir velnias padėjo jam, nes kai 
atėjo nuskirtoji mokesčiams diena, 
buvo sumokėta ne viskas, nors pa
rapijiečiai nešė paskutinį pinigą 
ir aukojo kitokį turtą. Tačiau skur
das buvo užgulęs žemdirbį ir dar
bininką, gyvuliai ir namų paukš
čiai buvo apdėti pagalvinėmis, ir 
žmonės nebeįstengė išpirkti savo 
bažnyčios.

Ir kai viršininkas atvyko užda
ryti bažnyčios ir kleboną atrado 
skaitantį brevijorių suole prie al
toriaus — jis prabilo kaip šeimi- • 
ninkas, garsiai ir išdidžiai:

— Išsinešdink, kunige. Jūsų val
dovas yra bailus ir neturtingas, o 
jūs perdaug šykštūs. Matai, kaip 
lengva nugalėti jus. — Ir jis piktai 
pridūrė: — Dedrisk nieko paliesti, 
nei slaptomis išsinešti — viskas 
priklauso mums.

Tylėdamas atsiklaupė kunigas 
prieš altorių ir pabučiavo aslą. 
Kaip tiktai leidosi saulė, rausva ir 
švelni, ir paveikslo Krislus, sublo
gęs ir prastais drabužiais, sunkiai 
laikė ant rankų avinėlį. Ir net laz
dos neturėjo Jis, neturėjo nieko.

— Gana, — pasakė viršininkas, 
— išeik!

Klebonas vos galėjo atsikelti, 
toks jis buvo susenęs, ir jo kojos 
drebėjo, kai jis ėjo per bažnyčią. 
Ir jis stovėjo ir žiūrėjo, kaip vir
šininkas savo rankomis laikė rak
tus ir dėjo anspaudus ant durų. Ir 
žiūrėdamas į duris, lyg permatyda
mas jas, klebonas tarė:

— Pusę savo amžiaus kas rytas , 
stovėjau šituose Tavo namuose. 
Dieve. Bet kodėl aš skundžiuos, 
argi Tu nebūsi su mumis visą am
žinybę? Svetimi ateina ir nueina, 
o Tu pasiliksi, ir pasiliksim mes. 
Jeigu ilgai buvome Tavo svečiais, 
argi apleisime dabar Tave benamį? 
Katakombų Dieve, apsaugok mūsų 
tikėjimą. »

Ir jis atsiklaupė Ir išsiėmė savo 
brevijorių ir skaitė jį taip ramiai, 
jog viršininkas paėmė akmenį ir 
norėjo mesti į klūpantįjį — tačiau 
nusisuko ir nuėjo. Ir eidamas jis 
pradėjo juoktis:

— Tu. gali klūpėti iki savo mir
ties, aš nešuosi raktus, ir niekas 
negali išdrįsti .paliesti mane. Jūs 
patys esate kalti, kad nesumo
kėjote mokesčių.

Ir jam pasidarė labai linksma, 
jis džiūgavo ir puotavo, ir išvyko 
į sostinę. Jis norėjo pasiteirauti, 
gauti patarimą, kaip geriau pri
baigti kleboną. Ir jis turėjo gerą 
planą ką galima padaryti su užda-

— Man irgi nieko pikta nebuvo galvoj, ir jeigu būtų 
kas pasakęs, tikrai nebūtumėt čia atėję.

Ji atsitiesė nuo geldelės ir ramiausiai ją pastatė ant 
stalo.

— Kaip ten jau būtų buvę taip, bet tu nėjai namo.
— Ėjau. Kur kitur man eiti?
— Bet tu parėjai išaušus, kartu su visais?
Morta nieko neatsakė.
— Tave matė. Ir tie, kurie matė, yra čia. Matai, mer

gyte, kaip negerai. Ir motina gali pasakyti, kada parėjai.
Motina stovėjo prie krosnies ir tyliai verkė. Ji irgi nieko 

nepasakė.
— Na, tai ką? Kur buvai?
Abi tylėjo.
— Tu, Valy, perdaug šneki, — atsiliepė Pagarduvis.
Jis per tą laiką buvo išrūkęs pypkę ir dabar daužė į 

nagą.
Valys atrodė jo neišgirdęs.
— Tai, sakyk, kur ėjai, išėjusi iš Naviko?
— Namo, — vėl atsakė Morta.
Ji sėdėjo tiesi, rankų pirštus sunėrusi ties krūtine ir 

viena alkūne parėmusi stalo kampą.
— Taip ilgai?
— Ilgai, žinoma. Man nebuvo kur skubintis.
— Šito man nesakyk. Aš daug sykių vaikščiojęs tais 

keliais ir žinau, kiek reikia laiko ateiti nuo Naviko ligi 
Stabulių. Paskutinį sykį klausiu, ką veikei per tą laiką?

Pagarduvis atsikėlė, paėmė iš Blado vadeles, paspaudė 

pirštais, nunešė prie suolo ir įmerkė į vandens kibirą, 
įmerkęs vėl ėmė kimštis pypkę.

— O Jėzau, — sudejavo motina. — Sakyk, žmogaus 
per tą laiką juk neužmušei.

— Ką, mamyt, aš jiems galiu pasakyti. Sakysiu ar ne
sakysiu, jie vis tiek netikės. Dieve mano, ką aš dariau? 
Verkiau, galvojau, meldžiaus, keliais namo ėjau. Ar tas 
padės? Matau, ko jie nori. Ir tegu. Jeigu labai nori mušti, 
gali mušti. Aš ne vyras, neapsiginsiu ir tu, mama, ne
ginsi. Tegu daro, ką nori.

— Palauk, palauk, — nutraukė Valys, ir jo balsas bu
vo kietas. — Mes visiškai nedarom, ką norim, bet ko rei
kia. Mes norim teisybės.

Ar supranti, kas yra teisybė. Dabar jos šešėlis krenta 
ant tavęs, ir tu nenori jo nusimesti. Suprantu tavo žo
džius. Tu nori, kad mes atsimintume tave turint sargą, 
užtarėją stiprų vokietį, bet mums jis perėjūnas, ir tu 
nemanyk juo remtis.

— Aš nieku nesiremiu. Jūs to nematot, bet Dievas ma
to. Nuo jo nieko nepaslėpsit.

— Taigi, kad mato. Ir todėl sakau, nemėgink remtis 
vokiečiu, nes jeigu dar nors vienam iš čia esančių kad 
ir plaukas ant galvos pajudėtų, bus per trumpas laikas 
gailėtis, nors ir šimtą metų gyventum. O dabar gana kal
bų. Pasakyk trumpai: įskundei Palį su Jonu, ar ne?

— Neskundžiau.
— Vyrail — pasakė Pagarduvis.
— Palaukit, — įsiterpė Mykolas.
Jis pakilo nuo suolo ir priėjo prie Mortos.

— Klausyk, — pasakė, — ilgai erzinamas ir šuo kanda. 
Tu pagalvok ir pasakyk -'teisybę. Neerzink žmonių. Juk 
tu pranešei. Kitam nebuvo kam, nors ir kažin kaip galvą 
suktum. Majoriukas, jeigu būtų skundęs, iš karto būtų 
įskundęs, o dabar ir ligi miestelio dar nenuslenka. Bet 
mes turim sužinoti. Mes negalim reikalo taip palikti, kaip 
seneliai paliko Damazo reikalą. Jeigu ne tu, mums reikia 
ieškoti kito. Ar, mergyt, tau sutelpa galvoj, ką reiškia 
ieškoti kito. Palio reikalas — mūsų visų reikalas. Ar ne? 
Eet jūs su Palių irgi, turėjot reikalų. Jeigu tu, mes išei
nam. Mes tau nieko nedarysim, tik pasakysiu juodviem, 
o jie tegu spręs ir teis. Bet surasti mes turime. Tai kaip?

— Aš jiems nieko bloga nepadariau.
— Ir paskiau tą sakysi?
— Sakysiu. Galite daryti, ką norite. Kito ir neturiu ko 

sakyti.
Pagarduvis išsitraukė vadžias iš kibiro, o Valys priėjo 

prie lovos, nutraukė paklodę, sumurdė į kibirą ir ištrau
kęs sulenkė dvilinką. Morta sėdėjo nejudėdama Ir dide
lėm akim žiūrėjo į pasirengimus. Ji buvo girdėjusi apie 
baudimą ypatingai retų nusikaltėlių ir juto, kaip virpulys 
eina kūnu.

— Vyrai, būkite žmonės,pasakė motina. Ji atėjo i 
vidurį aslos ir laikė rankas susidėjusi kaip maldai. — 
Aš žinau ją, jeigu būtų padariusi, tuoj būtų pasisakiusi. 
Ji niekad nieko neslėpė.

— Bet kad Palys išmetė, neprasitarė dėl to! — atsiliepė 
Pagarduvis.
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rytąja bažnyčia. Dešimtį dienų jis kepurę r— tačiau jis nepadarė to 
išbuvo kelionėje, o paskui sugrįžo nei kito. Jis stovėjo išverstomis 
pilnas sumanymų ir ketinimų. Ge- akimis ir gniaužė pirštus, ir atbū
ta buvo jo nuotaika, kai vakare 
išlipo iš traukinio ir nuėjo į mies
telį — taip, jis buvo linksmas, 
nors pūtė vėjas ir spalio lietus 
kirto į akis. Staiga jis sustojo ir 
pamanė:

— Aš esu paklydęs. Argi tai ne 
šventorius, tie .aukšti medžiai kurie 
matyti net naktyje? Bet kodėl yra 
šviesos? Šviesos už tų medžių, už
darytoje bažnyčioje?

Visuomet jis nešiojosi bažnyčios 
raktą, kaip pasitenkinimą ir ramy
bę, ir dabar išsitraukia jį, tačiau 
kai prieina prie bažnyčios — du
rys yra uždarytos ir anspaudas 
nenuplėštas. — Man, tur būt, vai
denasi, — sako jis sau, nes girdi 
vargonus ir .giedojimą ir per vi
sus langus į šventorių atsimuša il
gos šviesos. Jį apima prietaringa 
baimė, bet greta jos pasirodo įtū
žimas, ir tas yra stipresnis. Jis 
atrakina duris, su trenksmu atplė
šia jas — ir sustoja apstulbęs: vi
sos žvakės liepsnoja, ir naujai 
nupinti vainikai kabo palubėje, ir 
be baimės ūžia vargonai, ir visi 
žmonės gieda. Gieda pilna bažny
čia. Ir prie altoriaus blizgančiai 
pasipuošęs stovi senasis klebonas. 
Ir staiga giesmė prie durų nutrūk
sta, ji užlūžta pusėje žodžio ir kaip 
banga pamažu tilsta pakeliui į al
torių: tai per vidurį bažnyčios su 
kepure žengia milicijos viršinin
kas. Dabar girdimi tik vargonai, 
ir jie netrukukus sustoja, ir pasi- žmonių giminės istorinės dramos 
daro tyla, tiktai girdimi sunkūs 
didelių batų žingsniai. Ir dabar 
atsisuka kunigas. Jis tebestovi 
prie paties altoriaus ir žiūri, kaip 
rusas eina nesustodamas, eina ir 
lipa altoriaus laiptais, ir tada ku
nigas pats leidžiasi žemyn, ir taip 
sustoja jie veidas į veidą.

