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BUDINGOSIOS LIETUVES MOTINOSIr vėl švenčiame Motinos Dieną, palyginti, trumpu laiku gaiviai prigijusią mūsų tautoje. Vieniems — tiek motinoms, tiek vaikams — dabar ši diena nebus niūri; juos gaivins skaidri šeimos nuotaika. Kitiems ji bus pakenčiama, nes nors dalis šeimos bus kartu. Gi dar kitiems ji ūkanose skendės: labiau, kaip per kitas šventes, motinos pasiges savo vaikų, vaikai nepasveikins savo motinų, nes jų čia nebus . . . Bet vienų-mintys skris pas kitų.Ateina mintis šia prakilnia proga bent keliaisbruožais paryškinti būdingiausias motinas, su kuriomis yra sutapęs mūsų tautos likimas nuo praeities ligi dabarties: praeitųjų amžių motiną — simbolinį tipą; tremtyje bei emigracijoje esančią motiną — kovojantį (ir kenčiantį) tipą; tėvynėje likusią motiną — kenčiantį (kartu kovojantį) tipą.
Praeitųjų amžių ir, siauresne prasme imant, pastarųjų dešimtmečių lietuvė motina daugiur jau priklauso mūsų istorijai ir literatūrai. Nekartosiu to, kad visiems gerai žinoma. Nesakysiu kad Lietuva didžiavosi savo plotais ir galybe ne tada, kai kunigaikščių •dvarai parsivedę itales, lenkes ar ruses, bet tada, kai ten sėdėjo vaidilutės ir bajorų dukros.Tik lietuvė motina ir jos pilkasermėgis sūnus gynė Kražiuose maldą ir žodį.Prie lingės ir prie ratelio, visai to nejausdama, motina ugdė pirmojo, tiesa, jau laisvoj Lietuvoj įkurto, savojo universiteto mintį.Kas kvietė basus savanorius savųjų laukų ginti? Ar ne motinos įkvėptoji krašto meilė?Ji, motina, — mūsų garbingos praeities, kietų kovų ir naujų laimėjimų simbolis. Di- džitiodamiesi savo istorija, didžiuojamės lietuve motina, nes jos vardas organiškai su ja, mūsų istorija, suaugęs.Išblaškyti po visą pasaulį dažnai neberan- dam pusiausvyros taško. Kartais pasijuntam lyg tie Turgenevo atliekami žmonės. Netekom ne tik valstybės, laisvės; dažnai neten- kam ir žmogaus teisių. Esam lyg daiktai, įtraukti IRO inventoriaus sąraše. Atrodo — tektų pakrikti ir rezignuoti. O vis dėlto taip nėra. Kodėl?Garsus Tūbingeno universiteto profesorius, vokietis, kartą štai ką kalbėjo: „Kiekvieną kartą, girdėdamas čiurlioniečių dainuojamą lopšinę, — vis giliau esu paliečiamas. Ne- pažįstu jūsų tautos, nemoku kalbos, bet, išgirdęs tos menininkų trupės atliktą lopšinę, aš drįstu tvirtinti, kad tauta, kurios dainoje taip ryškiai, švelniai ir harmoningai įlieta motinos meilė, — nežus. Motina, niūniuodama tą dainą, miegančiam kūdikiui tėvynės meilę įkvėps, išugdys jį patriotą, tautą sucementuos ir gimtojon žemėn parves.“Stovyklas purto emigracinė aistra. Įkaitusi tarptautinė atmosfera, ateities baimė ir netikrumas laidoja likusias viltis ir jaukia buvusius planus. Vieni išvyksta, kiti tebesiblaško, ieško progų. Tik daugis motinų su mažais ar ligotais vaikais drąsiai kenčia ir laukia. Jei jų niekas nepriims, — jos dėl to nekeiks mažųjų gimimo dienos, bet drąsiai, iškėlusios galvą, liks ir toliau prie savo šeimos.Valstybė gali* negyvuoti, bet tauta bus tiek galinga ir gaji, kiek gyvybės motina įlies . . . „Pran-

cūzija pralaimėjo ne dėl to, kad ji turėjo per maža patrankų, — ji pralaimėjo todėl, kad turėjo per maža lopšių, o motina savo meile ir pavyzdžiu nespindėjo tautai“, — maršalo Petaino žodžiai.Lietuvė motina, jei žvelgsim praeitin, tą pareigą atliko. Gyva, gaji, nepalaužta, tikriau tariant, moraliai nepralaimėjus tauta prieš 31 metus kėlėsi naujam gyvenimui, kūrė dvasines ir medžiagines vertybes. Maža to. Ir dabar, karo audrų blaškyti, gimtosios žemės netekę, daugis tebealsuoja tėvynės oru, 

Motina su kūdikiumeldžiasi motinos kalba, kultyvuoja tautos tradicijas. „Morališkai sveiki yra tie, kurie nėra nutraukę ryšių su gimtąja žeme“ (Ambrazevičius). Tai mūsų motinų laimėjimas!Čia mano mintys nuklysta į užjūrius. Gyvai bliksteli mažas netolimos praeities vaizdelis.Pirmosios dienos po 1945 metų kapituliacijos. Bavarijos kaimely, Isaro slėny, apsistoja amerikiečių karių dalinys. Ir lietuvio čia esama. Užsimezga pašnekesys. Kalba rytų aukštaičių tarme.„Aš — lietuvis. Man -marnė pasakojo, kad Lietuvoj yra du dideli, kaip Čikaga, miestai. Mamė gražiai dainuoja. Ji, sako, kad ten šienaudami visi dainuoja. Ir mane ji išmokė dainuoti“ ... Ir čia pat, norėdamas savo žodžius patvirtinti, žemu baritonu, draugams spoksant ir klausant nesuprantamos kal-

bos, jis užtraukia: „Oi grožūs, grožūs Kupiškio laukeliai — Sidabriniai dobilaliai, auksiniai žiedeliai“ ...Nežinau, ar kada gyvenime turėjau gilesnį įspūdį. Gerklę kažkas spaudė, gomury pajutau sūrų skonį. Krūtinę plėšė skausmas ir anų jo paminėtų laukų ilgesys . . .Ar reiktų komentarų? O kiek visuose pasaulio žemynuose yra tų mažų amerikų, kur tebeskamba lietuviškas žodis, daina, kur sielojamasi tautos nelaime!*Daugio mūsų motinos ar jų kaulai liko ten-... Gal šiandien ji mena mus, laiko nežinios ir tolių prarytus? Gal ant jos kapo, kiečiais ir pelynoms apžėlusio,' šlama pernykštis alyvos lapas, o putniam smėly raičiojasi didelės, rudos skruzdės . . . Nutraukusi nuo savo burnos, ji bruka kovojančiam mūsų broliui ar sūnui rupios duonos kampą, o po to enkavedisto buožė ir batų smūgiai reikalauja jos išdavimo. — Mama, ten, musę tėviškėje, žinau, dabar skleidžiasi pumpurai, o laukuose pirmieji žiedai pilasi. Nesuskinsiu Tau, kaip prieš daugelį metų, iš palėvenių kuklios purienų puokštės ir ankstyvą gegužio rytmetį švelniai „mamyte“ netarsiu. Tu likai viena su savo ilgesiu ir dideliu, dideliu sielvartu. Pa- .vargusia ranka akis nuo saulės pridengusi, žvelgi į pietvakarius, žvelgi ten, kur aną rudenį patraukė ir tavo vaikai. Penkis rudenius ir penkis pavasarius laukei. Ir dar turėsi kantrybės, nes viltis, kad ateinantį pavasarį, sekančią motinos dieną vaikai sugrįš, — Tave stiprina, Tau jėgų suteikia. Ankstyvų rytą, pamenu, Tu, paėmusi žibintą, eidavai į tvartą jaunų ėriukų girdyti. Ir šiandien žiūri į tuos ramius, malonius gyvulėlius, besiglaudžiančius prie savo motinos, ir nesigilindama, kartu nesuprasdama aukštosios politikos posūkių ir lūžių, klausi save, kodėl civilizuotas žmogus ir pasaulis Tau išplėšė vienintelį likusį džiaugsmą — būti kartu su vaikais ir iki mirties vispusiškai reikšti jiems savo motinišką meilę.Mama, tremtinio dienos taip būtų reikalingos Tavo švelnaus, raminančio žodžio. Šiandien man taip ryškiai spindi gerumo kupinos Tavo akys. Tave su skausmu ir ilgesiu menu Tau brangiausias moralines vertybes sudedu — tik Tau . . . *Šiandieną laisvas lietuviškas pasaulis viešai mena motiną, ne tik kaip tautos kovų ir laimėjimų, bet ir kaip kančių ir gyvos vilties sim-bolį. Esanti tremty ar emigravusi, o taip pat ir likusi tėvynėje motina kovoja dėl tautos laisvės ir jos gyvybės. Per ją, motiną, bus išlaikyta gimtoji kalba, tautos papročiai ir ryškus jos būdas. Minėtos dvasinės vertybės mus vėl surinks ir iš visų kontinentų į Nemuno šalį parves. Nūnai kiekviena lietuvė — patriotė motina kenčia, nes kenčia visa tauta, o ji, motina, yra tautos širdis; ir kenčia ne tik ta,- nuo kurios skruostų ašaros nenu- džiūsta, kenčia ir ta, kuri yra gėlėmis ir vaikų pabučiavimais apiberta. Mat, vienos jų mato, o kitos blaivai jaučia tautos tragediją. Lietuvė motina eina kryžiaus kelią. Tas mumyse ir visame krikščioniškame pasauly įžiebia viltį, nes kryžiaus kelias veda į prisikėlimą, laimėjimą ir laisvę.Dr. me d. V. Majauskas
Su UetuM-JH&tinja i iaieiia^Deaiptes ateiti!
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25% visu isvyksfanciuju i JAV - lietuviai
NUOTRUPOS IS GROHNO PEREINAMOSIOS STOVYKLOS

Kokia sparta ir kaip vyksta DP 
emigracija į JAV, geriausiai ga
lima stebėti tarptautinėje Grohno 
pereinamoje stovykloje. Buvu
sios priešlėktuvinės modernios 
kareivinės yra virtusios tikru 
Skruzdėlynu, kur nuolatus įplau
kia masės išvietintųjų iš rajoni
nių pereinamųjų stovyklų ir iš 
kur šimtai, maždaug kas antrą 
dieną, palieka ją, išvykdami į 
Bremerhaveno uostą. Stovykla 
šiuo metu gali sutalpinti apie 
7.000 žmonių, bet nuolatos gy
vena apie 3—4.000. Tik sutrikus 
laivų judėjimui, retkarčiais sto
vykla turi gyventojų maksimu
mą.

Pasiteiravus pas vietinius IRO 
ir amerikiečių pareigūnus, suži
nota, kad šios stovyklos pajėgu
mas nėra dar pilnai išnaudotas. 
Didėjant emigraciniam tempui 
(liepos mėn. jis pasieksiąs mak
simumą), stovykla būsianti ple
čiama, panaudojant visas dar 
laisvas patalpas, užimant palė
pes, garažus ir kitus pagelbinius 
pastatus.

Dabartiniu metu emigrantams 
retai tetenka stovykloje gyventi 
ilgiau kaip vieną savaitę. Bet bū
na atsitikimų, kad kurie užkliū
va ir ilgesnį laiką. Teko susitikti 
ir. kalbėti su lietuviais, kurie sto
vykloje sėdi po mėnesį ir ilgiau. 
Priežasčių esama įvairiausių.

Jūsų bendradarbis tuo reikalu 
kreipėsi į šiuo metu Grohne 
esantį BALF atstovą p. J. Valai
tį, prašydamas paaiškinti šių su
laikymo priežastis. Balfo atsto
vas, atsilankys pas Naturalisa
tion & Imigration pareigūnus, iš
sikalbėjęs su IRO valdininkais, 
mielai sutiko „Žiburių** skaityto
jus painformuoti.

Naturalisation & Imigration 
valdininkų kurie čia DP vadina
mi konsulais kontrolė yra pasku
tinė Europoje. Šalpos organizaci
jos ir DP komisija vieną dieną 
baigs savo darbą, o N. & I. įstaiga 
pasiliks ir toliau. Ji ir toliau bus 
atsakinga už įsileistuosius asme
nis. Todėl, pasak p. Valaičio, tos 
įstaigos pareigūnai žiūri, kad 
patektų asmenys, kurie iš tikrųjų 
turi patekti į JAV. Čia dar kartą 
patikrinamos DP bylos, trumpai 
apklausinėjama, nustatoma as
mens tapatybė. Aplamai, atmes
tųjų skaičius labai mažas, jis 
niekad nesiekia vieno procento, 
tad dėl to išvažiuojantiems nėra 
ko sielotis. Sulaikytieji turi il
giau pasėdėti stovykloje, kol pa-

■ tikrinami pareiškimai, dokumen
tai ir reikalas išaiškinamas. Pa
prastai tokių bylos vėliau
anksčiau išryškėja, ir jie išlei
džiami.