— Kaip tu išdrįsai! — švokščia 
rusas.

Ir tyliai sako kunigas:
— Žmonės kasdieną klūpojo ap

linkui bažnyčią. Jūs matot, jog

las traukėsi. Jis traukėsi atbulas 
iki pusės bažnyčios, paskui apsi
suko ir išbėgo.

Kitą rytą jį atrado negyvą grio

vyje prie savo įstaigos sodelio, ir 
gydytojų tyrimai rodė, jog jį išli
ko mirtis nuo širdies smūgio. Ta
čiau kiekvienas, kuris buvo baž
nyčioje, žinojo, jog rusas mirė 
dėl to, kad buvo pažvelgęs į Vi
sagalio veidą.

DR. ANT. RAMŪNAS

N. Berdiajevas - lietuviu kilmės
ŽVILGSNIS Į JO GYVENIMĄ IR KŪRYBĄ

$ 
jovo reik pasakyti, kad mus jun- 
g a su juo glaudūs dvasiniai sai
tai. Jis bene daugiausia yra pri
sidėjęs prie filosofinės minties su
žadinimo mūsų intelektualų tar
pe. Antra vertus, lietuvių intelek
tualai bene daugiausia bus prisi
dėję prie Solovjovo filosofijos iš
populiarinimo Vakaruose. Vienas

1. NAUJOS EPOCHOS 
PRANAŠAS

Kas iš mūsų nėra girdėjęs apie 
Nikalojų A. Berdiajevą, kuris jau 
po pirmojo pasaulinio karo ėmė 
garsėti Vakarų Europoje, 1924 
metais išleidęs įsidėmėtina ant
rašte knygą: „Naujieji vidurąm- 
žiai.“ Knyga kaip bematant su
kėlė platų susidomėjimą ir buvo 
pradėta versti į svet mas kalbas. 
Tarpe tokių veikalų kaip O. 
Spenglerio „Vakarų žlugimas“, J. 
Ortega y Gasset „Masių sukili
mas“, J. Huizingos „Rytojaus še
šėlyje." Mūsų laikų kultūrinio 
kentėjimo dijagnozė“, G. de Rey
nold „Tragiškoji Europa“ ir kt., 
„Naujieji v.duramžiai“ užima jei
gu ne pirmaeilę, tai ypatingą 
vietą: ąiškiaregi.u pranašo žvilgs
niu autorius pramato ir žodžiais 
nusako priežastis ir kelius istori
nės tragedijos, kurią nūn žmoni
ja, pirmoj eilėj Europa, išgyvena, 
atskleisdamas prieš mūsų akis

Rusijos — istorinius likimo ke
lius jį „giliai sujaudinęs“. Jis 
pats, Nikalojus Berdiajevas, esąs 
lietuvių kilmės. Jo protėviai, lie
tuviai, XVIII amž. iš Vilniaus 
krašto atvykę į Kijevą, jo gimti
nį miestą. Šituos faktus iškelda
mi, anaiptol ir nemanome kūrėjų 
bei mąstytojų kaip -Dostojevskis, 
Berdiajevas, Caadajevas ir kt. sa
vintis sau. Vienok tokie faktai, 
liudija, kaip mūsų tautos gajus, 
veržlus kūrybos genijus, svetimų 
jėgų ilgus amžius slopintas, ieš
kojo sau ir surado pašaknių, „po
žeminių“ kelių bei būdų išsimuš
ti, pasireikšti, suspindėti, per tai 
tarnaudamas jau ne mūsų, o sve
timų, kaimyninių, tautų garbei 
ir didybei..

3. Dvidešimt penki m. tremties 
buity...

Kaip jau minėta, N. Berdiajevo 
gimtinis miestas yra Kijevas,

tai nieko nepadeda, juk jūs nebi
jot sienų, tiktai žmonių. Jie klū
pojo darganoje ir šaltyje, - aš 
nedrįsau jų palikti ten, šitų kūdikių 
ir senių — mes nelaužėme anspau- 
dų, mes įėjome pro mažas užmirš
tas duris.

— Maištininkas, — šnibžda vir
šininkas. — Jo sąmonė. yra visiš
kai susijaukusi, jis nežino ką pa
darys, tačiau jo ranka ieškinėja 
ginklo, ir jis pakelia koją kopti 
aukštyn, ir tuomet kunigas sulai
komai ištiesia ranką.

— Sustok, — sako jis perspėda
mas, ir viršininką persmelkia šal
tis, jam atrodo, kad tuojau tūks
tančiai žmonių rankų griebs jį ir 
suplėšys į gabalus. Tačiau jis gir
di, jog niekas nesujuda toje tylo
je, ir pro savo atkaklumą jis žen
gia vėl į altorių, ir dabar sušunka 
kunigas, rūsčiai ir galingai su
šunka jis:

— Žmogau, pažvelk, prieš ką tu 
stovi! — ir jo balsas nuaidi prieš 
visą bažnyčią, jis atsimuša į sie
nas ir atšoka aidu, skambančiu ir 
grasinančiu. Ir viršininkas nenoro
mis pakėlė ranką prie akių. Jis 
ūmai pakėlė ranką prie akių. Jis 
atgniaužė pirštus, ir iš jų iškrito 
ginklas, kurčiai atsimušęs į kilimą.

Mirgančių žvakių šviesoje alto
riuje Kristus laikė ant rankų su
rastą paklydusi avinėlį. Tačiau iš 
padrikų žodžių, kuriuos murmėjo 
rusas, žmonės suprato, kad jis ma
to kitką.

Jis regėjo Karalių — žvaigždynai 
lingavosi po Jo kojomis ir vaini
kas liepsnojo ant galvos, tačiau 
ne dėl to žmogus užsidengė akis: 
jis regėjo rūstybę Dievo akyse, 
jis svyravo, vieną akimirką at
rodė, — taip pasakojo vėliau žmo
nės — kad jis atsiklaups, atrodė,

plačius eschatologinius horizon
tus. Ta didžiulė, sudėtinga epocha, 
kuri prasidėjo renesansu bei ko
va prieš viduramžius, jau galu
tinai pasibaigė, — teigia Berdia- 
jevas. Žmonija žengia į naują, 
būtent religinę, epochą, prieš tai 
pereidama per dvasinę tamsą, di
delius istorinius kataklizmus, su
krėtimus. „Mes žygiuojame į nak
tį“, — sakė kultūros bei religijos 
mokslų atstovas dar tuo metu, 
kada daug kas kalbėjo apie ar
timą rojaus įgyvendinimą žemėje.
„Priešais mus stovi dar tamsa, 
per kurią, mums reikės pereiti, 
kol nauja šviesa pasirodys. Pasau
lis stovi prieš barbariškumą, nes 
žmogus yra kūrėjas ne tik Dievo, 
bet ir velnio vardan“.

2. KILMES SAITAI SU LIETUVA
Mums, lietuviams Berdiajevas 

yra įdomus ir artimas ypač dėl 
to, kad jisai, kaip matysime, sa-

kad jis nori nusiimti nuo galvos

Suvalkų Kalvarijos bažnyčia

iš geriausių Solovjovo filosofijos 
žinovų ir karščiausių gerbėjų 
buvo prelatas A.-' Jakštas-Dam- 
brauskas, buvęs betarpiškas So
lovjovo mokinys bei studentas, 
paskui daug prisidėjęs prie savo 
mokytojo minties pasaulio ats
kleidimo ir išpopuliarinimo Lie-
tuvoje. Viename savo laiške, ra
šytame prieš pat savo mirtį, jis 
rašė šių eilučių atuoriui: nuolat 
skaityk, gilinkis į VL Solovjovą, 
nes kas jo nėra supratęs, tas, ga
lima sakyti, dar nieko nėra ge
rai supratęs. Kaip tik a. a. Jakš
to-Dambrausko paskatinimų po
veikyje 1938 m. Paryžiuje ir už
mezgiau kontaktą su Berdiajevu, 
kuriame tikėjaus rasti kaip ir pa-

Sventosios pradžios mokykla V. Augustino nuotr-

kosi esąs lietuvių kilmės. Be to, 
ir jis nešė sunkią tremtinio dalį 
kaip ir mes. Kažkaip net įkeista, 
kad neišskiriama trižvaigždė: 
Dostojevskis, Solovjovas, Berdia
jevas, tegu ir iš toli, bet tam tik
rais, galima sakytį neišskiria
mais, saitais siejasi su Lietuva. 
Paties Dostojevskio duktė, Aim^e 
Dostojevskytė savo tėvui skirtoje 
knygoje: „Dostojevskis, atvaiz
duotas jo dukters A. Dostojev- 
skytės“, Muenchen 1920, 18 pusi, 
teigia Dostojevskių giminę lietu

tį artimiausią žmogų Solovjovo 
kūrybai bei asmeniui. Teko pasi
keisti laiškais, kur tarp kitko už
kliudytas buvo ir Dostojevskio 
kilmės klausimas, kalbant apie 
istorinius Lietuvos ir Rusijos li
kimo kelius, tų kelių susikryžia
vimą, mįslingą tų dviejų tautų 
ateitį. Laiške, rašytame 1938 m. 
rugpiūčio mėn., Berdiajevas pa
sisakė dėl Dostojevskio ir — mi- 
rabile auditu — dėl savo paties 
kilmės, laiško pradžioj pareikš
damas, kad laiškas apie dviejų