Būna sulaikymų ir dėl sveika
tos, dažniausiai dėl infekcinių li
gų, dėl susirgimų. Tokiais atve
jais išvažiavimas susitrukdo ne 
ilgiau kaip vieną, savaitę, tik 
labai rimtais atvejais ilgiau.

Pereinamoje stovykloje būna ir 
atsitikimų, kad emigrantas su
laikomas prieš pat įsėdimą į lai
vą. Pvz., iš transporto, išplauku
sio šio mėn. 24 d., prieš pAt iš
vykimą sulaikytas penkios šei
mos. Priežastis pasirodo buvo vi
sai paprasta. Į laivą gali būti 
priimti iki 2 metų tik 42 vaikai. 
Per sąrašų sudarinėtojų neapsi
žiūrėjimą įtraukta daugiau vai
kų, negu laive buvo vaikams vie-, baisią duoną, kad karo belaisvių

— ........................... gaunamoji buvusi tikras skanės
tas. Dažnai būdavę matyti išal
kusius vaikus renkant gatvėje 
kur nors numestas plutas. Api
plyšę visi gyventojai neapsako
mai. Ar vargšas, ar labiau pasi
turintis — kiekvienas dėvįs tik 
sunešiotus drabužius. Kada ka
ro belaisviai gaudavę senas rusų 
uniformas, prasidėdavusi didelė 
prekyba ir mainai. Baisiausia 
Dievo rykštė — deportacijos. 
Kiekvieną savaitę iš Vilniaus iš
einąs mažiausiai vienas trans-

keleivių nuo 800 iki 1200 kiek
vienas. Visų vykstančiųjų beveik 
25% yra lietuviai! Čia dar tenka 
su padėka prisiminti tą didi j į 
BALF ir Amerikos lietuvių dar
bą, kuris vykdomas, norint padė
ti tremtinius ištraukti iš skurdo 
ir pagelbėti laimingiau ir pasto
viau įsikurti. Tur būt, geriau už 
lietuvius emigracijos ' atžvilgiu 
yra susiorganizavę tik žydai. Ne 
tik savo parama, bet ir savo pa
tarimais.

BALF žmonės čia visur ir vi
sada padeda. Į Grohną atvykęs p. 
Valaitis ne vieno reikalą sutvar
kė, ne vieną suramino ir paguo
dė. Gaila, kad jis negali čia visą 
laiką būti, nes įvairių įvairiau
sių bėdų iškyla išvykstantiems.

Balfo atstovas Valaitis, atvykęs 
į Grohną kaip eilinis emigran
tas, žinoma, su skolinta kortele, 
valgęs jų maistą, nakvojęs jų pa
talpose, galėjo nevaržomai suži
noti tikrąją padėtį. Jis vėliau kal
bėjo su IRO pareigūnais maisto 
pagerinimo klausimu. Paklausus, 
ar nebūtų leista Balfui duoti lie
tuviams pagerinto maisto, kaip 
tai dago žydų organizacijos, p. 
Valaičiui buvo neigiamai atsaky
ta, nurodant, kad per daug susi
darytų atskirų tautybių grupių. 
Valaitis matėsi ir su NCWC ats
tovais, iškeldamas vėl tą patį mai
tinimo klausimą visiems katali
kams. NCWC šiuo metu duoda 
tik vaikams maisto priedą, o dėl 
bendro pagerinimo pažadėjo pra
nešti savo centrui.

buvo tikrai blogos, bet 
mėnesių pasitaisė. Nuo 
kalinių nuomone, jų 

sumažėjo pusiau. Visos 
moterys vieningai pa-

skaudžią fik- 
šiuo metuge-

iškalbaus pamokslininko, kurių 
žodžiai apliuliuotų 
rovę. Gal taip bus 
riau.

Jūsų

Žinomas prancūzų filmų režiso-

.... Jūs PRASETE STRAIPSNIO 
laivų maisto 

čia, pasirodo, 
įmanoma, nes 
imamas iš vo-

(Laiškas Redakcijai)

Nors maistas Grohne ir nėra 
blogas, bet jis labai manotoniš- 
kas ir liesas. P. 
maistą pagerinti 
sąskaiton. Bet 
praktiškai ' nesą 
stovyklos maistas
kiečių ūkio, w o laivuose — gry.- 
nai amerikiečių. Ir tokios trans
akcijos esančios perdaug kompli
kuotos ir neįgyvemlioamos.
.Jūsų bendradąflals^&įr-ėjo pro

gos pasikalbėti' stovyklos 
gydytoju p. Blažiu/ paliesdamas 
daugiausia skiepijimo ręikalą. Dr. 
Blažys, Grohn stovyklos Medical 
Officer, nurodė, kad nuo raupų 
skiepijami visi, kurie tų skiepi
jimų nėra atlikę ir kurie netu
ri gerai užpildytų International 
Certificate of Vaccination against 
smallbox. Pvz., Hochfeldo gyven
tojams — emigrantams, kurie bu
vo atlikę Hochfelde skiepijimus 
ir turėję šiuos pažymėjimus, ne
reikėjo skiepytis, nesvarbu, ar 
skiepai prisiėmę ar ne..

Balandžio 24 d., sekmadienį, 
čia didžioje valgyklos salėje įvy
ko Juzės Augaitytės ir Ipolito 
Nauragio dainų ir arijų koncer
tas. Išvykstantieji turėjo progos, 
gal daugelis paskutinį kartą, — 
išgyventi puikią meno valandėlę. 
Už koncerto surengimą emigran
tai nuoširdžiai dėkingi šios sto
vyklos kapelionui kun. V. Šar
kai. Solistams išvykstančiųjų var
du padėkos žodį tarė prof. Pra
puolenis.

Į Grohno stovyklą ateina „Ži
buriai“, „Lietuvių Žodis“ ir „Mū
sų Kelias“. Išvykstantieji savo 
pinigų likučiais užsisako lietu
viškų laikraščių.

V. Rocevičius

„Ir kelia, ir gula liedami asaras”
NESENIAI SUGRĮŽĘS VOKIEČIŲ BELAISVIS PASAKOJA 

APIE LIETUVĄ

sustojo mergautiniame amžiuje. 
Dar jos nori būt gražios/visiems 
malonios, neapsunkintos naštom 
ir rūpesčiais. Ir jos atsiduria 
kažkurioj efimeriškoj dvasinėj 
erdvėj — tarp mergautinio ža
vumo. ir motiniškojo, netekusios 
pirmojo ir neįgijusios .antrojo. 
Kadangi trečio moteriško žavumo 
tarpsnio nėra, tai ir lieka iš jų 
kažkoks pasimetęs savyje mote
riškas padaras. Man- jų tikrai 
gaila; ir šią dieną nenorėčiau ma
tyti jų žvilgsnio motinų pager
bimo akte.

Gal yra daug nežinomų ir ne
pakaltinamų priežasčių, kodėl kai 
kurios motinos negali turėti dau
giau vaikų. Teatleidžia man jos 
dėl aukščiau pasakytų žodžių. Aš 
kalbu apie tas, kurios dėl savo 
fantazijos, egoizmo ar iškreipto 
motinystės suvokimo nuėjo ar 
eina minėtu keliu. Jeigu aš*ra- ' 
šyčiau straipsnį, tai pirmoj vietoj 
šitoms, nors labai abejoju, ar iš 
to būtų kokių vaisių. Spėju, kad 
jų egoizmas yra nebesulaužomas 
jokiais motyvais, jokiu įtikinėji
mu. Jos priklauso tai moterų ka
tegorijai, kurios neturi pagrindi
nės motiniškumo žymės — visiš
ko savęs išsižadėjimo, kylančio 
iš meilės kitam. O gal još patei
sina save, būdamos bent geros 
žmonos saviesiems vyrams? Abe
joju, nes egoizmas, apsiskaičiavi
mas, savo asmens statymas pir- 
mon vieton, vargiai suderinamas 
su tikra meile savajam vyrui. Bet 
ar aš neklystu, sakydamas kad jos 
egoistės? Juk niekas taip bepro
tiškai nemyli savo vaikų, kaip 
tos, kurios turi tik vieną. Tiesa, 
tą vieną myli, paikindamos ir il
gainiui sugadindamos. Myli tą, 
vieną, o visus kitus, kurie dar 
jai galėtų būti, ji savo mintyse . 
žudo, mažiausia — jų kratosi, ne
apkenčia, ar bijosi. Žinau, kad 
ne jos vienos šiame punkte kal
tos: reiktų kalbėti ir apie jų vy
rus, kurie lygiai kelia kovą prieš 
vaikus — taip pat ne iš meilės, o 
dėl praktiškumo, patogumo, sau
gumo ir panašių motyvų.

Štai kodėl negaliu Jums rašyti 
straipsnio, kokio norėtumėte ir 
kokio lauktų pačios motinos.

Gerbiamieji Redaktoriai,
Jūs prašėte straipsnio Motinos 

Dienai. Atleiskit, šį kartą Jūsų 
prašymo negaliu išpildyti. Netik 
dėl to, kad esu pavargęs, bet ir 
dėl motyvų, kuriuos trumpai 
noriu Jums išdėstyti. Nenorėčiau 
kalbėti tuo klausimu per žmo
nių galvas, kažkur į erdves, įto
limus idealus. Liesti gi tikrovę, 
atseit, kalbėti į pačius žmones, 
reikštų prasilenkti su tai dienai 
įprastu tonu.

Pažįstu tik vieną motiną, ku
rios nuotaikos, spėju, nevisai ati
tiktų daugelio šių dienų moti
nų nuotaikas. Gerbdamas tą, ku
ri, devintą kartą gimdydama, 
davė mano būčiai pagrindą, ne
galiu džiaugtis tomis motinomis, 
kurios iš principo paneigia atsi
randančius pasaulyje tokioj pat 
eilėj, kaip aš. Ir ne tik aš, bet 
daugelis mano amžiaus žmonių 
yra gimę ne iš vienavaikės, dvi- 
yaikės šeimos, bet žymiai di
desnės. Jeigu jie taip pat galvo
ja, kaip aš, šiandieninė Motinos 
Dienos romantika jiems taip .pat 
turėtų gerokai nublukti. Argi 
Motinos Diena labiau reikalinga 
dabar nei anuomet, kai motinys
tė buvo tikras aukos ir neribo
to pasiaukojimo kelias? O mes 
nūnai gerbiame ne tik išskirtiną
sias, retas motinas, bet visas — 
net ir tas, kurios gėdisi būti mo
tinomis arba didžiuojasi nebūda
mos tokiomis, kokios buvo jų 
motulės? Man rodos, lygioj pa
garbos plotmėj, negalima statyti 
vienų ir antrų. Ne tik vaikų, bet 
ir visos visuortienės didžiausia 
pagarba turėtų būt vainikuoja
mos tos, kurios keletą ar kelio
lika metų išvargo, savo būrį vai
kų išnešiodamos, juos pagimdy- 
damos, naktų naktis neišmiego- 
damos, niekad laiku ir piln’ai 
nepavalg^damos ir begales var
gų ir rūpesčių išgyvendamos. Jų 
pagerbimas, išaukštinimas nebū
tų tą dieną nei perdidelis, nei 
pilnai jų auką apmokantis. Tuo 
tarpu toms motinoms, kurios, 
tiesa, vienerius dvejus ‘ metelius 
pavargo, bet paskui „poniomis“ 
pragyveno ar gyvena, reiktų vi
siškai tiesiai ir atvirai išreikšti auvumw.
užuojautą. Gal pačios nejaučia, Paieškokit jausmingo poeto ar 
kokios jos yra apgailėtinos (gal 
ne visos, bet nemaža jų!). Už
tenką palyginti jas su daugelio 
vaikų motinomis, kaip atsiveria 
dvasinė bedugnė tarp jų ir pas
tarųjų. Vargšės! Jų evoliucija

portas išvežamųjų į Sibirą. Širdį 
veriantis vaizdas matyti gatvė
mis varomų vyrų, moterų ir vai
kų būrius, užpakalyje surakinto
mis rankomis, enkavedistų stip
rių sargybų lydimus su atkiš
tais automatiniais ginklais. Visų 
tautų ir luomų žmonių ten pa
tenką. Daugiausia — tai lietu
viai, kurie naikinami ir tremia
mi be pasigailėjimo. Pasitaiką 
lenkų ir net atvažiavusių rusų ir 
belaisvių vokiečių. Kas vieną 
kartą matė šią nelaimingųjų, į 
kapus varomųjų žmonių eiseną, 
visam gyvenimui lieka neišdildo
mas vaizdas. Šiurpas pakratyda- 
vo kiekvieną kartą, kada tekda
vo prasilenkti su tokia procesija, 
— pasakoja tas buvęs belaisvis.

Lietuvoje pasipriešinimas bol
ševikams vis einąs stipryn. „Par-* 
tizanas“ — užtenka tą žodį tarti,

Atliekant vieną tarnybinę ke
lionę Baden Badene, teko savo 
paso Nr. ir tautybę pažymėti pie
taujančių knygose. Malonus pa
tarnautojas, atnešdamas atgal 
pasus, staiga prašneko į mus:

„Aš nežinau, ar jūs esate bol
ševikų draugai ar jų aukos, bet 
turiu jums kai ką pasakyti. Vi
sai neseniai esu sugrįžęs iš Lie
tuvos. Išbuvau su viršum dve
jus metus Lietuvoje, kaipo karo 
belaisvis. Gyventi teko daugiau
sia Vilniuje. . Buvau ir Kaune. 
Lietuvoje žmonės ir gula ir ke
lia liedami ašaras. Turiu pasa
kyti, — nors tai gal jums ir ne
patiks, — kad jokiais žodžiais 
neišreikši to vargo ir priespau
dos, kurią kenčia 'jūsų tautie-

ar . čiai, pasilikę savame krašte“.
Tokia nelaukta staigmena su

tikti žmogų, vos grįžusį iš mūsų 
gimtinės, taip, skaudžiai, mūsų, ir kiekvienas rusas išbąla. Par- 
tautos tragediją vaizduojantį su
prantama, paskatina • mus išsi
kalbėti plačiau.

Vilnius dabar esąs labiau ru
siškas negu lietuviškas miestas. 
Rusų daug privažiavę ir yis va
žiuoją naujų. Jis dirbęs daugiau
sia prie pastatų remonto. Vilnius 
jau perdėm atsistatęs. Neatsta
toma tik ta vieta, kur yra buvęs 
žydų ghetto. Esą ir naujų pasta
tų. Gyvenimas ligi 1947 metų ru
dens laisvai gyvenantiems buvęs 
visiškai sotus. 1947 metų žiemą 
pradėję stigti duonos. Vilniuje ci
viliai gyventojai gaudavę tokią

tų. Todėl vėliausiai į sąrašą 
įtrauktas ir į stovyklą atvyku
sias penkias šeimas išbraukė. Jos 
įrašytos į sekantį transportą. Su
laikymų būva ir dėl laivo pa
skirties uosto pakeitimo. Pvz., lai
vas pasiunčiamas į kitą uostą, 
negu bus numatyta, iš kur emi
grantui būtų toliau į savo darbo
vietę, todėl jis turi palaukti, kol 
vyks į artimesnius uostus.

Šiuo metu iš Grohno pereina
mosios stovyklos kas savaitę iš
eina po tris laivus, kurie paima

tizanai veikią Visur. Nors einą 
visokie „šukavimai“ ir „valymai“, 
niekad niekas nesąs tikras, ar 
nepasirodys partizanai. Atsitik
davę, kad į Vilnių atvažiuoda
vusios partizanų mašinos, prisi
kraudavusios produktų ir vėl iš
važiuodavusios. Tik po kelių die
nų apsižiūrėdavę bolševikai, kad 
dokumentai buvę netikri.

Dažnai, važiuojant, belaisviams 
darban į užmiesčius, kaip iš že
mės išdygdavę partizanai. Rusų 
sargyba nudedama vietoje. Be
laisviams — laisvė: arba grįžti i 
stovyklą, arba prisijungti prie 
partizanų. — 
prašydavęs! 
vykią.

Belaisviai 
du. Kartais ... _____ ______ „ _
davę be maisto. Net žydai nega
lėdavę susilaikyti nepakišę mais
to, nors ir kaip nekenčia vokie
čių.

Vilniuje Gedimino prospekto 
vardas nepakeistas.

Gyventojams bolševikų okupa
cija neišpasakyta? įgrisusi. Kiek
vienas, kas savo akimis gavo 
pamatyti bolševikų režimą ir ant

Daugumas belaisvių 
leisti grįžti į sto-

Stasys YLA

Vokietės kalinės Sov. Sąjungoj
Londonas. „Manchester Guar

dian“ savo bal. 22 d. numeryje 
pateikia ištrauką iš „British 
Medical Journal“ tilpusio straips
nio apie vokiečių moterų kaįinių 
gyvenimo sąlygas Sov* Sąjungoj. 
Straipsniui medžiagą pateikė 24 
vokietės, kurios buvo paleistos 
iš stovyklų ir dabar esančios 
vienoje ligoninėje britų zonoje.

Žurnalas .pradžioj •stebisi; jog 
kalinės buvo laikoms gerose kli- _ _ . .
nikinėse sąlygose, kas nesideri- “moterų pasakojo, jog jos visuo- 
na su daugeliu pranešimų apie 
vargingą sovietų gyvenimą.

Moterys, kurios yra daugiau
sia tarp 21 ir 37 metų amžiaus, į 
Sov. Sąjungą buvo vežamos gy-* 
vuliniuose sunkvežimiuose, su
grūstos po 80 asmenų į vieną

mašiną. Darbo stovyklose Kau
kaze ir Urale gyvenimo sąlygos 
pradžioj 
bo kelių 
1945 m., 
skaičius 
grįžusios
reiškė, jog jos dirbusios kiek tik 
jų jėgos leido. Stovykloje fizinių 
bausmių nebūdavo. Už darbą 
kartais mokėdavo pinigais, kar- 
taik prekėmis. Penkios iš grįžusių

met buvusios alkanos. Kelios ka
linės mirė išgėrusios užteršto 
vandens. Kitos išėjo iš proto.

Vienos moters pasakojimas- 
apie savo ^alinimą yra ypatin
gai žiaurus. „Maisto vos pakako 
ir daug kalinįų mirdavo, — pasa
koja ji. — Pirmaisiais kalinimo 
mėnesiais praktiškai stovykla 
buvo panaši į ligoninę. Nakti
mis nuvargusios kalinės turėda
vo laidoti mirusias drauges ma
siniuose kapuose. Vėliau vilkai 
lavonus išsikasdavo ir suėsdavo“

neretai mirdavę ba- 
po 6 dienas išlaiky-, savo kailio išbandyti jų meto

dus, amžinai pagyjąs nuo komu
nizmo įtakos.

Niekad aš būčiau netikėjęs, kad 
sovietų okupacija yra tokia baisi 
Lietuvos žmonėms, jeigu savo 
akimis nebūčiau matęs, kas de
dasi jūsų tėvynėje. Man labai 
gaila jūsų tautiečių: geri ir šir- . .
dingi žmonės lietuviai, — baigė rius Abel Gance suks Nicoje nau- 

P. K. ją filmą — „Dieviškoji Tragedija".pasakojimą.

2



1949. 4. 30. 43 (238) ŽIBURIAI 3 PSL.JAU IR SEPTINTASIS KRYŽIUS
JO PRAKILNYBĖS PROF. KAN. J. MEŠKAUSKO 60 METŲ 

SUKAKČIAI
„Ne vienas metas risčia prabėgęs, 
Sitai man galvą širmai aptraukė;
O penktas ^kryžius, pečius prislėgęs. 
Vargiai ko gero poryt belaukia.“ 

Maironis.

Didįjį Šeštadienį, kai Bažny
čia giedojo džiaugsmingąjį ale
liuja, prof. kan. Juozas Meš
kauskas baigė 60-tuosius am
žiaus metus. Ir septintąjį kryžių 
imdamas ant pačių, Gerbiamasis 
Jubiliatas, nors tremtinio dalia 
nelengva Alpių pakalnėje — 
Kempteno stovykloje, nė nemano 
skųstis bei dejuoti, „vargiai ko 
gero poryt belaukti“, bet entu- 
ziazmingai laukia ir tikisi galė
siąs užgiedoti aleliuja Tėvynės 
ir kenčiančių Prisikėlimo šven
tėje.

Profesorius gimęs 1889 m. ba
landžio 16 d. (naujuoju kalen
dorium skaitant) Panevėžio prie
miesty Smėlynėje, prie šv. Pe
tro ir Povilo bažnyčios. Jo tėve
liai, Gasparas ir Elžbieta Siau- 
rytė-Meškauskai, nepasiturintys 
ūkininkai, tačiau visus savo vai
kus — 3 sūnus ir 2 dukteris — 
leido mokslan. Juozukas pradžios 
mokyklą lankė Panevėžy, o gim
naziją Mintaujoje ir Panevėžy. 
1909 m. baigė Panevėžio realinę 
gimnaziją ir įstojo į Žemaičių 
Kun. Seminarijos Kaune II-jį 
kursą. 1913 m. baigęs seminariją 
pasiunčiamas Petrapilio dvasinėn 
akademijon. 1914. V. 30 įšventina
mas kunigu, o VI. 15. Panevėžy 
atlaiko pirmąsias mišias. 1917 m. 
pavasarį baigia dvasinę akade
miją teologijos magistro laipsniu. 
Tais pačiais metais paskiriamas 
IV-tosios caro armijos kapelionu 
Rumunijoje. Griūvant carizmui, 
IV armijos lietuviškųjų dalinių 
komiteto pirmininkas. Aktyviai 
prisideda prie tų dalinių Rusijoje 
ir savanorių Lietuvoje organiza
vimo. 1918 m. spalio mėn. gale 
grįžta tėviškėn, ir nuo 1919 m. 
pradžios pakviečiamas Kauno 
kun. seminarijos profesūron ir 
dvasios tėvu. 1929 m. pasitraukia 
iš dvasios tėvo pareigų ir kape- 
lionauja seselėms benediktinėms. 
Įsikūrus Lietuvos universitetui, 
jame dėsto asketikb ir liturgiką 
pradžioje kaipo lektorius, vėliau 
docento teisėmis. Universitete 
dirba iki bolševikų Okupacijos. 
Vokiečiams okupavus Lietuvą, 
Kauno Įgulos bažnyčios rekto
rius, sykiu aptarnauja ir lietuvių 
dalinius.

Maži laikraščio rėmai neleidžia 
kiek plačiau paminėti aktyvios 
Garbingojo Jubiliato veiklos ka
talikiškajame ir politiniame Lie
tuvos gyvenime. Jis žinomas 
ateitininkų organizacijoje, šv. 
Vincento a Paulo Centro komi
tete, Kat. Akcijos Centro komi
tete, Krikšc. Demokratų parti
joje ir t. t.

1944 m. priverčiamas palikti 
Tėvynę. Gyvena Austrijoje, po 
karo persikelia į amerikiečių 
zoną Vokietijoje. Sunkios gyve
nimo sąlygos ir rūpesčiai dėl 
Lietuvos nelaimės bei tautiečių 
vargų gerokai palaužė sveikatą 
ir pergreit įspaudė senavės bru
ožų šiam energingam lietuviui; 
tačiau jis lieka tuo retu XIX am
žiaus jaunuoliu, iš kurio daug ko 
vertėtų pasimokyti ne vienam 
XX amžiaus „seniui**.

Šio savo jubiliejaus proga, 
Gerbiamasis Profesorius, kuris 
daug ko gali papasakoti, malo
niai sutiko pasidalyti su „Žiburių“ 
skaitytojais savo prisiminimais, 
atsakydamas į kelis klausimus.

— Kaip reiškėsi lietuvybė Min
taujos ir Panevėžio gimnazijose, 
taip pat Kauno kunigų semina
rijoje, kada Jūs tenai ėjote moks
lus?

— Man esant gimnazijoje, Min
taujoje gyveną lietuviai jau buvo 
organizuoti: susirinkimuose dis
kutuodavo lietuvybę liečiančius 
klausimus, skaitė ir platino iš 

Prūsų gaunamą spaudą, dažnai 
dainuodavo lietuviškas dainas, 
kurių ne maža ir aš ten išmokau. 
Susipratę buvo ir lietuviai gim
nazistai, reikalui esant, pasiprie
šindami rusifikacijai. Dar prieš 
man čia atvažiuojant, buvo paša
linti iš gimnazijos kai kurie mo
kiniai (A. Smetona ir kiti), atsi
sakę rusiškai melstis prieš ir po 
pamokų. Iš to meto gimnazistų 
ne maža buvo veikėjų Lietuvai 
atsikuriant ir nepriklausomybės

Prof, kan, J. Meškauskas

metu, bet jų pavardžių verčiau 
šiuo metu neminėsiu.