vių kilmės esant. Dėl VI. Solov- kaimyninių tautų — Lietuvos ir

Ukrainos širdis. Čia būsimas fi- 
lozofas išvydo pasaulio šviesą 1874 
m. Studijuoja Kijevo universitete. 
Tampa karštu marksistu. Gilina 
studijas Heidelberge, iš kur grį
žęs baigia pamažu išgyventi pa
saulėžiūrinę krizę. Įkuria religi
jos filosofijos draugiją, patenka į
VI. Solovjovo bei jo draugų ratą, 
įsijungia pamažu į religinio hu
manizmo sąjūdį, kurio korifėjais 
yra Dostojevskis, Tolstojus, Me- 
režkovskis, V. Ivanovas ir kt. 
Dar tik 25 m. turėdamas, jau iš
trekiamas caristinės valdžios įsa
kymu iš gimtojo miesto į Vologtą. 
Po revoliucijos grįžta, net paski
riamas Maskvos universiteto pro
fesorium, bet tai neilgam. 1922 jis 
ištremiamas iš savo tėvynės. Nuo 
to laiko jam teko patirti sunkią 
tremtinio dalį, didvyriškai gru
miantis ne tik dėl savo paties, bet 
ir dėl savo tautiečių medžiaginės 
ir dvasinės egzistencijos. Kiek per 
tuos 25 m. šis didžiadvasis vyras 
iškentėjo, matydamas savo tau
tiečių tėvynės netekusių, užsie
niuose išblaškytų, skurdą, nega
lią, nykimą,, iš toli sekdamas, re
gėdamas savo tėvynės tragediją, 
gali suprasti tik tas, kas tos trem
tinio duonos pats yra ragavęs. 
Ištremtas atsiduria pirmiausia 
Berlyne, kur įkuria (1922) religi
jos filosofijos akademiją (seniai 
laikas mums tokią instituciją tu
rėti!), kurią po dvejų metų per
kelia į Paryžių ir čia pastoviai 
apsigyvena, tapdamas rusų ben
druomenės, gyvenančios Pary
žiuje ir aplamai užsieniuose, dva
sios vadovu. Apie žurnalą „Put“ 
(„Kelias“) suspiečia" žymiausius 
rusų intelektualus. Mirė pereitų 
metų (1948) kovo mėn. 24 d. šir
dies smūgiu, sėdėdamas prie dar
bo stalo savo kukliame bute, 
esančiame Clamart vietovėj ne
toli Paryžiaus. Paskutinį savo 
veikalą „Cezario karalystė ir 
dvasios karalystė“, dar nepaskelb
tą, jis parašė per du mėnesius. Po 
to, kai jis buvo parblokštas mir
ties smūgio, ant stalo rasta gu
linti naujai rašoma knyga, išmar
ginta pastabom, prierašais, pava
dinta: „Naujoji mistika“.

25 sielvartingos tremties metai

šio dvasios kovotojo netik nepa
laužė, bet, atvirkščiai, dar labiau 
sustiprino, išgilino, nuskaidrino, 
kūrybos žygiams įkvėpė. Jeigu 
prieš ištrėmimą iš savo tėvynės 
jis spėjo pasirodyti tik su keletu 
mokslinių veikalų kaip „Subjekty
vizmas istorijos filosofijoj“, „Kūry
bos prasmė“, tai tremties skaus
mas ir susirūpinimas dėi tėvynės 
nelaimės, dėl artėjančios Europos 
ir žmonijos katastrofos gimdė 
veikalą po veikalo, raštą po raš
to, iš kurių pažymėtini: „Istorijos 
prasmė“, „Laisvosios dvasios fi
losofija“, „Dostojevskio pasaulė
žvalga“, „Rusų revoliucija“, 
„Krikščionybė ir klasių kova“, 
„Komunizmo tiesa ir melas“, 
„Mūsų amžiaus galas“, „Žmogus 
ir mašina“, „Aš ir daiktų pasau
lis“, „Žmogaus paskirtis. Para- 
doksalis etikos bandymas“, „Pen
ki apmąstynai apie egzistenciją“, 
„Rusų komunizmo kilmė ir pras
mė“, „Žmogaus asmenybė ir an
tas meninės vertybės“, „Apie žmo
gaus vergiją ir laisvę“, „Dieviš
kumo ir žmogiškumo egzistenci
nė dijalektika“, „Apie krikščio
nybės vertumą ir krikščionių ne
vertumą“ ir kiti. Pereitais metais 
Šveicarijoje pasirodžiusi pran
cūzų kalba knyga „Ant naujosios 
epochos slenksčio“ yra kaip ir at
sisveikinantis vyzdžio užmetimas 
ant tų minties beribių, bekraščių 
horizontų, kuriuos jis buvo at
skleidęs Europai ir pasauliui.

Visa Berdiajevo kūryba, visas 
filosofinis jo pasaulėvaizdis su
kasi apie vieną ir tą pačia cen
trinę idėją: žmogaus mįslę. Žmo
gaus, arba antropologinės, mįslės 
išnarpliojimą Berdiajevas, lygiai 
kaip ir jo pirmatakai: Dostojev
skis, Solovjovas ir jo amžininkai: 
D. S. Merežkovskis, Viačeslavas 
Ivanovas, L. J. Sestovas, S. Bul
gakovas, N. Arsenjevas ir kiti, — 
randa kristologijoj. Berdiaje
vas yra vienas iš įžymių da
barties antropologų ir teologų ir 
būtent kaip tik dėl to, kad jis yra 
vienas iš įžymių kristologų: į Kri
staus, į dievažmogybės problemą 
visais savo raizgiais siūlais susi
bėgančios ir žmogybės ir dievy
bės problemos ir ten. randančios 
savo išrišimą. Savo raštais kaip 
„Penki apmąstymai apie egzisten
ciją“ ir „Dieviškumo ir žmogiš
kumo egzistencinė dijalektika“ 
jis drauge su mūsų Oskaru Mila
šium, Gabriel Marceliu, Paul 
Claudeliu ir kt. yra dėjęs kerti
nius akmenis krikščioniškam eg
zistencializmui arba, tikriau sa
kant, koegzistencializmui. Kol 
Berdiajevas prie šio kristocentri- 
nio humanizmo versmių priėjo, 
teko, kaip matėm ir jam pačiam 
paklaidžioti šunkeliuos ir tamsoj:, 
dvasinio brendimo kelias nuo 
marksizmo ikį kristologijos bu
vo ilgas, sunkus, skausmingas, bet 
po to labai našus. Bet ar netokiu 
keliu ėjo į Kristų Solovjovas, Do
stojevskis? Ar panašiu keliu ne
pasuks ir pati rusų tauta, dva
sioj praregėdama, iš raudonosios • 
ligos pagydama, Raskolnikovo 
kelią pamesdama ir pasukdama 
tuo keliu, kurį parodė jai naujo
sios epochos pranašai: keliu į 
Kristų? ___

SYDNEY LIETUVIAMS PAS
KIRTAS KUNIGAS

Prieš keletą mėnesių į Sydney 
laikinai atvyko Tėvas Pranciško
nas Vytautas Balčiūnas. Nesant 
vietoje lietuvio kunigo. A.L.D. 
pirmininkas A. Baužė kreipėsi į 
reziduojantį Jungt. Amerikos 
Valstybėse Pranciškonų Provinci
jolą Tėvą Justiną Vaški, kad ta
sai paliktų Tėvą V. Balčiūną re
liginiams lietuvių reikalams Syd
ney mieste. Neseniai A.L.D. pir
mininkas A. Baužė gavo iš Pran
ciškonų Provincijolo Tėvo Justi
no Vaškio laišką, kuriame jis 
praneša mielai sutinkąs, kad Tė
vas Vytautas Balčiūnas pasiliktų 
ilgesniam laikui Sydney ir čia 
aptarnautų lietuvių religinius 
reikalus, kartu dirbdamas su lie
tuviais tautinį ir kultūrinį darbą.

7



8PSL. ŽIBURIAI 1949. 2. 15. 18 (213)

„Vakarų Europa ir šiandien 
tebebūtų chaose"

Skandinavija giltines naguose
SKANDINAVIJOS TAUTOS ATSIDURIA PRIEŠ DILEMĄ: PASUKTI AIŠKIAI Į RYTUS AR 

Į VAKARUS

PIRMASIS „EUROPOS SĄJŪDŽIO" PILNATIES POSĖDIS. SĄJŪDŽIO 
VYSTYMASIS. KARO PAVOJUS NEPRAĖJĘS. MARSHALHO PLA
NAS IR ATLANTO GYNYBOS PAUTAS SULAIKĖ KOMUNISTINES 

imperijos išsiplėtimą iki Atlanto

S. Gedminas

Neseniai sudarytoji „Europos są
jūdžio"' Taryba š. mėn. 25 d. Briu
sely] susirenka pirmajam pilnaties 
posėdžiui. Šiam susirinkimui didelę 
reikšmę suteikia ir tas faktas, kad 
jame dalyvauti ir garbės prezidiu
mą sudaryti sutiko tokios pasau
linės politikos asmenybės, kaip 
Belgijos min. pirm. Henry Spaak, 
Italijos premjeras de Gasperi, Win
ston Churchillis ir Leon Blumas.

Nesigilinant j to sąjūdžio sudė
tingą istoriją, tenka pažymėti, kad 
jis yra toli pramatančių Europos 
politikų ilgų svarstymų išdava. Pa
sibaigus karui ir dar kartą paaiš
kėjus. kad mūsų kontinento susis
kaldymas veda | pražūtį ir kad vė
liau ar anksčiau jam teks tapti 
kito kontinento vasalu, įvairiose 
valstybėse, galima sakyti, tuo pat 
metu susikūrė įvairūs sąjūdžiai, 
kurie užsibrėžė sau tikslą-sujungti 
Europą. Savo dvasiniu turiniu ir 
savo išorine forma šie sąjūdžiai 
buvo tokie įvairūs, kaip ir pati 
Europa, kurią jie nori gelbėti. Čia 
susikryžiavo konservatyviosios, ka
talikiškosios, liberalinės ir socia
listinės tendencijos. Pasaulis apie 
šiuos sąjūdžius plačiau išgirdo iš 
Churchillio kalbos, kurią jis pasa
kė 1946 m. rudenį Zueriche, kvies
damas sudaryti „Jungtinių Europos 
Valstybių komitetą". Prie šios min
ties prisidėjo atitnkamos organi
zacijos: Prancūzijoje, vadovaujant 
parlamento pirm. Herriot, Belgijoj 
— buv. ilgamečiu! min. pirm. Van 
Zeeland, Olandijoj įsikūrė „Euro
pos Unija”. 1947 m. sudarytas ge
neralinis sekretoriatas Ženevoje, 
kuriam ir dabar vadovauja labai 
veiklus olandų prof. Dr. Henry 
Brugmans, senas pogrindžio kovo
tojas, socialistų parlamento atsto
vas ir min. pirmajame pokariniame 
Olandijos kabinete. 1948 m. gegu
žės mėn. Haagoje įvyko Europos 
kongresas, kuriame dalyvavo vy
riausybių, partijų ir parlamentų 
atstovai.