Panevėžio realinėje gimnazi
joje radau visai kitą veizdą: mo
kinių daugumą sudarė rusai, žy
dai, lenkai, gi lietuvių buvo visai 
nedaug. Tačiau, dar prieš spau
dos draudimo panaikinimą, jau 
mes organizavomės, lavindavo- 
mės slaptuose susirinkimuose. A- 
pie 1907 m., man iškėlus mintį, 
įsteigiame knygynėlį, iš kurio 
moksleiviai gaudavo lietuviškų 
laikraščių ir knygų pasiskaityti. 
Gimnazijoje, net po 1905 metų, 
buvo draudžiama lietuviškai kal
bėti. Ir man teko kelis kartus pa
sėdėti karcery už lietuvišką žodį. 
Gimnazijoj buvo rusiška dvasia, 
pamokose, ypač istorijos, skiepi
jamas rusicizmas. Kai mokytojų 
seminarijon atvyko mokytojauti
J. Jablonskis, mes jį pasikvietė
me privačiai dėstyti lietuvių kal
bą. Susidarė lietuvių kalbos bū
relis, kuriam vadovavo J. Ja- 
bloiskis. Man biagiant gimnazi
ją, šis būrelis išvertė žinomą 
knygutę — „Visuomenės įnamiai“.

1909 m. Kauno kun. seminari
joje maldos, konferencijos, gies
mės buvo lenkų, o paskaitos lo
tynų kalba. Būta net kuriozų: 
lietuviškai parašęs draugui svei
kinimą, klierikas buvo laikomas 
„neturinčiu pašaukimo“; prof, 
kun. Laumenskis (tikra pavardė 
— Laužikas, mat, stojant semi
narijon, kai kurių pavardes su
lenkindavo) buvo pašalintas iš 
profesūros, klierikų įsitikinimu, 
už lietuvišką nusiteikimą. Man 
atvykus seminarijon, rektoriaus 
postas vakavo, o pareigas ėjo 
kan. Pacevičius, geros sielos bei 
širdies žemaitis, tik. lenkiškos 
orientacijos ir su klierikais kal
bėdavosi lenkiškai. Lietuviai drą
siai jausdavomės ir lietuviškai 
kalbėdavome su prefektu, prof, 
kun. J. Skvireku, su prof. Kun.
K. Šauliu, liet, kalbos dėstytoju 
ir kat. organizacijų kūrėju kun. 
P. Januševičium, dvasios tėvu 
kun. J. Valavičium. 1909 m. ru
denį rektorium paskiriamas Pe
trapilio dvasinės akademijos vi- 
cerektorius prof. kan. J. Mačiu
lis-Maironis, kuris savo pirmąją 
kalbą klierikams pasakė lietuviš
kai. Su kokiu entuziazmu mes 
sutikome šį lietuvišką rektorių, 

net ir šiandien man sunku iš
reikšti. Ir neapsivylėme! Rekto
riaus ir lietuviškosios dvasios 
profesūros dėka lietuvybė semi
narijoje atgijo. Po metų klier. 
Petras Jakštas ir aš nuėjome 
prašyti rektoriaus leidimo lenkiš
koms maldoms pakeisti lotyniš
komis. Rektorius mielai sutiko. 
Greit buvo išspausdintos pa
rinktos maldos ir įvestos vietoj 
lenkiškųjų. Dar už metų jau mel
dėmės lietuviškai. Gavėnios me
tu, rektoriaus paliepimu, reko
lekcijų konferencijos pradėta 
sakyti lietuvių kalba. Man bai
giant seminariją, išskyrus lenkų 
kalbos pamokas, jau nieko joje 
lenkiška nebebuvo.

1912 m. po Kalėdų atostogų aš 
turėjau sakyti seminarijos baž
nyčioje, po klierikams skirtųjų 
pamaldų, lenkiškai pamokslą. Bet 
tuo laiku aš ir daugelis klierikų 
sirgome gripu, gi mane pavaduo
ti sutiko vienas draugas. Pasku
bomis pasiskaitęs mano parašy
tąjį pamokslą, sakykloje taip su
maišė mintis ir tekstus, kad klie
rikai ir tuo metu bažnyčioje bu
vusios moterėlės net leipo iš juo
ko... Tai ir buvo paskutinis len
kiškas pamokslas Kauno kun. se
minarijos bažnyčioje, o man klie- 
rikaujant taip ir nebeteko len
kiškai pamokslo sakyti.

Kauno seminarijos klierikai, 
išskyrus keletą sulenkėjusių ar 
latvių, buvo susipratę lietuviai. 
Lietuviškajai dvasiai gaivinti 
daug padėjo mūsų liaudies dai
nos. Klier. P. Jakšto pasiūlymu, 
atostogų metu kiekvienas turėjo
me išmokti bent po vieną dainą 
ir laisvalaikiais po vakarienės iš
mokyti kitus draugus. Man esant 
seminarijoje, dėl plintančios mo
dernizmo klaidos pavojaus, klie
rikams buvo draudžiama skaityti 
laikraščius. 1910 m. rudenį, rek
toriui J. Maironiui leidus, įkūrė
me klierikų būrelį socialiniams 
klausimams studijuoti. Šis būre
lis buvo užuomazga klierikų atei
tininkų organizacijai, o, tarpinin
kaujant rektoriui, gavome leidi
mą skaityti „Draugiją“ ir naujai 
pasirodžiusią „Ateitį“.

— Kaip vaizdavotės caristinės 
Rusijos slopinamos Lietuvos atei
ti, būdami Petrapilio Dvasinėje 
Akademijoje?

— Iki 1914 m. karo pradžios 
Lietuvos nepriklausomybė buvo 
tik svajonė. Tada rūpintasi dau
giausia pačios lietuvybės reikalu 
bei palaikymu. Kilus karui, teko 
girdėti iš Petrapily gyvenusio lie

tuvio Orento pasakojimą apie 
vieno dvaro bulius. Jie buvę pik
ti ir stiprūs, bet besigrumdami 
taip nusilpę, kad abu kritę. Jis 
manė, kad. Vokietijos ir Rusijos 
likimas būsiąs toks pat, todėl ir 
lietuviams jau esą vilties susi
laukti geresnių laikų, daugiau 
laisvės. Kai tradiciniame sambū
ryje prie didžiojo virdulio, pasa
kodamas apie skaitytus karo įvy
kius, paminėjau ir Orento išve
džiojimus, pastebėjau, kad visi 
mes tikime sulauksią Lietuvai 
laisvės. Daugelis rimtai galvojan
čių nedrįso net galvoti bei sva
joti, mes gi tikėjome, kad Lietuva 
bus laisva; tikėjome ne dėl iš
skaičiavimų, bet vien tik iš idea
lizmo, gi idealistai mes visi kaip 
tik ir buvome. Mes ne tik studi
javome ir ruošėmės ateities vei
kimui, bet jau ir tada darėme vi
sa, kas mums buvo įmanoma bei 
prieinama. Daugelis akademikų 
dalyvavo to meto lietuvių spau
doje, katalikams moksleiviams 
karo tremtiniams leidžiamas lai
kraštis buvo beveik vien tik mū
sų prirašomas ir redaguojamas. 
Per atostogas lankydavome lietu
vius tremtinius, aptarnaudavome 
jų dvasinius reikalus, palaikyda
vome moralę, kiekvieną progą 
naudodavome gaivindami bei 
skiepydami laisvos Lietuvos idė
ją. Skaudu prisiminti, kad šiam 
tremtinių lankymui teko susi
laukti nemažų trukdymų iš len
kiškai galvojančios savo dvasi
nės vyriausybės, bet tremtinių pa
sitenkinimas ir Lietuvių Komite
to parama skatino nepalūžti.

Susirinkus lietuvių seimui Pe
trapilyje, ne tik krikščioniško- 
sos frakcijos atstovas, mūsų pro
fesorius kun. B. Česnys, bet ir 
buvusieji akademijos auklėtiniai 
stovėjome už laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą, nežiūrėdami stip
raus pasipriešinimo iš kairiojo 
bloko, kuris norėjo tenkintis tik 
Kerenskio pažadėtąja autonomi
ja. Ne maža mus tada nustebino, 
kad seime kai kurie kairieji, „ti
krosios demokratijos vardan“ ne
norėjo leisti katalikams dalyvau
ti Lietuvos politinių klausimų 
sprendime. Po Petrapilio seimo, 
mes visi ne tik kad stovėjome už 
laisvą — nepriklausomą Lietuvą, 
bet atvirai tą idėją skleidėme ir 
lietuvių tarpe.

— Kuriuos įvykius laikote 
reikšmingiausiais iš Nepriklauso
mosios Lietuvos’ 22 metų laiko
tarpio (žemės reforma ir kt.)?

Kai Lietuvoje obelys žydėdavo . . .

— Taip! Žemės reforma, graži
nusi lietuviams jų protėvių nuo
savybę ir juos ekonomiškai sus
tiprinusi, tikrai yra vienas iš 
svarbiausiųjų laisvosios Lietuvos 
įvykių. Juk ji, ne tik kad pra
džioje sulaikė į mūsų šalį besi- 
veržintį komunizmą, bet ir dabar 
pavergėjams gerokai pasunkina 
ūkių kolektyvizaciją. Tačiau, ma
no nuomone, didelės reikšmės 
turėjo ir kiti du įvykiai, būtent:

1. 1922 metų Lietuvos Konsti- 
tu.cija. Ji ne tik yra demokrati
niais, bet ir krikščioniškais prin
cipais pagrįsta, todėl, pilna žodžio 
prasme, humaniška, garantuojan
ti, kiekvienam žmogui visas pi
lietines teises bei laisves.

2. Lietuvos bažnytinės provin
cijos įkūrimas, įvedęs Lietuvą 
katalikiškųjų tautų šeimon, o 
mūsų nepriklausomybę ne tik 
dvasiškai, bet ir politiškai susti
prinęs.

— Kaip vertinate tremtinių gy
venimą ir kokie svarbiausieji 
tremties bei emigracijos uždavi
niai?

— Mano giliausiu įsitikinimu, 
ir šis skaudusis bandymas yra 
Apvaizdos mums skirtas. Sunku 
pasakyti, ar šia tremtimi bei emi
gracija Dievas mus gelbsti ir sau
go Lietuvos atkūrimui, ar sklai
do po platųjį pasaulį, norėdamas 
busimąją Lietuvą apsaugoti nuo 
mūsų dėl tų silpnybių ir netaiso
mų klaidų, kurios net pergražiai 
keroja mūsų tarpe? Kas bus, jei 
tremties kelio dulkes ir purvus 
mes sunešime kankinių krauju 
ir kančiomis pašvęston Lietuvos 
žemelėn, gal jas net apvainikuo
dami gražbilystės kankinyste? — 
bijau net pagalvoti. Likusieji tė
vynėje, kenčiantieji kalėjimuose 
bei Sibire savo kančiomis krau
na tėvynės išpirkimui Didįjį lobį, 
kurį Viešpats tikrai įvertins, 
skelbdamas visų laukiamąjį Pri
sikėlimą, tik ar mūsų indėlis ne
bus permažas? Didžiausiais mūsų 
gyvenimo stigliais laikau tikrosios 
bei broliškosios meilės išblėsimą 
ir tą savotišką egoizmą, reika
laujant tolerancijos iš kitų, o ne
sistengiant jos patiems parodyti.

Dėl ateities uždavinių tremtyje 
ar emigracijoje, nekartosiu to, 
kas jau taip dažnai primenama 
kaip antai: išlikti lietuviais, iš
saugoti kalbą ir geruosius papro
čius, ko greičiau grįžti tėvynėn 
ir t. t. Norėčiau iš tautiečių tik 
vieno: būkime broliai tarp bro
lių ir stenkimės išlikti ar pasida
ryti tokiais, kad kovojantieji bei 
kenčiantieji mus broliais pripa
žintų ir kaip brolius priimtų lais
vos ir nepriklausomos Tėvynės 
atkūrimui. Manau, kad išmintin
gam ir geros valios tautiečiui šis 
priminimas tikrai labai daug ką 
pasakys, gi visiems kitiems — ir 
patys gražiausi bei aiškiausi pri
minimai kaip nieko nepadėjo, 
tap ir toliau negelbės. O Lietuva 
laukia ne žodžių, bet gyvenimo 
didvyrių.

— Atleiskite, Kunige Kanau
ninke, už laikraštininko smalsu
mą: Kaip ir kokiu būdu, Jūsų 
nuomone, baigsis Lietuvos kan
čios ir kada galima tikėtis sugrį
žimo į laisvą Tėvynę?

— Lietuvos kančios kaip ir 
kiekviena prasminga kančia, 
baigsis Prisikėlimu. O kada? ... 
Garbingasis Jubiliatas susimąstė, 
ilgokai vartė Naująjį Testamen
tą, pagaliau, tarsi pats sau, pa
sakė: — Dievo planai man neži
nomi, o pasauliu ir visais galin
gaisiais nepasitikiu ... Ten daug 
klastos darbuose, žodžiuose, pla
navimuose, tur būt, ir mintyse... 
Gerasis Dievas tik vienas gali 
mus išgelbėti, Jam ir valanda ži
noma ...

Imant ant pečių septintąjį gy
venimo kryžių, Brangaus Jubilia
to veidas buvo susimąstęs, bet 
ryžtingas, o pro darbų bei kančių 
supintas raukšles švietė dar nie
kada neprigesusi energija. *• c-
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Lietuviu Kalbos Vadovas atiduodamas spaudai Simams svarstyti. Visuomenė bu-
A vo painformuota, kad- vadovas

St. Barzdukas yra tau Parengtas (žr. mano
straipsnį 1948 m. kovo mėn.

Nors senokai buvo paskelbta, 
kad Lietuvių kalbos vadovas jau 
parengtas, bet, negalint jo taip 
greitai išleisti, jis ligi šiol vis dar 
buvo papildinė j amas, taisomas. 
Pagaliau ir šitie darbai jau baig
ti. Tariuos, šia proga mūsų visuo
menei bus įdomu žinoti, kaip šis 
toks mums jau seniai reikalingas, 
bet tik tremtyje parengtas dar
bas atsirado. Vadovą, kaip jau 
žinoma, rengė trys autoriai: anks
čiau Vilniaus, dabar Tubingeno 
universiteto profesorius dr. Pra
nas Skardžius, buv. Lietuvos 
Mokslų Akademijos vyr. asisten
tas Jonas M. Laurinaitis ir gim
nazijos lietuvių kalbos mokytojas 
Stasys Barzdukas. Tačiau šie trys 
autoriai į darbą įsijungė nevienu 
metu, nes ir pati vadovo parengi
mo mintis taip pat ne iš karto 
atsirado. Kaip ši mintis kilo ir 
subrendo ir kaip vadovo rengimo 
darbas buvo dirbamas, galės pa
rodyti šie bendrais bruožais čia 
pateikiami duomenys.

Pasibaigus karui ir tuojau pat 
pradėjus organizuoti lietuviškas 
mokyklas tremtyje, buvo susirū
pinta joms parengti būtiniausių 
vadovėlių. Švietimo Valdybos įga
liotinio Ig. Malinausko paragin
tas, 1945 m. pabaigoj tremties 
gimnazijai parašiau savo lietuvių 
kalbos gramatiką (1946 m. pra
džioj, netesėję savo žodžio, ją tik 
rotatorium išleido Mūnchene „Ai
dai“). Berašant šią gramatiką, 
kartu kilo mintis mokyklos rei
kalui parengti ir lietuvių kalbos 
praktinį vadovėlį, kuriame būtų 
pateikti būtiniausi rašybos, sky
rybos ir apskritai kalbos dalykai. 
Nieko nelaukdamas šio darbo 
taip pat ėmiausi tų pačių 1945 
pabaigoj. Apie tai pasisakiau 
ir 1941 m. per Petrines (bir
želio 29 d.) Tūbingene sutiktam 
prof. Pr. Skardžiui, kada mudu, 
susisėdę šiame svetimame mieste 
nuošaliam skvere ant suoliuko, 
dalinomės mintimis dėl lietuvių* 
kalbos ateities ir priemonių jos 
gyvybei palaikyti ir kultūrai ug
dyti. Tada profesorius mano dar
bui pritarė, mane padrąsino, pa
guodė, paragino dirbti toliau ir. 
svarbiausia, pažadėjo savo akty
vią pagalbą. Pasijutau tvirtesnis, 
drąsenis.

1947 m. vasario 8d. buvo su
šauktas Lietuvių Kalbos Draugi
jos steigiamasis suvažiavimas. Be 
kitų klausimų, jame buvo iškel
tas mūsų rašybos įvairavimas, 
ypačiai pasireiškiąs tremties spau
doje, ir padarytas toks nutari
mas: „LKD suvažiavimas, siek
damas lietuvių kalbos rašybos 
vienybės, paveda valdybai pasi
rūpinti tą rašybą stabilizuoti ir 
išleisti rašybos vadovėlį“. J. M. 
Laurinaitis čia pat pasiūlė pave
sti šį vadovėlį parašyti man kaip 
„šį tą“ jau turinčiam. Siūlymas 
buvo priimtas, užprotokoluotas ir 
spaudoje viešumai paskelbtas (žr. 
1947 m. kovo. 13 d. „Mūsų Kelio“ 
Nr. 11 M. Stonio „Lietuvių Kal
bos Draugija vėl gyva“). Dabar 
jau pasijutau ir įpareigotas. Ne
trukus atvyko dr. Pr. Skardžius 
į LKD valdybos posėdį (pačiame 
suvažiavime jis nedalyvavo, tik 
buvo išrinktas į valdybą), ir mes 
trys valdybos nariai — dr. Pr. 
Skardžius, J. M. Laurinaitis ir aš 
— smulkiau aptarėme pagrindi
nius planuojamo vadovėlio rašy
bos klausimus (pvz. kaip rašyti — 
augštas ar aukštas, pjauti ar pi- 
auti, lyja ar l|ja ir kt). 1947 m. 
kovo 9d. valdybos posėdžio pro
tokole šis pasitarimas taip užpro
tokoluotas: „Rašybos vadovėlio 
klausimas. Pasikeista nuomonė
mis ir pavesta toliau tuo reikalu 
rūpintis St. Barzdukui“. Po šio 
posėdžio pradėjau rašyti viską iš 
naujo. 1947 m. balandžio 22d. kai- 
kuriuos skyrius, kaip buvo mūsų

susitarta, jau galėjau išsiųsti žiū
rėti dr. Pr. Skardžiui. Bet bedir
bant paaiškėjo, kad vienas man 
pavesto darbo greitai atlikti ne
pajėgsiu, tad balandžio pabaigoj 
su J. M. Laurinaičiu susitarėme
darbą pasidalyti: jis imsis suda- nė į galvą neatėjo net papriešta- 
rinėti rašybos vadovėlio žodyną, rauti. Šiuo pat metu dr. Pr. Skar- 
o aš ir toliau rengsiu teorinę dali. ^ž*us> kaip Lietuvių Kalbos Drau- 
Tuo būdu pradėjome dirbti jau gijos pirmininkas, tam tikru raštu 
dviese. Dr. Pr. Skardžius iki rug- visuomenei pranešė apie rašomą 
pjūčio pabaigos visai neatsiliepė, praktinį lietuvių kalbos vadovą, 
užtat rugpjūčio 25 d. jis pas mus apimantį visu svarbiausius šių 
atvyko ne tik su gera nuotaika, dienų rašybos ir su ja susijusius 
ne tik atsivežė mano jam nusių- kalbos dalykus, ir išreiškė viltį, 
stus žiūrėti rankraščius, bet tu- kad visi šį kolektyvinį darbą kaip 
rėjo jau parašęs ir pats kai ku- Teikiant supras ir savo patari- 
riuos skyrius. Vėl visi trys per lapais bei nurodymais jo autoriams 
intensyvaus darbo tris dienas ateis į pagalbą (žr. 1947 m. lap-
(rugpj. 25—27) aptarėme iškilu
sius klausimus, sutarėme, kad 
mūsų leidinys turės vadintis „Lie- toliau, ir 1948 m. pradžioje pa- 
tuvių kalbos rašyba“ ir bus lei- grindiniai dalykai buvo parašyti 
džiamas trijų autorių vardu. jau beveik visi. Sausio 5—11 d.

Yra sakoma, kad apetitas atsi- dr. Pr. Skardžius vėl buvo atvy- 
randa bevalgant. Taip ir mūsų kęs, ir dabar ištisai visų trijų 
siekimai bedirbant vis didėjo. Po buvo perskaitytas pirmosios da- 
dr. Pr. Skardžiaus naujo apsilan- lies rankraštis ir aptarti su žody- 
kymo (1947 m rugsėjo 20 d.) kilo nu susiję klausimai. Tai buvo jau 
mintis „Lietuvių kalbos rašybą“ ir paskutinis mūsų visų trijų

I". Pėteraitis, kai ruošė žodyną

KIEKVIENO IŠKELIAUJANČIO TREMTINIO KNYGA
O. SAULAITIENE

Prieš kurį laiką mūsų spaudos 
kioskuose pasirodė Viliaus Pėte- 
r a i č i o LIETUVIŠKAI ANG
LIŠKAS ŽODYNAS (Lithuanian 
— English Dictionary), Mečio 
Sutkevičiaus (Mūnchene) 1948 m. 
išleistas.

Anglų kalbą vis labiau studi
juojančioji mūsų bendruomenė 
jau seniai domėjosi šia knyga ir 
į ją dėjo daug vilčių.

Ieškančiųjų teisingo kelio į gy
vąją anglų kalbą, gal būt, labiau
siai buvo laukiama žodyno su 
angliškąja tartimi. Tie, kurie iš 
šio žodyno bus to laukę, bus kiek 
nusivylę. V. Pėteraičio žodynas, 
kad ir skiriamas pirmiausia lie
tuviams mokytis anglų kalbos, 
anglų kalbos žodžių tarimo nežy
mi; tarimo žymėjimo laukusieji 
turėtų nepamiršti, kad paprastai 
žodynuose tarimas žymimas tik 
pagrindinėje kalboje (šiuo atve
ju: eventualiai angliškai lietuviš
kame žodyne).

Kas rašybai, vertimams ar stu
dijoms naudojasi žodynais, tas 
žino, kad nėra nė vieno žodyno, 
kuriame būtų absoliučiai viskas, 
ko kartais prireikia žodyne ieš
koti. Joks vertėjas nesinaudoja 
tik vienu žodynu: ir didžiausias 
žodynas, skiriamas pirmiausia 
kasdieniniam reikalui, negali ap
rėpti visų gyvenimo, mokslo ar 
minties sričių; kiekvienai sričiai 
reikia (ir yra) specialių žodynų.

Todėl ir V. Pėteraičio žodynas

negali duoti visko, ir būtų netei
singa to iš jo reikalauti.

Tačiau reikia pripažinti, kad V. 
Pėteraičio žodynas gana moder
nus. Paimta daug žodžių. Parinkti 
patys kasdieninei žodžio ir rašto 
kalbai reikalingiausi posakiai 
(pvz.: 294 psl. — pakelti, 359 psl. 
— prašymas ir daugelis kitų). Pa
sirūpinta duoti anglų ir amerikie
čių kalbos bei rašybos (kur jų 
yra) skirtumų pavyzdžių. Steng
tasi į anglų kalbą išversti tipiškų 
lietuviškų įrankių ir k. pavadini
mų (pvz.: kultuvė, klėtis ir t. t.).

Jei žodynas būtų skiriamas ang
lų kalbą mokantiems, angliškų 
posakių beveik nereikėtų; bet, 
kai jis skiriamas lietuviams ang
lų kalbos mokytis, tų posakių rei
kia ko daugiausia. Ir jų parinkta 
apsčiai. Lietuviški posakiai gal 
būt padės besimokantiems tiks
liau susivokti, kokiais atvejais 
koks anglų kalbos posakis varto
tinas, nes šiaip būdingų posakių 
ar žodžių vartojimo parinkimas 
nėra lengvas dalykas.
Tur būt reikia laikyti klaida, kad 
kai kuriuose posakiuose (pvz.: 53 
psl. — daktaras — „he got his 
doctor’s degree at Vilnius“; kitoje 
vietoje vėl „at Kaunas“) vartoja
ma at vietoje in. Anglai, priešin
gai amerikiečiams, skiria in ir at 
ta prasme, kad didelėms vieto
vėms sako in (pvz.: in London, in 
Klaipėda, in Kaunas, in Vilnius), 
o mažoms — at (pvz.: at Gilwell, 
at Pumpėnai).

dar daugiau plėsti. Vis aktyviau 
įsitraukdamas į darbą, dr. Pr.Skar- 
džius netrukus laiške pasiūlė lei
dinį pavadinti „Lietuvių kalbos va
dovu“. Siūlymas buvo toks pri
brendęs, kad nė vienam iš mūsų 

kričio 27 d. „Tėviškės Garso“ nr.) 
Darbas intensyviai buvo varomas

„Aidų“ Nr. 12).
Nors vadovas ir buvo baigtas 

rašyti, bet dar galutinai neišbaig
tas. Prie vadovo jo autorių buvo 
intensyviai dirbama ir toliau: 
reikėjo jį dar papildinėti, daug 
ką jame dar taisyti ir, svarbiau
sia, duoti jam vieningą redakciją. 
Visą šį redagavimo darbą teko 
pasiimti prof. dr. Pr. Skardžiui. 
Kiti du autoriai siuntinėjo jam 
surašę savo pastabas ir papildy
mus (J. M. Laurinaitis 1948 m. 
vasaros pradžioj buvo pas profe
sorių dar nuvykęs, ir juodu abu 
per pusantro mėnesio tvarkė žo
dyną). Daug, ne dešimtimis, bet 
tiesiog šimtais, puslapių yra pri
rašyta šių įvairių pastabų, bet 
pati didžioji ir pati atsakingoji 
darbo dalis, pareikalavusi ir pa
siaukojimo, atiteko pačiam vado
vo redaktoriui. Šitaip buvo dirba
ma iki paskutinių dienų, tik J. M. 
Laurinaitį nuo 1948 m. pabaigos 
iš darbo išjungė iš pradžių liga, 
vėliau — emigracija. Būtų daug 
ką galima pasakyti ir apie pa
čias darbo sąlygas, kad ir apie 
tą „šulinį“ 2 x 2 m, kuriame rei
kėjo vienam iš autorių gyventi ir 
kuriame tekdavo posėdžiauti, kas 
valanda ar pusvalandis pravėdi
nant, nes pritrukdavo oro, bet tai 
jau būtų „ne į temą“. Visdėlto 
reikia Dievui dėkoti, kad jis svei
kus ir gyvus laikė ir leido savo 
tautai šį darbą padirbti. Praneš
dami savo visuomenei, kad mūsų 
darbas jau baigtas, drįstame iš 
jos tikėtis atlaidumo neišvengia
miems trūkumams.