1948 m. rudenį pasirodė, kad, 
nežiūrint į tai, jog daugelis tų 
Europos sąjūdžio grupių Jauvo pa
dėjusios tvirtus organizacinius 
pagrindus, nepajėgė žengti kartu 
su greitu politinių ir ūkinių reika
lų vystymusi Europoje. Marshallio 
planas pareikalavo tampresnio Va
karų Europos valstybių ūkinio ben
dradarbiavimo, Berlyno konfliktas 
privertė Vakarus sudarinėti toli 
siekiančias karines sąjungas.

Praėjusių metų lapkričio mėn. 
anksčiau skyrium žygiavusios įvai
rios sąjungos Romoje sukūrė „Jung
tinių Europos valstybių sąjūdį”. 
Trumpai vadinamo „Europos Są
jūdžio" dabartinis pagrindinis tiks

Išmaningieji Kempteno tremtiniai papildo savo negausias kalorijas išsirū- 
kydami silkių. *K Daugėlos nuotr.

las yra savo pasekėjų tarpe išly
ginti partinius, politinius ir pasau
lėžiūrinius skirtumus. Kai bus vie
nybė pasiekta, bus ieškoma būdų 
nustatyti, kaip atrodys ateities 
Europa: socialistinė, kapitalistinė, 
konservatinė, ar liberalinė. Jej šis 
sąjūdis savo tikslo nepasieks, 
Europa taps svetimų jėgų išnau
dojimo objektu. Jei pasaulyje, ir 
tuo labiau Europoje, norima išlai
kyti jėgų pusiausvyrą, reikalinga 
jau egzistuojančias karines ir eko
nomines Europos sąjungas konsoli
duoti. Nežiūrint, kad šiuo metu 
mažiau bekalbama apie karą, jo 
pavojus, anot JAV gen. štabo vir
šininko gen. Omar N. Bradley, nė
ra praėjęs. „Mes vis dar tebesira- 
miname nervų karu", pabrėžė jis. 
Pagrindinė ir šios dienos problema 
pasilieka: ar bus išvengta Rytų ir 
Vakarų susikirtimo! „Taikos ana
tomijos” autorius rašo: „Kai kurie 
valstybės vyrai laiko nusikaltimu 
kalbėti apie karo galimybes tarp 
rusų ir anglo.-amerikiečių sferų. 
Tai yra pažiūrų reikalas. Aš ma
nau, kad yra nusikaltimas apie ji 
nekalbėti." „Laisvoji Europa“, ra
šydama šiuo klausimu, nurodo, kad 
nors, ir nebūtinai velnią ant sienos 
piešti, bet senoji išmintis sako, 
kad, norint velnio pinklių išvengti, 
reikia jo atvaizdą turėti visame jo 
baisume. Europos jungtinių valsty
bių mintis, organizavimas karinių 
sąjungų Europoje, Siaurės Atlanto 
paktas,- Marshallio planas yra fak
toriai, kurie, anot „Newsweek", 
„sulaikė komunistų politinę ofen
zyvą Vakarų Europoje ir ją at
metė kiek atgal“, „palaužė Pran
cūzijos streikus, kurie buvo rim
čiausiomis komunistų pastangomis 
sustabdyti Europos atstatymą. Be 
Marshallio plano", rašo Ernest 
Lindley „N. W." savaitrašty, „Va
karų Europa ir šiandien tebebūtų 
chaose ir sovietinė-komunistinė 
imperija būtų galėjusi pasiekti Va
karų Viduržemio valstybes, ir At
lanto pakraščius “

1948 m. kovo mėn. sudarytasis 
Briuselio „Vakarų Sąjungos pak
tas" iššaukė į gyvenimą Europos 
Tarybą, Vakarų Europos generali
nių štabų bendradarbiavimą, kari
nių pasirengimų koordinavimą, 
Siaurės Atlanto gynybos paktą ir 
laipsnišką Vakarų Europos apsi
ginklavimą.

Nors dar daug laiko praeis, kol 
„Europos sąjūdis" virs Jungtinė
mis Europos valstybėmis, bet jau 
ir dabar jaučiami jo įnašai, sie
kiant laimingesnės, geriau sutvar
kytos ir taikoje gyvenančios Euro
pos.

Šiandien iškyla klausimas, ko
dėl gi Norvegija, Švedija ir Da
nija jau seniau nėprisišliejo prie 
vakariečių, iš kitos pusės — ko
dėl Prancūzija ir Anglija, atsiž
velgiant į virš paminėtų kraštų 
ūkinę ir strateginę svarbą, paliko 
juos nuošaliai? Pirmųjų pasita
rimų metu Londone ir Paryžiuje, 
sąryšy su vėlyvesniu Briuselio 
paktu, buvo tekalbama tik apie 
Europos Uniją, prie kurios ir

bandysianti atnaujinti pasitari
mus dėl Skandinavijos pakto, ku
ris būtų savystovus nuo Atlanto 
pakto. Tačiau jie norėtų, kad 
amerikiečiai teikų paramą ginklais 
jiems, aiškiai ir toliau dar ne
pasisakant už Vakarus. JAV Vals
tybės Departamente prasidėjusi 
taip vadinama „Skandinavijos sa
vaitė", kur tų valstybių atstovai 
turėsią atvirai pareikšti savo nu
sistatymą opiaisiais šių dienų

Naujoji Palangos autobusų stotis V. Augustino nuotr.

Skandinavijos tautos turėtų pri
sidėti, o apie Atlanto paktą tada 
tiesiog dar nebuvo užsiminta. Ta
čiau tada Skandinavijos tautos 
buvo nepalenkiamos, — jos sva
jojo apie ilgalaikę neutralumo 
politiką. Šiandien, kai rytų kai
mynas pradeda stuksenti į jųjų 
pastogės duris, Skandinavijos 
tautos atsiduria prieš dilemą: pa
sukti aiškiau į vakarus ar priim
ti siūlomą „pagalbą“.

Kaip anksčiau jau buvo rašy
ta, sausio 29 d. Švedijos, Norve
gijos ir Danijos pasitarimai dėl 
sudarymo Skandinavijos tautų s- 
gos baigėsi nesėkmingai. Dar pa
minėtai konferencijai nesibai
giant, Sovietų S-ga „teiraujasi“ 
Norvegijos užs. reik, ministerijo
je, ar Norvegija mananti pri
sidėti prie Atlanto pakto. Čia pat 
tuoj įkyriai siūlosi Sovietų S-ga 
su savo jau senai praktikuoja
mu „nepuolimo paktu“, žadėdama 
suteikti Norvegijai prieglaudą nuo 
. Vakarų agresorių“. Norvegijos 
spauda laiko šį rusų žingsnį kaip 
dar vieną priemonę savo veda
majame „nervų kare“. Švedų 
spaudoj nurodoma, kad Sovietų 
S-ga sulaužiusi penkius nepuo
limo paktus, būtent: su Suomija. 
Estija. Latvija, 'Lietuva ir Len
kija. Toliau rašoma, kad tokia 
sutartis mažam kraštui toli gražu 
nesanti nepriklausomybės garan
tija. Šioji rusų nota Norvegijai 
Vašingtono sluogksniuose laikoma 
kaip diplomatinės ofenzyvos pa- 
aštrinimas prieš Atlanto paktą. 
Užsienio stebėtojų Maskvoj nuo
mone, esą galima, kad panašių 
notų galinčios iš Sovietų S-gos 
susilaukti taip pat ir Švedija su 
Danija.

Norvegiją galutinį atsakymą į 
sovietų notą, reikia manyti, duos 
tada, kai grįš iš Vašingtono užs. 
reik. min. Halvard Lange. Vašing
tone be abejo bus aiškinamasi dėl 
įsipareigojimų tuo atveju, jei Nor
vegija prisidėtų prie Atlanto pak
to, o taip pat kalbama ii* apie 
garantijas Norvegijai iš JAV pu
sės. Nuo amerikiečių laikysenos 
priklausys Norvegijos atsakymas 
į Maskvos notą. Galimas dalykas, 
kad šis aštresnis žingsnis iš sovie
tų pusės Norvegijos atžvilgiu iš
sklaidys Skandinavijos tautų tar
pe svajones apie neutralumą ir 
pagreitins jųjų prisidėjimą prie 
Atlanto pakto. Iš kitos gi pusės 
vėl kalbama, kad Norvegija dar

Nužmoginti milijonai
ŽVILGSNIS Į TARYBŲ S-GĄ VAKARIEČIO AKIMIS

SKUDURUOTI Į TEATRĄApsilankęs Sovietų S-goj, ame
rikietis Sam Welles „Harper“ 
žurnale pasakoja, kokių jam įs
pūdžių palikęs šis vizitas.

VIENI NETIKĖTUMAI...
Dešimt savaičių išbuvau Tary

bų S-goj ir kiekvieną dieną susi
dūriau su naujomis staigmenomis. 
Pirma, ko aš pasigedau, kai mū
sų lėktuvas perskrido per sieną, 
tai judėjimo. Visur vyravo kapų 
ramybė. Skrisdamas lėktuvu ki
tuose kraštuose per kalnus ar 
stepes, pastebi žmogus geležinke
lių linijas, puikius plentus ir pan. 
Įskridome į Rusiją 450 m. aukš
tyje. Matomumas buvo puikus. 
800 km. ruože iki Maksvos prie
miesčių pastebėjau vos tik du 
traukinius; nė vieno sunkvežimio 
netgi miestuose kaip Vilnius ar 
Vitebskas. Kelyje iš Stalingrado 
į Maskvą vaizdas tas pats: 960 
km. ruože teko matyti tik vieną 
traukinį ir vieną žmoniškesnį ke
lią. Keliai tokie blogi, kad nega
lima iš purvo išsikapstyti. Vienas 
anglas, kurį teko sutikti, atliko 
savo mašina 800 km. kelionę iš 
Minsko į Maskvą: jo mašina atro
dė kaip po dviejų metų važinė
jimo.

O KAM TAS TELEFONAS?
Apgailėtinam stovy Tarybų *S- 

goj yra ir žinių tarnyba — susi
žinojimas. Vienas sovietinis val
dininkas kartą man kalbėjo: „Te
lefonas praktiškai mažai kam 
reikalingas, nebent skubotiems 
susitarimams. Telefonu iš viso 
labai blogai suprantama ...

KONTROLĖ ANT KONTROLĖS
Mano traukinys, einąs iš Le

ningrado į Suomiją, keturis kar
tus sustojo pasienio zonoj. Kiek
vieno sustojimo metu mūsų trau
kinį, susidedantį tik iš trijų vago
nų, saugojo per šimtas saugumo 
policininkų. Traukinio kiekvienas 
kampelis buvo kuo nuodugniau
siai iššniukštinėtas, išraustas. Ru
sijai, kuriai trūksta tiek darbo 
rankų, šitoks dalykas yra baisus 
„liuksusas“. 

klausimais, prieš pradedant tęsti 
derybas dėl Vakarų Europos gy
nybos. Reiki amanyti, kad sovie
tų užsipuolimas Norvegijos atž
vilgiu išsklaidys visus nesutari
mus Skandinavijos tautų tarpe — 
pasiseks joms sulipdyti bendrą 
gynimosi frontą, o reikalui esant 
bus galima tuo atveju greičiau 
įsijungti į visos vakarų Europos 
gynybos sąjungą. Greitesnis Skan
dinavijos tautų susicementavimas 
pristabdys sovietų ekspansiją Eu
ropos šiaurėje. Paskutiniai įvy
kiai taip pat yra rimtas perspė
jimas ir visiems vakariečiams, o 
ne tik Skandinavijos tautoms, 
kad laikas jau šalinti laisvųjų 
tautų tarpe įvairius nesutarimus, 
nes priešingu atveju toji giltinė, 
besisukinėjanti dabar Europos ši
aurėje, patrauks ir toliau atneš
dama priespaudą, terorą ir skur
dą.

„MANDAGŪS" ŠTAMPAI
Kanados vyriausybė, atrodo, de

da pastangų pritraukti kuo daugidu 
užsieniečių, kad aplankytų jų 
kraštą. Neseniai Kanada, siekdama 
to tikslo, laiškus pradėjo štampuo
ti antspaudu, kur užrašyta: „Būk 
svetimiesiems mandagus”.

Aš mačiau moteris puošniau
siam Maksvos operos teatre ap
sirengusias tokiais rūbais, kurių 
kituose kraštuose nenešioja net 
tarnaitės, atlikdamos paprasčiau
sius ir nešvariausius namų apy
vokos darbus. Sutikau kartą vie-, 
ną rusą, vykstantį iš savo gimtojo 
miesto Sibire apsipirkti į Maskvą. 
Jis kojas buvo apsivyniojęs sku
durais. Mat, batus buvo jam pa
vogę vienoj pirty, gi vargšas nau
jų nusipirkti nepajėgė.

NUORŪKOS ATSTOJA ARBAT
PINIGIUS

Vienam Maksvos viešbuty buvo 
apsistojusi užsieniečių jaunave
džių pora. Vieną dieną viešbučio 
vedėjas prasitarė poniai, kad ji 
su numetamais jai nebereikalin
gais daiktais elgtųsi teisingai. Čia’ 
pat buvo tuoj išsiaiškinta, kad 
svečių (jaunavedžių!) vonios kam
barį tvarko viena rusaitė, o jųjų 
miegamąjį — kita. Ponia valgių 
liekanas, nuorūkas ir kita sumes
davo į atmatų dėžę vonios kam
baryje^ kas puikiausiai atstojo 
valytojai arbatpinigius, o miega
mojo tvarkytoja likdavo „nus
kriausta“ ... Nuo to laiko minė
toji jaunavedžių pora pasisteng
davo „gėrybes“ paskirstyti abiem 
tarnaitėm lygiai.

LŪŠNOS IR SKURDAS 
MASKVOJ

Beveik visas Maskvos miestas 
atrodo kaip perpildytas vargšų 
kvartalas. Dauguma gatvių ir ša
ligatvių nuo revoliucijos laikų 
netaisyti. Susisiekimas mieste va
kariečio akimis nepaprastai blo
gas. Maksvoj - yra dar tūkstančiai 
medinių namų. Kontrastas tarp 
liaudies ir bolševikiškojo elito 
milžiniškas: masėms nieko, o an
triesiems — ko tik širdis trokšta.
NORĖČIAU TURĖTI NUOSA

VOS ŽEMĖS...
Man visad stovi akyse tie jau

nieji žemdirbiai, kuriems ateinant 
į šį pasaulį, jų ūkiai buvo jun
giami į kolchozus. Kai iš vienam 
prasitariau, kad turiu dvarą, jis 
atsakė: „Mielai norėčiau turėti ir 
aš savo nuosavą sklypą ...“
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Persitvarkė Australijos
Lietuviu Draugija

Australijos Lietuvių Draugija, 
per visą savo gyvavimo metą 
veikė vien Sydney mieste, nes 
tik čia ir tebuvo įmanomas lietu
sių skaičius organizaciniam vei
kimui.

Prasidėjus išvietintų lietuvių 
emigracijai iš Europos į Austra
liją, susidarė naujos sąlygos. Kaip 
ir reikėjo laukti, atvykę lietu
viai emigrantai pradėjo burtis 
aplink Lietuvių Draugiją Sydney 
mieste. 1948 m. kovo mėnesį įvy
kęs D-jos visuotinis susirinkimas, 
kuriame lygiomis teisėmis daly
vavo ir naujai atvykusieji lietu
viai, užakcentavo lietuvių norą 
burtis ir ugdyti D-ją, tačiau, pa
čios svarbiausios problemos — 
D-jos reorganizacijos, pritaikymo 
naujai susidariusioms sąlygoms — 
neišsprendė. Draugija liko ir to
liau veikti senais įstatais, kurie 
teatitiko tik vienos vietovės — 
Sydney reikalavimams.

Draugijos valdyba, siekdama 
įstatyti Draugijos veiklą į tinka
mas vėžes, nutarė tais pačiais 
metais sušaukti antrą visuotinį 
D-jos susirinkimą, kad jis nusta
tytų naują D-jos organizaciją, 
priimdamas naujus įstatus.

Sis visuotinis Australijos Lietu
vių D-jos narių susirinkimas įvy
ko gruodžio 30 d. Sydney mieste. 
Savo pranešime apie Draugijos 
veiklą pirmininkas A. Baužė pa
brėžė Draugijos persitvarkymo 
reikalą ir nuoširdžiai pasidžiaugė 
naujomis pajėgomis, kurios smar
kiai auga kartu su vis didėjančia 
lietuvių emigracija į Australiją.

Po visų pranešimų imtasi svar
styti naujųjų Draugijos Įstatų 
projektą, parengtą ligšiolinės D- 
jos Valdybos. Su nedidelėmis pa
taisomis visuotinio susirinkimo jis 
buvo priimtas.

Priėmus D-jos naujuosius įsta
tus, buvo renkami ir naujieji 
Draugijos organai.

Į centro valdybą išrinkti: Anta
nas Baužė, gyd. Leonas Petraus
kas, rašytojas Juozas Žukauskas, 
inž. Mikalojus Bogužas ir d. gyd. 
Elena Guobienė. Kandidatais liko: 
Ona Baužienė ir Bitinas.

Revizijos komisijon išrinkti Ol
šauskas, J. Kapočius ir J. Žilins
kas.

Garbės teisman išrinkti kun. 
Tamulis, M. Lukauskas ir J. Gaiž
auskas. („M. P.“)

ST. LIEPOS DAINŲ IR ARIJŲ 
VAKARAS

Freiburgas. Vasario mėn. 6 d. 
vietos lietuvius aplankė Vilniaus 
Operos solistas Stasys Liepas. 
Čia jis davė du koncertus. Pir
masis įvyko pamaldų metu Adel- 
hauser bažnyčioje, kur jis išpildė 
keletą religinės muzikos kūrinių. 
Už gražų religinį koncertą pa
mokslo metu solistui padėkojo 
studentų kapelionas kun. dek. F. 
Gureckas. Tos pat dienos vakare 
Marienhaus salėje davė dainų ir 
arijų koncertą, atlikdamas lietu
vių ir pasaulio kompozitorių kū
rinius. Pianinu palydėjo Kauno 
Valst Tatro dirigentas A. Kučiū- 
nas.

Mūsų mylimiems "kaimynams Vincui ir Vytui Žemaičiams 
ir J. Jurkūnams gilaus liūdesio valandoj, mirus jų sūnui, 
broliui ir švogeriui Veterinarijos Gydytojui, ats. karininkui

A. A. GEDIMINUI ŽEMAIČIUI,
reiškiame mūsų nuoširdžiausią užuojautą.

Biskiai, Mosteikiai, Naujokas, 
Rėklaičiai, Rudvelienė, Vambutai, 
Vaičius.

čiaus iliustruota. Įžanga — J: Ba
lio, kartu vokiečių ir prancūzų 
kalbomis atspausta Aleksio Ran- 
nito studija „Petravičius, dainos 
ir lietuvių siela“. Leidėjas — Er
win Burda Verlag, Freiburg. No
rintieji įsigyti šį leidinį kreipiasi 
autorės p. Krivickienės antrašu: 
(17b) Freiburg i. Br., Zasiusstr. 39. 
Iki kovo 15 d. knygos kaina 12.— 
DM, vėliau 15.— DM.

Vincui ir Vytautui Žema ičiams ir J. Jurkūnams skaudžiai 
liūdintiems dėl sūnaus, brolio, ir švogerio ats. karininko, 
Veterinarijos Gydytojo

A. A. GEDIMINO ŽEMAIČIO 
mirties, nuoširdžią užuojautą reiškia

Collegos Ramovėnai.

Mielai Ąndriušių šeimai, jų 
mylimam' tėvui ir vyrui A. 
A. Motiejui Andriuliui mi
rus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi.

Kasulaičių šeima.

SPORTAS

Sporto klubai uzsiei
Šiuo metu, kada visų žvilgsniai 

nukreipti į svetimus ir tolimus 
kraštus, pravartu žvilgterėti į 
prabėgusius tremties metus spor
tiniame gyvenime.

PRISIMINIMAI IS PRAEITIES
Išlindę iš vokiškosios karo 

mašinos kalvių, pradėjome spon
taniškai organizuoti sportinius 
vienetus. Buvome pasiilgę or
ganizuoto veikimo, organizuoto 
pasirodymo ir — svarbiausia 
— mūsų nesugadinta lietuviška 
ir sveika dvasia primygtinai rei
kalavo, svetimtaučių tarpe be
gyvenant, reprezentuotis. Ir re- 
prezentavomės, kaip kuris išma
nėme, kaip kuriam pakliuvo. 
Aišku, buvo neigiamų, buvo ir 
teigiamų rezultatų. Praslinkus 
tam tikram laikui, pradėjome su
prasti; kad be tvirtos tvarkos to
liau gyventi negalima. Išsirin
kome organą. Laikas bėgo labai 
greitai, nusinešdamas su savim 
karčius dviejų Pabaltijo olimpia
dų prisiminimus ir grėsė tokiomis 
nuotaikomis ateičiai. Pagaliau 
vieną dieną būrelis entuziastų 
tvirtai tarė: Gana chaoso! Tarė 
ir sušaukė visuotinį šios srities 
darbuotojų suvažiavimą, kuris ir 
išrinko dar ir šiuo metu egzistuo
jantį vyr. sporto organą. Šiuo me
tu, dar neatšalus kai kurioms nuo
taikoms, neįmanoma padaryti 
tinkamos šio organo veiklos ana
lizės. Tiesa, andai skaitėme mūsų 
spaudoje tremties sportinio gyve
nimo apžvalgą. Gaila, kad šios ap
žvalgos autorius nepaminėjo, šių 
dviejų organų egzistencijos ir tuo 
būdu ta apžvalga išėjo -ne pilna 
ir, sakyčiau, subjektyvi. Rodos, 
kad. ar norėsime ar nenorėsime, 
visvien nepajėgsime šių dviejų 
organų veiklos arba neveikios 
balansų, ištaisyti. Puikiai žinome, 
kas ką nudirbo ir nenudirbo.