Galutinė vadovo struktūra at
rodo šiaip. Pirmiausia duodamas 
redakcijos žodis, po jo — svar
besnieji šaltiniai, santrumpos ir 
ženklų paaiškinimai ir įvadas, kur 
nagrinėjami šie klausimai: lietu
vių kalba ir jos senovė, dabarti
nis lietuvių kalbos pobūdis, lie
tuvių rašomosios kalbos raida, 
bendrinė kalba ir jos vartosena,
bendrinė tartis, rašyba, norminės

Pasitaiko kurių-ne-kurių žodžių 
vertimo netikslumų (pvz.: 99 psl. 
— gubernija klaidingai išversta 
government; 544 psl. — verba iš
verstą willow-twig).

Kai kurie paukščių ir žvėrių 
vardai pažymėti ir lotyniškais sa
vo pavadinimais (pvz.: barsiukas, 
kuosa), kiti (pvz.: švilpikas, ku
rapka) nepažymėti.

Yra likę korektūros klaidų (pvz.: 
278 psl. — onomatopoeja — žode
lis „buss“, parašytas smulkiom 
raidėm, tur būt, turėjo būti 
„buzz“?).

Su žodyno formatu teks apsi
prasti.

Žodynas turi daug gerų priva
lumų, prieš kuriuos sunyksta šios 
kelios pastabėlės. Jis yra didelis 
įnašas lietuviams, kuriems dabai 
tenka rimtai mokytis anglų kal
bos. Jis vertai ras sau vietą men
kame kiekvieno iškeliaujančio 
tremtinio knygų ryšulėlyje.

Kol nėra tinkamo rašybos va
dovo, šiuo žodynu ne vienas pasi
naudos ir lietuvių rašybos reika
lams.

Atrodo, kad anglosaksų kraš
tuose seniau gyveną lietuviai ga
lėtų V. Pėteraičio žodynu pasi
naudoti ir lietuvių kalbos mokė
jimui pagilinti.

Savo žodyną V. Pėteraitis, pats 
būdamas Klaipėdos lietuvis, dedi
kuoja Mažosios ir Didžiosios Lie
tuvos suaugimui. Be abejo, jis 
prisidės dar labiau suartinti se
nosios Lietuvos ir Amerikos Lie
tuvos lietuviams.

KOTRYNA GRIGAITYTE

Man atsiliepti negali
Atsiliepė pavasariui 
margų gėlių daigai, 
atsiliepė ir pumpuras obels trapus. 
Juose Tu šilimą , 
savųjų rankų palikai, 
ir Tavo žingsnių pėdos 
čia visad gyvos bus.

Atsiliepė pavasariui 
po langu jazminai, 
atsiliepė vikšrelis po lapu, 
nors atsilieps sode, 
lakštingalų pulkai, 
ach, be Tavęs, motule, 
bus taip klaiku...

Atsiliepė pavasariui 
rugelių žaluma, 
atsiliepė bitutė avily. 
Tik. Tu, motule, mylima 
tyliam, šaltam kape 
man atsiliepti negali...

lytys, žodynas, bendra vadovo 
linkmė. Trumpai šiandieninė lie
tuvių kalba paaiškinta ir angliš
kai parašytame žody. Paties va
dovo yra dvi dalys. Pirmąją dalį 
sudaro šie pagrindiniai skyriai:
1. garsų daryba, jų rūšys ir tartis,
2. rašyba ir raidynas, 3. lietuvių 
kalbos garsų rašyba, 4. pradinių 
didžiųjų ir mažųjų raidžių varto
jimas, 5. žodžių dalių kėlimas, 6. 
rašymas kartu ir skyrium, 7. sve
timybių (bendrinių ir tikrinių) 
rašymas, 8. santrumpos, 9. kalbos 
dalykai, 10. skyryba ir 11. kirtis 
ir priegaidė. Antrojoj daly duo
dami žodyno paaiškinimai ir pats 
žodynas. Neįmanoma trumpam 
rašiny smulkiau turinio išdėstyti, 
bet vadovą rūpintasi taip pareng
ti, kad jis duotų atsakymą į visus* 
kalbos vartotojui galinčius iškilti 
klausimus.

Vadovą leidžia „Ventos“ leidy
kla. Su leidėjais sutartis-jau pa
sirašyta.

Tremtis, 1949. 4. 22.

DP DAILININKAI AMSTER
DAME

Šių ęnetų vasario mėnesyje IRO 
vadovybė Amsterdame surengė 
DP pdrodą. Joje dalyvavo 54 
tremtiniai dailininkai, jų tarpe 8 
lietuviai: P. Augius, A. Galdikas, 
V. K. Jonynas, V. Petravičius, V. 
Ratas, A. Valeška, T. Valius, V. 
Vizgirda. Mūsų dailininkų kūry
ba susilaukė nemažo dėmesio. Ir 
parodos išleistame kataloge 
apsčiai atstovaujami lietuviai. 
Jame yra net 5 darbai, katalogo 
viršelis T. Valiaus. x

Parodą paminėjo Amsterdamo 
laikraščiai ir gražiai apie ją at
siliepė. „Gooi & Eemlander“, 
kompetentingas meno klausi
mais, rašė: „Eduard Ruga (estas) 
savo spalviniuose vaizdiniuose 
sapnuoja apie tėvynę, T. Valius 
rodo gražius medžio raižinius, V. 
Petravičius — daug gyvybės lino 
raižiniuose. August Annus (lat
vis) piešia pilkai sidabro spal
vomis ir pasilieka gilus tradici
niame impresionizme.

„De Tijd“ rašo, kad šių daili
ninkų kūryba rišasi su tė
vyne. Ir pritaikomajame mene 
lenkų ir baltų dailininkai yra 
puikūs meistrai ir sukuria tik
rai pasigrožėtinų ir vertingų dar
bų. V. Petravičius, dirbęs Kauno 
Akademijoje, parodo gražių de
koratyvinių lino raižinių. Jo 
„Mano tėvynė“ be jokio senti
mentalumo kalba apie ilgesį.“

„Pet Parool“ rašo, kad parodos 
grafika sudaro geriausią dalį. Jie 
gali būti lyginami su kitų tautų 
darbais. „Groene Amsterdam
mer“ priduria — „ši paroda turi 
dvi puses: viena — paveikslų 
charakterio sunkumą, nes jie vi
si sukurti vargingomis sąlygo
mis, stovyklose; antrą — verži
mąsi iš tos sunkios atmosferos. 
Savo atsiminimuose jie piešia tė
vynės vaizdus, gėles, natūrmor- 
tus, ir jų paveikslai kalba dideliu 
ilgesiu ir pergyvenimu.“ P. J.

4
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Pritaria Sforzos politikai
Roma. Italijos min. kabinetas 

pritarė užs. reik. min. grafo 
Sforzos politikai Italijos kolonijų 
klausimu.

Trumpame komunikate mini- 
^terių kabinetas pasisakė už „tai
kos ir tarptautinio bendradar
biavimo politiką. Italija pasiruo
šusi Afrikoje pradėti vėl civili
zacinį darbą, nes tai turi didelės 
reikšmės Italijos demokratijos 
atstatymui.

’ APA iš Romos praneša, jog 
gen. Giuseppe Garibaldi įteikė

atvykęs j JAV, pareiškė, jog IRO 
ruošianti planus DP gabenti į' 
Ameriką lėktuvais. Norima kiek
vieną mėnesį lėktuvais išvežti 
bent po'2000 DP, kad tuo būdu 
pagreitėtų DP emigracija i JAV.

„SOVIETUS GĄSDINA ATOMINĖ 
BOMBA" •

Galvęstonas. <len. lt. James H. 
Doolittle, karo metu vadovavęs 
JAV aukštosios armijos aviacijai,

pareiškė, jog „vienintelis dalykas, 
ko bijo Sov. Sąjunga, yra tai, kad 
mes turime atominę borrtbą ir ga
limybę jai bet kurioj viefoj pa
naudoti?"

„Jeigu ir kada sovietai turės 
atominę bombą, mes turime turėti 
dar galingesnį ginklą ir tobules- 

’nius būdus jo naudojimui" — pri 
dūrė generolas ir toliau pareiškė:

„Aš spėju, jog sovietai „žino 
kaip", bet neturi nei įrankių, nei 
fabriko, 'kur galėtų ją pagaminti. 
Atominei bombai pagaminti reika
linga „žinoti kaip", turėti fabriką 
ir atominę krosnį."

„Kovas" nugalėjo
Balandžio 18 Rochdale j „Ko

vas“ draugiškose rungtynėse su
sitiko su* Škotijos meisteriu 
Glasgow’© „Maryhill". Šios rung
tynės buvo vienos iš aršiausių 
„Kovo" turėtų susitikimų ir iš 
pat pirmųjų minučių užvirė 
karšta kova. Kėlinys baigiamas 
18:13 „Kovo", naudai. Antrame 
kėlinyje škotai padiktuoja dar 
karštesnį žaidimą- ir išlygina re
zultatą. Netrukus jau jie veda 
29:24.

Škotijos meisteri
Anglijoje netrūksta tai pat 

tokių laimingųjų. Pereitą sa
vaitę laimė, nusišypojo Nicholls 
Edward, vienos dirbtuvės dar
bininkui, kuris laimėjo 'taip pat 
futbolo 49.232 svarų sterlingų. Šis 
laimingasis anglas jau dalyvavo 
toto spėjime ištisus 2 metus ir iki 
šiol buvo telaimėjes tik 24 šilin
gus. Taigi, kartais reikia tik lai
mės ....

TRUMPAI IŠ VISUR
respublikos generalinei prokura
tūrai skundą, kuriame Italijos 
komunistų vadas Togliatti ir 
partijos vicesekretorius - Luigi 
Longo kaltinami valstybės išda
vikiu. Skunde pareiškiama, jog 
abiejų komunistų kaltėms įro- 

’ dyti turima rimtos medžiagos.
DE GASPERI BUVO LABAI 

MANDAGUS
Paryžius. Čia išeinančiame sa

vaitraštyje „Carrefour" rašoma: 
Ligi šiol santykiai tarp Italijos 
min. pirm, de Gasperi ir komu- 

. nistų vado Togliatti nebuvo 
blogi. Bet po triukšmingų įvy
kių, buvusių ryšium su Italijos 
prisidėjimu prie Atlanto pakto, 
dalykai kiek pasikeitė.. Parla
mente tiek grubiai ginčytasi, kad 
paskui Togliatti, kaj, posėdžio pa
baigoje prie parlamento durų su
sitiko de Gasperi, užsitraukė 
skrybėlę ant kaktos ir sušuko: 
„Aš nesveikinu svetimos valstybės 
lekajaus!" — „O aš jį sveikinu 
net du kartus!“, — atsakė minis-
teris pirmininkas, mandagiai du- tų būti imamas iš Vakarų Vokie- 
kart pakeldamas skrybėlę prieš 
Togliatti.