Negalime atskirai neprisiminti, 
bent keletą žodžių, pereitų metų 
veiklos. “Jie, galima sakyti, mūsų 
sportininkams buvo patys turtin
giausi ir sėkmingiausi. Šiame lai
kotarpyje beveik išskirtinai buvo 
dalyvauta tarptautinėje plotmėje. 
Nėra reikalo atskirai prisiminti 
krepšininkų, futbolininkų, leng
vaatlečių ir kt. atliktus darbus. 
Jie ir taip žinomi. Nors 1948 m. 
vis intensyvėjanti emigracija ir 
palietė atskirų sričių šeimas, ta
čiau geras tarpusavio susiklausy
mas, lietuviškos reprezentacijos 
būtino reikalo supratimas, tiek 
vadovaujančios institucijos, tiek 
pavienio sportiąįnko, įgalino lie
tuvį sportininką atsistoti garbin
goje pirmaujančių eilėje. Ak bu
vo, prisimename „debesėlis“, ku
ris kai kam ir sugadino laikinai 
nuotaiką, tačiau bendrame pasi
sekimų komplekse jis tevertinti- 
nas tik kaip „tarp kitko“.

NEŽINIOS ŽENKLE
O ką atneš šie metai? Daugelis 

sportininkų arba sportinės veiklos

ny - lietuviu židiniai
organizatorių jau stovi prieš ga
lutinį išsibarstymą. Čia, Vokieti
joje, jau mažta pilnu tempu ne 
tik sportininkų, bet ir sporto klu
bų eilės, tačiau iš kitos pusės, tai 
yra visiškai pateisinama, supran
tama ir nėra jokių priemonių šiai 
dezorganizacijai sustabdyti. Be 
abejo, išvykusieji, būdami jauni, 
rankų nenuleis ir . . • stos į sve
timtaučių sportinius vienetus, kad 
galėtų toliau savo pamėgtą darbą 
dirbti. Štai, šioje vietoje mums ir 
reikia susimąstyti ir rimtai pa
galvoti ta prasme, kad nestotu- 
mėm pas svetimtaučius, bet su
kurtume savus, t. y.

LIETUVIŠKUS SPORTO ŽIDI
NIUS.

Antai, prisimenam, 1947 m. įvy
kusį sporto darbuotojų suvažia
vimą, kai vienas prelegentas siūlė 
šiuo klausimu jau tada rimtai su
sirūpinti. Dabar gaila pasidaro, 
pa galvoj ant, kad tuomet pro šį 
reikalą praėjome paskubomis ir 
visiškai tyliai. Tiesa, tam tikrose 
institucijose šis reikalas gana se
niai ir gyvai komentuojamas, ir 
tam net paskirti kai kurie as
mens, tačiau iki šio meto tų dar
bų vaisiai yra visiškai maži. O 
laikas jau rimtai susirūpinti. Štai 
iš gaunamųjų korespondencijų iš 
Kanados, Anglijos ir Australijos 
matyti, kad ten jau susikūrė šio
kie tokie sporto vienetėliai ir jie 
jau veikia sportinėj srity, tuo pa
čiu reprezentuodami ir mūsų tau
tą. Tai yra labai džiugu, bet to 
dar maža. Reikia manyti, kad, at
vykus į šiuos kraštus daugiau lie
tuvių, problemos sprendimas pa
lengvės, kad bus sudaryti organai 
atitinkamiems kraštams ir šie 
skatins ir organizuos tokius lie
tuviškus sporto židinius. Neuž
mirškime, kad šps reikalas liečia 
grynai mūsų jaunimą, kuriuo mes 
pasikliaujame. Ir nuo šio reikalo 
išsprendimo priklausys ne tik mū
sų tolimesnė sportininkų egzisten
cija, bet kai kas ir dar daugiau. 
Sukūrę tokius židinius, tuo pa
čiu palaikysime visuomet gyvą 
lietuvišką dvasią, palaikysime 
tarp savęs, nors ir bekovodami 
sporto aikštelėse, tampriausi ryšį, 
kurio dėka visuomet jausimės 
priklausą savo dvasia ir kūnu 
Lietuvai.

Ši tema yra plati kaip platus ir 
šios srities darbas. Čia iškelta tik 
kai kurios bendresnio pobūdžio 
mintys, neliečiant detalių. Manau, 
kad šiuo reikalu spaudoje dau
giau kas nors pasisakys, ir tokiu 
būdu išryškės jaunimui gyvybinis 
reikalas. Dalius.

SKELBIMAI
Šiomis dienomis iš spaudos išėjo 

Gražinos Krivickienės 
sudarytas liaudies dainų rinkinys

DAINOS'*’
Didelio formato, 16 puslapių, 

puošni, kietais viršeliais. Knyga 
gausiai grafiko Viktoro Petravi-

PRANEŠIMAI
Vasario 16 d. proga per Mūn- 

cheno radiofoną bus duodoma 
šeštadienį vasario mėn. 19 d. nuo 
16.00 iki 16,30 vai. lietuviš
kos muzikos valandėlė 
su Čiurlionies Ansamblio įdai
nuotais kūriniais. Be to, vasario 
16 d. Mūncheno radiofonas paža
dėjo duoti reportažą apie lie
tuvių tautos nepriklausomybės 
šventę. Tikslesnis to reportažo 
laikas dar nežinomas.

Sekmadienį, vasario 20 d. LTB 
Mūncheno Apylinkes Komitetas 
rengia Vasario 16 d. minėjimą: 
12.45 vai. iškilmingos pamaldos 
mažojoje Šv. Jono bažnyčioje, 
Kirchenstrasse ir 15.00 vai. Mūn
cheno miesto rotušės salėje prie 
Marienplatz iškilmingas aktas bei 
koncertas, kuriame dalyvauja eilė 
žinomų mūsų menininkų — solis
tų ir Freimanno lietuvių stovyk
los choras.

LTB Mūncheno Apylinkės 
Komitetas

Pranešama, kad prie IRO Arėa 
3 Sub-HQs, Schoenleinstrasse 3, 
Wurzburg, įsteigtas patarimų sky
rius asmenims, kuriems IRO pri
pažinta DP Status ir gyvena že
miau išvardintuose miestuose ir 
apskričiuose:

1. Alzenau, 2. Aschaffenburg,
3. Brūckenau, 4. Ebern, 5. Ge
munden, 6. Geroldshofen, 7. Ham- 
melburg, 8. Hassfurt, 9. Hofheim,
10. Karlstadt, 11. Kissingen, 12. 
Kitzingen, 13. Koenigshofen, 14. 
Lohr, 15. Miltenberg, 16. Neu
stadt, 17. Ochsenfurt, 18. Schwein
furt, 19. Wurzburg, 20. Obern- 
burg, 21. Marktheidenfeld, 22. 
Mellrichstadt.

Šio skyriaus tikslas yra teikti

Paieškojimai
RUDIENĘ Eupraziną ir MA

ŽEIKAITĘ Anice'ą, kilusias iš 
Kumpikų kaimo, Darbėnų valsč., 
Kretingos apskr., prašo atsiliepti 
Mrs. Frances A. Kaupės, 287 Ma
rion 'Str., Brooklyn 33, N.Y., USA.

IRO PAIEŠKOJIMŲ IŠTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ
DOVEIKA1TE REGINA, gimusi 

1921. V. 5. Kaune, paskutinis ži
nomas adresas: Kaunas.

GROSS SHULAMIT, gimęs 1921 m.
Lietuvoje, paskutinis žinomas 
adresas: Anykščiai, Lietuva.

KOROLKEVICH EDUARD, gimęs 
1890 m. Kaune, paskutinės žinios 
iš JAV karinės tarybos.

PERMAND ANAWA, gimusi 1938. 
IX. 30. Kaune, paskutinės žinios 
iš Šiaulių, Lietuvos.

RAMONAT ADOLFAS, gimęs 1920.
I. 11. Lietuvoje Pašatomiuos, pa
liko Lietuvą 1944 m. rugpjūčio 
mėn.

RAMONAT JUOZAS, gimęs 1927.
II. 27 Lietuvoje, Pašotomiuos.

SWIRSKI ABRAM BER DR., 40 me
tų gimęs Kaune, paskutinis žino
mas adresas: Šiauliai, Lietuva. 
Baliūnas Leonas, gimęs 1913 m.

Škotijoje; paskutinis adresas: Ma
rijampolė, Lietuva; paskutinės ži
nios iš Vilkaviškio, Lietuvos.

Baliūnas Juozas, gynęs 1913 m. 
Vilkaviškyje, Lietuvoje, išvežtas 
iš Kauno į Vokietiją.

Žiūrįs Jonas-Baltrus, gimęs 1885 
m. Lietuvoje, išvežtas į Vokietiją. 

žinių asmenims gyvenantiems, 
kaip užsieniečiams Vokietijoje ir 
jiems patarti ūkiškuose bei socia
liniuose klausimuose.

Kreipiantis raštu, naudoti ang
lų arba vokiečių kalbą, šiuo adre
su: Welfare Office „OUT-SER- 
VICE“, IRO Area 3 Sub-HQ’s, 
Wurzburg, Schoenleinstr. 3.

Darbo valandos, išskyrus šešta
dienius ir šventadienius: 8.30— 
12.00 ir 13.00—17.30.

PADEKcA
Likimo blaškomiems, esant 

mums pakeliui į Ameriką, likęs 
Augsburgo DP ligoninėj nelauk
tai mirė mūsų sūnus veterinari
jos gydytojas A. A. Gediminas 
Žemaitis.

Visiems prisidėjusiems prie jo 
laidotovių ir pagerbusiems velio
nį palydint jį į amžino poilsio vie
tą, ypatingai Klebonui kun. Juo- 
zevičiui, kun. Griganavičiui, kun. 
Jonaičiui, Apyl. K^-to Pirmininkui 
p. Žičkui,- jo collegoms ramovė- 
nams, veterinarijos gydytojų są
jungai, Biskiams ir visiems kai
mynams bei bičiuliams reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Skaudžiai liūdinti Žemaičių, 
šeima

LTB. Langwasser Apylinkės 
Komitetui, Stovyklos Vedėjui, 
Tarnautojams, Bendruomenei ir 
kitiem, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu mane, mano mielai Mamy
tei Lietuvoje mirus, užjautė — 
nuoširdžiai dėkoju.

Kun St. Aleksiejus
Langwasser liet, stovyklos 

Kapelionas

Bardaunskaja Praskovia Josipov- 
na, gimusi 1922 m. Pašvenčiuose, 
Lietuvoje, paskutinis žinomas adre
sas: šauliai, Lietuva

Becker - Derfert Anna, gimusi 
1894. 4. 20, Butviliškiuos.

Benevičius Macas, gimęs Lietu
voje, paskutinis žinomas adresas: 
Bičiūnas, Šaulių apsk., Lietuva.

Kruelskienė-Navukauskaitė Tere
sė, 45 m., paskutinis adresas: Vil
kaviškis, Lietuva.

Bilkaitis Juozas, gimęs 1900 m; 
paskutinės žinios iš Lietuvos. Ma
noma, jog jis šiuo metu gyvena 
kur nors Vokietijoje.

Venslovas Gražina, gimusi 1936.
4. 12, Ukmergėje, Lietuvoje; pas
kutinis adresas: Vilnius, Lietuva. 
ANTUSHVILSKY SHULAMIT, gim.

1906 m. Anykščiuose, Lietuvoje,- 
paskutinis žinomas adresas: 
Anykščiai, Lietuva.

BOR YECHIEL ELIEZER, gim. 1930 
m. Lietuvoje, paskutinis žinomas 
adresas: Anykščiai, Lietuva.

BORUCHOVIČIŪTĖ RACHELE, gi
musi 1921. VI. 19. Lietuvoje, pas
kutinis žinomas adresas: Taura
gė, Lietuva.
KNYGŲ LENTYNA. Nr. 7 Lei

džia Lietuvių Bibliografinė Tarny
ba Memmingene. 1948 m. Gruodžio 
mėn.

VILIUS PETERAITIS. LIETUVIŠ- 
KAI-ANGLIŠKAS ŽODYNAS. Iš
leido Mečys Sutkevičius. Mūnche- 
ne, 1948 m. 570 puslapių. Kaina 
nepažymėta.

išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie- 
„Z-IDUBai nlais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o Šeštadienio — S0 pfg. Visų trijų laidų mėnesini prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Sma’žys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan, Vlnnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Sklrius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.
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Kieno eilė po Mindszenty?
KOMUNISTINĖ SĄŽINĖS LAISVĖ. ČEKOSLOVAKIJOS 

VYSltOPŲ RASTAS VYRIAUSYBEI. KIENO EILĖ PO STE- 
P1NAC IR MINDSZENTY

„Ypač precizišką ir sistema- 
tingą kovą Kominformas veda 
prieš religiją“, rašo „Augsbur- 
ger Tagespost“. Po Jugoslavi
jos arkivyskupo Stepinac by
los ir nuteisimo 12 metų sun
kių darbų kalėjimo, štai Ven
grijos primas kard. Mindszen
ty nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos. Ir tai vis daroma są
žinės laisvės vardu. Dar nepa
sibaigus kard. Mindszenty by
lai anglų katalikų dienraštis 
„Catholic Herald“ pranešė, jog 
Čekoslovakijos katalikų vysku
pai pasiuntė raštą vyriausybei, 
kuriame ši kaltinama terori
zuojanti Bažnyčią ir pabrėžia
ma, jog jie (vyskupai) stovės 
visuomet savo kunigų pusėje. 
Šitas griežtas visų kraštų ka
talikų nusistatymas komunistų 
atžvilgiu aiškiai rodo, jog 
Bažnyčios kunigaikščiai jau 
permatė „tikėjimo toleranci
jos“ pažadus. Tai pastebėjo ir 
Čekoslovakijos vyskupai. Savo

teisių susiaurinimu ir katali
kiškų susirinkimų varžymu ir 
4. Vyskupai niekuomet nesu
tiks su katalikų Bažnyčios tur
tų konfiskavimu be rimtos prie
žasties, nes iš tų išteklių gy
vena daugumas religinių ordi
nų. Įdomus ir memorandume 
pažymėtas faktas, jog yra da
roma žygių sumažinti vyskupų 
autoritetą dvasiškijos akyse. 
Po tokio rašto, žinoma, yra 
lauktina, jog Kominformas sa
vo ragus atsuks į Čekoslovaki
jos Bažncčią ir jos vadus. Ta
čiau arkivysk. Beran vartoja 
tbkį griežtą toną, nesibijodamas 
Mindszenty likimo, gal dėl to. 
jog yra labai glaudžiuos asme- 
n’niuos santykiuos su prez. 
Gottvvaldu. Laikraštis baigia, 
abeiodamas, ar tain išdrįstų 
kalbėti 57 m. dabartinis Len
kijos primas Varšuvos arki- 
vvskuoas Dr. Steponas Vi
šinskis.

PROTESTŲ BANGA DĖL 
KARD. MINDSZENTY

Vašingtonas. Dėl kard. Min
dszenty nuteisimo protestai iš 
visų pasaulio kampų tebeplau- 
kia. JAV prez. Trumanas by
los sprendimą laiko begėdiška 
ir tamsia dėme Vengrijos isto
rijoje. JAV atstovų rūmų poli
tinėj komisijoj vienu balsu pa
reikalauta JT intervencijos 
šiame reikale. JAV užs. reik, 
ministeris Acheson pareiškė, 
kad Jungtinės Valstybės numa
to kartu su kitomis Vakarų 
valstybėmis įteikti Saugumo 
Taryboj skundą dėl nusižengi
mo prirš pagrindines žmogaus 
teises. Toliau ministeris užak
centavo. kad Vengrijos vvriau- 
svbės tvirtinimai dėl JAV pa
siuntinio Budapešte teikiamos 
pagalbos nelegaliuose veiks
muose esą v’sai pramanyti, ne
pagrįsti ir užgauną. Autstrali- 
jns užs. reik, ministeris H. V. 
Evatt pareiškė, kad kard. 
Mindstzenty reikalas atsidur
siąs JT-se dar prieš pilnaties 
suvažiavimą balandžio mėnesį. 
Belgijos ministeris pirm. Spaak 
pažymėjo, kad Belgija sveikin
sianti kiekvieną JT tam reika
lui panaudotą priemone, kuria 
pavyktų įnešti į visą ši atvejį 
šviesos. Prancūzijos užs. reik, 
ministerija pažymėjo, kad 
prancūzų tauta esanti pasipik
tinusi kard. Mindszenty nutei
simu. Anglų tautos dužiausią 
nepasitenkinimą žodžiu pa
reiškė užs. reik, ministeris Be- 
v'nas Vengri ios pasiuntiniui 
dėl kard. Mihdszenty nuteisi
mo.

Olandijos vyriausybės krizė
Haaga. Įvykusiame nepa

prastame Olandijos min. ka
bineto posėdyje Indonezijos 
klausimu tarp atskirų mini- 
sterių atsirado didelių nuomo
nių skirtumų. Ryšium su tuo 
laukiama vyriausybė krizės. 
Kabineto nariai ypatingai ne-

Ciangkaišekas: „Per 20 metų vairavau 
šį slibiną“

nutaria dėl Saugumo Tary
bos priimtos rezoliucijos Indo
nezijos klausimu. Pagal rezo
liuciją olandai ir indoneziečiai 
iki šios savaitės pradžios turėjo 
susitarti dėl Indonezijos vy
riausybės sudarymo. Haagos 
neaiški laikysena verčia, anot 
AP, aukštąjį olandų komisarą 
Indonezijai Dr. Louis Beel at- 
sistadinti.
NEVYKSTA SUDARYTI TAI
KOS SUTARTĮ SU AUSTRIJA
Londonas. Užs. reik, ministerių 

pavaduotojų konferencija Lon

done iki šiol taip pat neatnešė 
jokio sprendimo ryšium su Jugo
slavijos įsileidimu į posėdž.us. 
Vakarų atstovai tvirtai laikosi 
nuomonės Jugoslavijos atstovo 
neįsileisti. Tuo tarpu Sov. Sąjun
ga pakartotinai to pareikalavo.

AP iš britų ir amerikiečių šal
tinių praneša, jog sovietų atsto
vas Georgi R. Zarubin apkaltino 
vakariečius, kurie esą atmesdami 
jugoslavų reikalavimus patiekia 
konferencijai savotišką ultima
tumą. Amerikiečių delegatas Dr. 
Dr. Samuel Reber, remiamas 
anglų ir prancūzų atstovų šį kal
tinimą atmetė ir pareiškė, jog 
Jugoslavijos atstovo įsileidimas 
būtų nereikalingas laiko gaišini
mas. Jugoslavai esą tris kartus 
turėjo progos savo reikalavimus 
keturiems didiesiems patiekti.

Pirmos konferencijos dienos 
vakare į Londoną taip pat atvyko 
ir Jugoslavijos užs. reik, ministe- 
rio pavaduotojas Alex Bebler. 
Jugoslavų pasiuntinybė Londone 
pranešė, jog Bebler atvykęs ry
šium su vykstančia Austrijos rei
kalų konferencija.

PASKUTINES NAUJIENOS
Vašingtonas. Den. Dwight 

D. Eisenhower, kaip prez. Truma
nas pranešė, skiriamas jungtinio 
kariuomenės štabo, apimančio sau
sumos, jūros ir oro pajėgas, vir
šininku.

Lissabona. Portugalijos pre
zidentu vė] išrinktas gen. Anto
nio de Fragosas Carmona, kuris 
tose pareigose yra jau nuo 1926 
met. Opozicija paskutinėmis prieš

rašte vyriausybei, kurį sureda
gavo ir jį įteikė Pragos arki
vyskupas Beranas, sakoma: 
„Nežiūrint tikėjimo laisvės pa
žadų. tikėjimas ir Bažnyčia 
pradedami vis dažniau pulti ir 
laikomasi tos pačios linijos kaip 
ir kituose kraštuose“. Rašte 
toliau primenama 1948 m. lie
pos mėn. įvykusi kat. vyskupų 
ir prezidento konferencija, ku
rioje buvo nutarta taikių pa
sitarimų būdu likviduoti visus 
nesutarmus kaip Bažnyčios ir 
valstybės. Rašte ypatingai pa
brėžti šie ‘ keturi dalykai: 1. 
Bažnyčios teisės yra taip su
siaurintos, jog dvasiškiams 
praktiškai yra neįmanoma at
likti savo pašaukimo pareigas.
2. Dvasiškija, nors ir nuošaliai 
laikosi nuo politinių demon
stracijų, yra su nepasitikėjimu 
sekama. 3. Tikintieji yra nepa
tenkinti katalikiškų mokyklų, 
spaudos, gerovės organizacijų 
bei kitokių religinių draugijų

DP komisija už DP Įstatymo pakeitimu
„The New York Times” II. 