Vokiečiu plienas V. Europos apginklavimui
Vašingtonas. UP pranešimu, ge

rai informuotuose JAV vyriau
sybės sluogsniuose manoma, jog 
pasiūlyta 1,4 milijardo dolerių 
JAV karinė parama V. Europos 
kraštams įgalins juos atsispirti 
prieš bet kokį puolimą. Be to, tų 
kraštų aprūpinimas ginklais vi
siškai netrukdys jų ūkio atstaty
mui. Pagal numatomą karinės 
paramos planą į Europą pirmiau
siai bus siunčiama tankai, mu
tacija, artilerija ir lėktuvai. Pas
tebima, 'jog lėktuvai nebus pačio 
naujausio tipo, tačiau toki, ku
rie ir dabar laikomi modemiš
kais. Pabrėžiama taip pat, jog 
JAV karinė parama Europai ne
gali pakenkti pačios Amerikos 
karinėms pajėgoms. Iš kitos pu
sės manoma, jog Vakarų Euro
pos valstybės iš dalies ir pačios 
galės apsiginkluoti. Ryšium su 
tuo galvojama, jog plienas galė-

KONTROLE BULGARIJOS 
MINISTERIAMS

Sofija. Bulgarijos ministerių. „Kovo" naudai, 
kabinetas, kuriam dabar vado
vauja buvusio min. pirm. Dimi- 
trovo pavaduotojas Kolarovas, 
nutarė įsteigti komisiją, kurios už
davinys būtų prižiūrėti visų vy
riausybės įstatymų .vykdymą, o 
taip pat tų uždavinių vykdymą, 
kurie payesti atlikti atskiriems 
ministeriams.

„Kovas“ keičia žaidimo takti
ką. Pakeitimas padėjo, Ir pa ke
lių minučių rezultatas jau išly
ginamas. Dar po kelių sėkmin
gų metimų, — jau veda „Kovas“ 
ir' rungtynės baigiamos 34:30

„Kovas,“ — Glatkauskas 6, Pu
zinas 14, Butkus 10, Steponavi
čius .4, Kakeranas 0. („BL“)

DP LĖKTUVAIS Į AMERIKĄ
New Yorkas. Žydų imigracijos 

įstaigų atstovas Max Newman,

tijos.
Denos pranešimu, vadovaują 

JAV karo strategai yra nuomo
nės, jog, Amerikai remiant, Va
karų Europa įstengtų atsispirti 
sovietams.

Nuteistas estas, šuiftiueįes Rusijai
Stockholmas. Eerik Suurvali iš, 27 dokumentus, iš kurių matyti, 

Estijos balandžio 12 d. Stockhol- 
mo teismas nuteisė* 4 mėnesiams 
kalėjimo, apkaltindamas jį so-

S vietų šnipu. Jis rinkdavo sovietų 
' pasiuntinybei informacijų, lie

čiančių estų pabėgėlius Švedi
joje, ypač gi planuojačius emi
gruoti Kanadon, ir buvo sučiup
tas tfaip tik tuo metu, kai ren
gėsi perduoti informacijų sovie
tų atstovui nuošaliame miške. 
Teismo proceso smulkmenos bus 
laikomos paslaptyje dešimtį metų.

Švedijos vyriausybė du kartus 
yra atmetusi sovietų reikalavi
mus, kad Suurvali būtų paleistas 
ir leidžiamas išvykti į Sov. Są
jungą.

LENKŲ PASIUNTINYBE 
. ŠNIPŲ LIZDAS

Vašingtonas. JAV atstovų rūmų 
priešamerikinei veiklai tirti ko- 

■ 7 mitetaž balandžio 23 d. pateikė

jog Lenkijos pasiuntinybė JAV 
buvo naudojama šnipinėjimo rei
kalams. Komisija dokumentus ga 
vo iš gen. Izidoriaus R. Modelski, 
kuris iki pereitų metų rugpiūčio 
mėn. buvo lenkų pasiuntinybės 
karo atašė Vašingtone. Kartu su 
kitais dokumentais gen. Models- 
ki pateikė komisijai ir slaptą 
raštą,, kuriame išdėstytas visas 
šnipų tinklas. Raštas pasirašytas 
lenkų generalinio štabo pulk. V. 
Komar. Šį raštą Modelski gavo 
kartu su įsakymu teikti informa
cijų apie JAV lėktuvų tipus, at
skirų tipų lėktuvų skaičius, are- 
odromų padėtį, karo laivyno 
įrengimus, naujus cheminio karo 
išradimus ir karo pramonės įmo
nes.'

Pulk. Komar, Modelskio teigi
mu, esąs sovietų pilietis. Lenkų 
šnipų tinklo šefas JAV. Meksi
koj ir Kanadoj esąs pulk. G. 
Bolkovaik.

Futbolas: Olandija Prancūzija 
4:1, Belgija — Irlandija 2:0, Pran
cūzija — Olandija B 5:0. Juniorų 
klasėje: Prancūzija B — Olandija 
4:1, Belgija — Irlandija 5:0 ir Ško
tija — Anglija 1:0.

FUTBOLO TOTO NEŠA LAIMĘ
Pastaruoju metu beveik visa Vo

kietija „serga" futbolo toto. Ši te
ma yra šiuo metu aktualiausia, ji 
net nustelbia vokiečių „įgimtą bė- 
davojimą" dėl maisto stokos. Ti- 
puoja visi-seni, jauni, vaikai, mer
gaitės! Tipuoja net atskiri klubai 
ar sambūriai. O ar laimi? — Taip! 
Štai prieš keletą savaičiif vienam 
Muencheno kanalizacijos darbinin
kui pasimaišiusi čigonė išbūrė lai
mę. Jis buvo girdėjęs prieš tai, 
kad, spėjant futbolo rungtynes, ga
lima laimėti daug, pinigų. Darbi
ninkas deda viską „ant kortos",' 
nueina ir nusiperka kelius lape
lius, kuriuose atžymi, jo manymu, 
kurios „L"klasės komandos turi 
laimėti. Ir štai po savaitės jis su
žino, kad tuo kartu laimėjo dau
giau 40.000 DM. Šio įvykio kaip 
paskatintas, Ansbache gyvenantis 
vienas kriminalinės policijos valdi
ninkas, kuris, gal būt, keletą kar
tų matė futbolą žaidžiant, taip pat

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Tėvynės Sargas. Kultūros, vi

suomenės, politikos ir socialinių 
mokslų žurnalas. 1949 m. II to
mas, Nr. 1 (5). Turinys: Pijus 
XII. Krikščioniškosios taikos są
lygos. — Kard. P. Spellmanas, 
Sovietinė taika. — Vysk. Dr. V. 
Padolskis, Sv. Rašto įnašas į 
žmonijos žinių lobyną. — P. P. 
Būčys MC, Kunigų lietuvišku
mas ir bedievybė Lietuvoje. — 
Dr. A. Ramūnas, Dviejų milžinų 
šešėlyje. — Jonas B., Vatikano 
politika. — V. Bagdonavičius, 
Laisvės beieškant. — Gr. S-nė, 
Aušros vartai. Be to, skyriai: 
Ryškieji veidai, Bažnyčia ir re
ligija, Įvairenybės, Knygos. Re
daguoja Redakcinė Kolegija. Ad- _ .
ministracijos adr: (14b) Reutlin- tipuoja — ir laimi 123.500 DM (!) 
gen, Johanstr. 3 Kaina 3,50 DM. Ši suma buvo didžiausia iš iki šiol

Lietuvos Valstybės 1922 m. Toto Sąjungos išmokėtų pinigų. 
Konstitucija „Tėvynės Sargo“ Charakteringa, kad ligi šiol atspė- 
biblioteka TĮr. 3, 1949 m. Kainą jo daugiausia tie, kurie labai mažai 
0,50 DM. nusimano apie .... futbolą.

Paieškojimai
15, Jelgava, Latvijoje; paskufi- 
nės žinios 1944 m. birželio mėn. 
iš* Minsko.
Paškevičienė, gim. Gudohytė, 
Antanina, gim. Panevėžyje, Lie-

DU NAUJI IRO ŽEMĖLAPIAI

3ro
Šiaurės Amerika. Mastelis 1:5 

mil. Kaina DM 6.—.
Australija ir Naujoji Zelandija. 

Mastelis 1:10 mil. Kaina DM 4.—. 
Užsakant pinigus siųsti kartu 
šiuo adresu: J. Kunkis, (13a) Bad 
Kissingen, Theresienstr. 2.

Daugovės pirmininką Dr. 
Joną Mikulionį ir coli. Ja
niną Dunderaitę,*- sukūru
sius lietuvišką šeimą, svei
kina ir daug saulėtų dienų 
linki
Bonnos u-to Stud. Ateiti

ninkų Draugovė

Bendramintį gyd. Vladą 
Gaurišą ir p-lę Reginą Pet
kevičiūtę, sukūrusius lie
tuvišką šeimų, sveikina ir 
daug saulėtų dienų linki 
Bonnos u-to Stud. Ateiti

ninkų Draugovė

Dr. Joną Mikulionį ir 
stud, odont. Janiną Dunde- 
raitę, sukūrusius lietuvišką 
šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikina.

Bonnos u-to lietuviai 
studentaiIRO TARPTAUTINĖS PAIEŠKOJI

MŲ ĮSTAIGOS, AROLSENE PRIE 
KASSELIO, IEŠKOMI ŠIE 

ASMENYS:
Adomaitis Bronius, gimęs 1922 

Šakiifbse, Lietuvoje, manoma, kad 
yra Vokietijoje.

Cinkaitė-Tumienė Luida, mano
ma, kad yra Vokietijoje. .

Derczanski Moise, gimęs 1889.
I. 1 Vilniuje, Lietuvoje, išvežtas iš
St. Gervais les Bains, Prancūzijoje,
per Romą į Auschwitzą. „

Dowidat Vanda, maždaug 20 me- TaraSkevtaiusJ _______ _
tų amžiaus, gimusi Kaune, pasku- 1922 m. Lietuvoje, paskutinis ži- 
tinė žinia iš Kauno, Lietuvos. * nomas adresas: Kaunas, Lietuva.

Dudzinski Josephine, gimusi 1870 Vanagienė, gim. Paškevičiūtė, Ve- 
Aleksandravoje, paskutinė žinia iš ronika, gim. 1900 m. Rygoje, Lat- 
Aleksandravo, Liubavo, Marijam- vijoje, paskutinis žinomas adre- 
polės aps., Lietuvos. sas: Kaunas, Lietuva.
’ Gordon gim. Hirsch, Chano, gi- Zolinas josef., gim. 1898. III. 23.

ATRASTAS SV. PETRO KAPAS .m“‘ 1895 Joniškyje, Lietuvoje^
Jau nuo 1941 pietų po Sv. Pe

tro bazilika Romoje vykdomi kū-

Šneideraitis Konstantia-Elisabet, 
gim. 1916. VI. 13 Amerikoje; pa
skutinės žinios 1944 m. rugpiūčio 
mėn. iš Stolp, Pomeranijos.
Sukauskas Vladas (Henry), gim. 
1905. XI. 23 Leningrade, gyvenęs 
Kaune, Lietuvoje; manoma, kad 
yra Vokietijoje.
a ma Henrikas, gim.

Gyd. Vladą Gaurišą ir 
p-lę Reginą Petkevičiūtę, 
sukūrusius lietuvišką šei
mos židinį, nuoširdžiai svei
kina.

Bonnos u-to lietuviai 
studentai.

LAIKAS PRADĖTI BENDRADARBIAVIMA

Tdėjds draugę
Dr. med. dent. Eleną Ku- 
belskytę ir p. Vladą. Lia
tuką vedybų proga svei
kina ir linki saulėto šei
mos gyvenimo
Erlangeno u-to studentai 

ateitininkai

Naujasis Konstantinopolio or
todoksijos patriarchas Atenago- 
ras I pasiuntė popiežiui Pijui XII Meuįumrt nwiHUJC vj-mumu pa
sveikinimą jo dešimties metų sinejimai. Norima išaiškinti, ar 

m .. bažnygja pastatyta ant šv.
Petro kapo. Kasinėjimų daviniai 
tai iš tikrųjų patvirtina. Spėja-, 
ma, kad šv. Metais šv. Petro ka
pas bus atidarytas viešam lan
kymui.

STIPRĖJA KATALIKAI 
J.A. VALSTYBĖSE

J. A. Valstybėse kunigų skai
čius nuo 1918 iki 1948 m. iš 20.000 
pakilo iki 41.000. Pereitais me
tais į Kat. Bažnyčią įstojo 115.000 
asmenų. Katalikų mokyklas lau
ko 3 milijonai mokinių. Vien Los

vainikavimo proga. Vienoje savo 
kalboje patriarchas pareiškė, jog 
atėjo laikas pradėti bendradar
biavimą su Kat. Bažnyčia.

Freiburgo, Lozanos ir Genevos 
vyskupas pareiškė didelį apgai
lestavimą dėl 15 protestantų dva
siškių nuteisimo Bulgarijoje. Jis 
pareiškė, jog katalikai, protestan
tai ir kitų konfesijų nariai šian
dien atkakliai gina savo tikėji
mą. Bendros kančios ir artimas 
bendradarbiavimas vienų su ki
tais dėl religijos laisvės paša
linsiąs šitą nežmonišką materia- • Angeles paskutiniais metais ati- 

. lizmo siautėjimą. daryta 14 katalikiškųjų mokyklų.