6 rašo, kad dar pereitų metų bir
želio mėn. buvo 562.000 išvietintų- 
jų asmenų Europos stovyklose ir 
šimtai tūkstančių, gyvenančių už 
stovyklų ribų. Tą mėnesį kongre
sas priėmė įstatymą, leidžiantį įva
žiuoti į JAV 205.000 DP per dve
jus" metus. Prez. Trumanas pro
testavo prieš „antisemitinius ir 
prieškatalikiškus" nuostatus tame 
įstatyme, bet jį pasirašęs nes jis 
esąs „geriau negu niekas". 1949 
m. pradžioje stovyklose buvo 
484.500 DP, kurių dalis buvo atvy
kusių po birželio mėn. Nuo to lai
ko Izraelis priėmė 56.950, Kanada 
23 227, Pietų Amerika 23,145, Va
karų Europa 22,125, ir JAV 4,447. 
Mažiau negu 2.500 DP įvažiavo į 
JAV pagal naująjį DP įstatymą. 
Naujasis respublikonų kongresas 
š. m. sesijoje reikalauja pagrin
dinai peržiūrėti DP įstatymą. Iš

virintųjų Asmenų Komisija perei
tos savaitės pranešime Kongresui 
nurodo priežastis, dėl kurių Ameri
kos imigracijos programa įklimpo. 
Ten nurodoma, kad dabartinis

įstatymas esąs „viskas, bet neįgy
vendinamas". Kartu nurodomos ir 
trys pagrindinės priežastys: 1. Įsta
tymas reikalauja, kad 40% DP bū-

metus. Prez. Trumanas tvirtai re
mia šiuos pasiūlymus. Ir Kongre
sas šios akcijos atžvilgiu yra pa
lankia; nusistatęs.

„DP PADĖTIS LABAI BLOGA"
Vašingtonas. Vasario 8 d. prez. 

Trumanas iš pirmųjų rankų gavo 
pranešimą iš kurio matyti, kad Vo
kietijos amerikiečių zonos DP pa
dėtis dar „tebesanti labai bloga".

Vatikano Misijos Vokietijoje 
vadovas vysk. Aloysius J. Muench, 
kuris nuolatos turi reikalų su iš- 
vietintųjų asmenų problema, spau
dos konferencijoj pranešė, kad 
pirmas realus žingsnis šiam klausi
mui išspręsti būtų DP įstatymo 
suliberalinįmas, įsileidžiant dau
giau DP į JAV.

Vašingtonas. Vasario 11d. vakare 
prez. Trumanas priėmė Norvegijos 
užs. reik. min. Dr. Lange.

Kinijos prezidentas be galios
Nankingas. Iš oficialių naciona

linės K.nijos vyriausybės sluoks
nių pranešama, jog dabartinis 
prezidentas Li-Cung-Jen pareiš
kė, jog „dideliam savo apgailesta
vimui“, jis būsiąs priverstas su
daryti naują ministerių kabinetą 
Nankinge, jei dabartinis kabine
tas Kantone ir toliau trukdys tai-

komunistų jog ji laukiama at
vykstant iki vasario 13 d., Vy
riausybės sluoksniuose vis dau
giau abejoma komunistų taikin
gais norais. Kai kurie stebėtojai 
yra nuomonės, jog ministerių pir
mininkas Sun ruošiasi paskuti
niam lemiamam mūšiui su ko
munistais.

tų įsileidžiama iš Pabaltijo kraštų 
ir Rytų Lenkijos. Komisija nurodo, 
kad palyginamai mažai esą tinka
mų DP iš tų sričių. Dėl to vizos iš- 
vietintiems asmenims, kilusiems iš 
kitų kraštų, turinčios būti sulaiky
tos, nes to* reikalaująs įstatyme 
numatytas procentas. Komisija pa
taria kongresui panaikinti šį rei
kalavimą. 2. Įstatymas reikalauja 
30% ūkininkų. Komisija nurodo, 
kad ji galinti rasti tik 11%, todėl 
kitų DP įsileidimas esąs užvilkina-

Vatikano radijas mini vasario 16d. 
1919 2. 16. nuo 13.30 iki 14 vai. 

(Vidurio Europos laiku) per Vati
kano radiją bus transliuojamas 
lietuv’ų kalba Nepriklausomybės 
šventės minėjimas. Bangos 19,87 
ir 31,10.

Vatikano radijo lietuviškos 
valandėlės vadovas

kos sudarymą su komunistais. 
Prezidentas yra nutaręs baigti ka
rą, nežiūrėdamas, kokias sąlygas 
komunistai stato. Kantone vy
riausybė gi nori su komunistais 
sudaryti „garbingą sutarti“, apie 
kurią tačiau pastarieji nenori nė 
girdėti. Politiniai stebėtojai Kini
joj susidarė nuomonę, jog prez. 
Li-Cung-Jen nešioja tik prezi
dento vardą ir neturi nei ben
dradarbių, nei pagaliau ir įgalio
jimų su komunistais vesti taikos 
pasitarimus.

Šiuo metu Nankinge apsistoju
sioji taikos delegacija iš Šancha
jaus gavo telefoninį pranešimą iš

„Tegu kiekvienas išgirsta pasaką 
apie kalbantį lobį“

mas. 3. Įstatymas numato įsileisti 
DP, kurie prieš 1945 gruodžio 22 
gyveno stovyklose. Čia Komisija 
nurodo, kad tai esanti diskrimina
cija prieš žydus ir katalikus, kurie 
buvo priversti, palikti oavo tėvynes 
dėl pagromų ar komunistų akcijos 
po nurodytos datos. Komisija siū
lo, kad data būtų nukelta | 1947 
m. balandžio 21d., tuo būdu dar apie 
95.000 DP turėtų teisę atvykti Į 
JAV.

DP Komisija, pasiremdama šiais 
būsimais įstatymo pakeitimais, pra
šo kongresą įsileidimo skaičių pa
kelti iki 400.000 DP per ketverius

Sekantis „Žiburių“ numeris (4 psl.) 
išeis šeštadienį, vasario 19 d.

„Žiburių“ administracija

rinkimams prasidedant minutėmis 
rinkimuose dalyvauli atsisakė.

Vatikanas. Kardinolų kole
gija ekskomunikavo visus prisidė
jusius prie kard. Mindszenty ir 
kitų dvasininku nuteisimo.

Frankfurtas. Danijos už
sienio reikalų min. G. Rasmussen 
pranešė, kad Skandinavijos vals
tybių pasitarimai dėl bendro gyni
mosi pakto vėl prasidėsią.

Detroit. „Šaltasis karas prieš ko
munizmą galėtų tuoj baigtis, jei So
vietų S-ga savo žodžius grįstų dar
bais“, — pareiškė senatorius A. Van- 
denbergas.

ŲuuHįtoi is visut
Maskva. „Pravdos“ pranešimu pra

vestas valymas sovietų mene nuo 
„buržuazinių Įtakų“.

Sofija. 15 Bulgarijos evangelikų 
dvasininkų apkaltinta špionažu bei 
valstybės išdavimu, kurie šiomis die
nomis turės stoti prieš teismą. Už
sienio reikalų ministerijos spaudos 
tarnybos pavaduotojas spaudos kon
ferencijoj pareiškė, kad visi tie dva
sininkai apklausinėjimų metu prisi
pažinę kaltais.

Emden. Lenkų DP banda, ginkluota 
automatina’s ginklais, Emdeno apy
linkėse apiplėšusi daug ūkininkų so
dybų. Du -š paminėto užpuolikų bū
rio esą jau suimti.

Budapeštas. Du JAV pasiuntinybės 
sekretoriai Budapešte Vengrijos vy
riausybės įsakymu turėjo palikti 
Vengriją. Jie kaltinami špionažu ir 
padėjimu tam tikriems asmenims pa
sitraukti iš krašto. JAV užs. reik, 
ministerijos pareigūnas pareiškė, kad 
tie kaltinimai yra išlaužti iš piršto.

Lake Success. JT Saugumo Taryba 
atmetė sovietų pasiūlymą, nagai ku
rį visų penkių didžiųjų kraštai turėio 
trečdaliu mažinti ginklavimosi iš
laidas. o JAV dar kartu pranešti ir 
turimą atom nių bombų skaičių. Už 
pasiūlymą tebalsavo tifc Sovietų S-ga 
ir Ukraina.

Dewey reikalauja keisti partijos linija
Vašingtonas. Savo pirmoje didesnė

je kalboje po pralaimėjimo pereitų 
metų lapkričio mėn. prezidento rin
kimuose New Yorko valstybės guber
natorius Dewey reikalavo respubli
konus baigti senus ginčus ir persior
ganizuoti į liberalią ir progresyvią 
partiją. Toliau jis pareiškė, jog tik 
progresyviu keliu einanti ir ateitį 
pramatanti respublikonų partija gali 
viltis perimti krašto valdžią į savo 
rankas. Jo nuomone, partij'&i netrūk
sta patriotiškai nusiteikusių ir giliai 
galvojančių asmenų kurie garbingai 
priešinasi nedarbui, kainų kėlimui ir 
panašiems dalykams.

NAUJOS KOVOS INDONEZIJOJ
Lake Success. Indonezijos atstovas 

JT vasario 10 d. įteikė raštą Saugu
mo Tarybai, kuriame apkaltino Olan
diją vėl atnaujinus kovas Indonezi
joje ir bombardavus vieną Sumatros 
salos miestą. Rašte sakoma, jog olan
dai numetę devynias bombas ir apie 
dvidišmt min. apšaudę miestą iš 
kulkosvaidžių. Toliau minėtame ra
šte atstovas pareiškė, jog nežiūrint 
dviejų Saugumo Tarybos raginimų 
olandai dar ligšiol nepaleido suimtų 
Indonezijos vyriausybės narių.

Iš Olandijos pranešama, jog yra 
skaitomasi ryšium su Indonezijos įvy
kiais su ministerio pirmininko at
sistatydinimo galimybe.
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