, - Ingavangy, Šilavotas, paštas, Ma-
Grossman Abram Icchak, 50 me- rįjampolės aps. Lietuvoje, pasku- 

tų amžiaus, paskutinės žinios iš tiziį kartą matytas anglų zonoje, 
Prienų, Lietuvos. Vokietijoje.

Heimanas Itzik, paskutinis adre
sas: Šeduvos, Panevėžio aps., Lie
tuva.

Hirsch Fruma Mere, gimusi 1915
m. Žagarėje, paskutinės žinios iš 
Kauno, Lietuvos.

Skeiviu Orestas, gimęs 1921. III.
19, gyvenęs Ėutkiuose, Mažeikių 
aps., Lietuvoje.
Bartkevičius Juozas, gimęs Pane
vėžyje, Lietuvoje.' •
Jonušas Antanas, gim. 1888 m.
Rietave, Raseinių aps., Lietuvoje.
Kubiliutė Elena, gim. 1921 m., 
Juriškiuose, Panemunėlio aps. 
Lietuvoje; išvežta į Austriją.
Laurintschik Johan, gim. 1907. IX.

Vyr. FASK pranešimo apie 
1948 metų veiklą pabaiga kitam 
numery.. .

‘šeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie- 
U*.IUUIIUI nials. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25’ pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. • užsieniui DM 5.—Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinamos 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. Smaižys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan. Vinnipeg, Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 

ir Mr. Pr. UrbutiS, 2024 Canalport Ave, Chicago 16, Hl, USA.
Australijoje: Rev. J. Tamulis, Federal Catholic Immigration Commit

tee, 150 Elizabeth St., Sydney, Australia
Pietų Amerikos Valstybėse: Rev. P. Ragažinskas, Caixa postal 4118, Sao 

Paulo, Brasil.
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje ir Australijoje — 3 šilingai, 
o Kanadoje, JAV-se ir Pietų Amerikos visose valstybėse — 6 doleriai 
metams.
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Atqtei suskufdiie įvykiais Kudįaįe
išvengtų bet kokio įsipainiojimo 
į kovos veiksmus. Tuo tarpu 
marš. Čiangkaišekas specialiu 
lėktuvu atskrido į Šanchajų. Va
dovaujančiųjų kuomintango na
rių konferencijoje jis pareiškė: 
„Galutinė pergalė per trejus me
tus bus mūsų“. Paskui jis reika
lavo „visus taiką mylinčius ir pa
triotus kinus prisidėti prie ko
vos kraštui išlaisvinti iš komu- 
nistinės tironijos ir vėl parodyti 
ryžtingumo ir drąsos, kuria jie 
pasižymėjo per aštuonerius ilgus 
ir karčius karo metus prieš Ja
poniją“.

Hartfordas. Buvęs ypatingas ame
rikiečių prokuroras karo nusikaltė
lių byloje Nuernbergo Thomas Dodd 
atsisakė priimti iš Lenkijos vyriau
sybės karininkų ordeną ,,Polonia re- 
stituta“, kuriuo norėta pažymėti jo 
nuopelnus teisingumui ir taikai Jis 
pareiškė negalįs priimti iš dabarti
nės Lenkijos vyriausybės ordeno. 
lygiai kaip nebūtų priėmęs kokio 
nors pažymėjimo ženklo iš nacių.

Berlynas. Reuter pranešimu, dar 
šia savaitę i Vokietiją atvyksiąs Pie
tų Afrikos ministeris pirm'. Dr. 
Malan.

Londonas. Britų Žem. Rūmuose 
kilo debatai dėl anglų laivyno 
vienetų susidūrimo su kinų .ko
munistais. Opozicijos vadas W. 
Churchill paprašė vyriausybės 
duoti paaiškinimų. Min. pirm. C. 
Attlee savo pranešime pabrėžė, 
kad britų laivyno daliniai tik 
atsišaudė, norėdami atsiginti nuo 
komunistų užpuolimo. Britai šia
me susidūrime, oficialiu prane
šimu, turėjo žmonių nuostolių: 
žuvo 42, sužeisti 53 ir 12 dingo 
be žinios. Attlee toliau pareiškė, 
kad vyriausybė nemananti savo 
atstovų iš komunistų užimtų sri
čių atšaukti. D. Britanija ir toliau 
laikysiantis nesimaišymo į Kini
jos reikalus politikos, kas buvo 
1945 m. gruodžio mėn. Maskvos 
pasitarimuose pasižadėta.

Pekingo radijas tuoj po Attlee 
pareiškimo paskelbė kinų komu
nistų spaudos agentūros oficialią 
žinią, kurioje kaltinami britų lai
vyno vienetai, kartu veikę su 
vyriausybininkų laivais ir liau
dies armija netekusi 252 karei
vių. Ta pačia proga komunistai
pareikalavo amerikiečių ir britų 
visai atitraukti iš Kinijos savo 
„agresyvias karines pajėgas“. 
Komunistai taip pat reikalavo 
atlyginti padarytus nuostolius, 
atsiprašyti liaudies armiją ir nu
sikaltėlius nubausti.

Tuoj po vyriausybės paaiški
nimo britų Žem. Rūmuose įvykęs 
kabineto posėdis .aptarti visiems 
įvykiams Kinijoj.

Britų karinės vadovybės pa
reigūnas pareiškė, kad Didž. Bri
tanija, ryšium su paaštrėjusia 
padėtimi Kinijoj, pasiųsianti par 
stiprinimų laivynui į Hongkon- 
gą. Du britų lėktuvnešiai ir po
vandeninių laivų dalinys saugo
siąs anglų laivų susisiekimo lini
jas Kinijos vandenyse.

ČIANGKAIŠEKAS KALBA 
APIE „GALUTINĘ PERGALĘ“

Šanchajus. Komunistų armijos, 
prasilaužę per Jangcės pozicijas, 
sutelkė savo ofensyvą į Šancha
jaus erdvę, iš kur beliko tik 
vienintelis susisiekimo ryšys — 
į pietinę Kiniją einąs geležinke
lis. Sausumos, jūros ir oro ke
liais, — nors vienas aukštas ki
nų karininkais pareiškė, kad vy
riausybės kariuomenės daliniai 
gali priešintis bet kokiam užpuo
limui, — civiliniai gyventojai 
bando pabėgti iš Šanchajaus, kad

Keičia Ispanijos politika
Madridas. Associated Press iš 

patikimų diplomatinių sluogsnių 
patyrus;, jog JAV pritarsiančios 
Ispanijos dalyvavimui antrinėse 
JT organizacijose. Tos pačios

GEGUŽES 1 D. PROGA
Lietuvių Tremtinių Darbininkų 

ir Amatininkų Profesinės Sąjun
gos Centro Valdyba Augsburge 
Darbo dienos proga išleido at
sišaukimą į įvairias pasaulio 
prof, sąjungų organizacijas, kvies
dama visus pasaulio darbininkus 
į vieningą ir nepilaažiamą kovą 
prieš visų pasaulio darbo žmo
nių priešą — komunizmą. Atsi
šaukime iškeliama aikštėn pa
vergtosios Lietuvos darbo žmo
nių skriaudos ir kančios, taip pat 
lietuvių tremtinių darbininkų 
siekimai.

Pulk. Ferris (vidury), EUCOM civilinių reikalų skyriaus viršininkas, 
kurio žinioje DP reikalai, lydimas 1st Lt Twyman Freda ir Augs
burgo stovyklų Field Supervisor M. V o u k o v i c h (dėšinėj), taip pat 
IRO Area 5 dir. Elisabeth Robertson (kairėj) balandžio 26 d. in
spektavo Augsburge Hochfeldo DP baltų stovyklą A. Kurkulio nuotr.

Sovietai įiasiunęe nuttaukii Beifyno Uokada
SUSITIKS KETURI „DIDIEJI“ IR „DIDŽIAUSIEJI“. — BLOKADOS PANAIKINIMAS TARP 
GEGUŽES 10—15 D. D. — PASITRAUKIA GEN. CLAY. — BERLYNO AMERIKIEČIŲ VADAI 

NETIKI SOVIETŲ GERAIS NORAIS. — SPAUDOS BALSAI.

Paryžiaus didieji laikraščiai tei
gia, jog New Yorke vykstą Vo
kietijos klausimais pasitarimai 
tarp JAV ir Sov. Sąjungos pa
žengė priekin. JT sluogsniuose 
laukiama keturių „didžiųjų“ užs. 
reik, ministerių susitikimo. Spė
jama, jog jų konferencija įvyk
sianti gegužės mėn. vidury. Ame
rikiečių radijo komentatorius

Atsimink!

agentūros pranešimu, JAV pa
siuntinys Madride, Paul Culbert
son, Ispanijos užs. reik. min. Dr. 
Artajo painformavęs, jog ameri
kiečių delegatai JT susilaikysią, 
kai būsiąs balsuojamas normalių 
santykių su Ispanija atstatymo 
klausimas.

Ispanijos vyriausybė mano- jog 
du trečdaliai balsuos, už ją. 
Sprendžiamieji balsai būsią Ko- 
starikos, Panamos, Hondūro ir 
Nikaraguos, gi kiti Lotynų Ame
rikos ir arabų kraštai balsuosią 
už Ispaniją.

UP pranešimu, ir Prancūzijos 
aukštieji diplomatiniai sluogs- 
niai mano-, jog atėjęs laikas keis
ti Ispanijos politiką. Tų sluogs
nių nuomone, Ispaniją reiktų ne 
tik primti į JT, bet įtraukti ir į 
Atlanto paktą.

Prasideda Atlanto ^akto delatai paskutinės naujienos
Vašingtonas. JAV senato už

sienių politikos komisija balan
džio 27 d. senate pareiškė savo 
pritarimą Atlanto paktui ir pra
dėjo debatus dėl to pakto ratifi
kavimo.

Vašingtone manoma, kad ame
rikiečių tautos dauguma pritars 
Atlanto paktui ir Senatas jį ra
tifikuos. Bet taip pat spėjama, 
kad senato debatai tuo reikalu 
pareikalaus ilgoko Jaiko, ir 
sprendimo nelauktina prieš lie
pos mėn. pradžią.

Drew Pearson teigia, jog konfe
rencijoj būsią stengiamasi paša
linti nuomonių skirtumus tarp 
Rytų ir Vakarų. Tačiau ši kon
ferencija būsianti tik prelimina
rinio pobūdžio, nes tų pačių klau
simų apsvarstyti netrukus susi
rinksią patys „didžiausieji“: Tru- 
manas, Stalinas, Queuille ir Att
lee. Šie greičiausiai susirinks Pa
ryžiuje, nes Stalinas, nesveikuo- 
damas, negalįs daryti ilgų kelio
nių lėktuvu.

Vašingtono diplomatiniuose 
sluogsniuose manoma, jog einan
čiuose Berlyno blokados nutrau
kimo klausimu pasitarimuose pa
siekta naujų susitarimų. AP pra
nešimu, sovietų žinių agentūra 
Tass patvirtino, jog tarp Ješsupo 
ir Maliko jau nuo vasario mėn. 
vidurio vyksta pasitarimai Vo
kietijos. ir Berlyno blokados 
klausimais. Charakteringa, jog 
sovietai nereikalauja vienos va
liutos įvedimo Berlyne, bet sten
giasi sušaukti keturių užs. reik, 
ministerių konferenciją. Mano
ma, jog ir neįvykus tokiai kon-
ferencijai, ir sovietų blokada ir 
amerikiečių priešblokada bū
sianti ligi vasaros nutraukta. Gi 
gerai informuoti Vašingtono 
sluogsniai, pasak AFP, teigia, jog 
blokados bus nutrauktos tarp 10 
—15 d. gegužės, žinoma, jei Jes- 
supo — Maliko pasitarimai vyks 
teigiama kryptimi. Tu pačių šal
tinių nuomone, užs. reik. min. 
konferencija įvyksianti. tarp ge
gužės 20—30 d- d.

Blokados nutraukimo pasita
rimai trečiadienį iš New Yorko 
perkelti į Lake Success. Ameri
kiečių atstovas Dr. Jessup pasi
tarimų eiga esąs patenkintas. 
„Vykstą pasitarimai teikia daug 
vilties“, — pareiškė jis.

AP iš Vašingtono pranešimu, 
JAV vyriausybė trečiadienį pa
siuntė Sov. Sąjungai notą, kurio
je prašo oficialiai pranešti, ko
kiomis sąlygomis ir kada sovie
tai maną nutraukti blokadą. No
tą įteikė Dr. Jessup sovietų at
stovui Malikui. Informuotų

Iš Vašingtono Rejuteris patiria, 
kad JAV visų pirma siųsianti į 
Europą ginklų, kurie tiktų Euro
pai ginti nuo netikėto užpuoli
mo. • JAV kariniai žinovai bei 
strategai yra nuomonės, kad Va
karų Europa, kiek reikiant ap
ginkluota tankais, prieštankiniais 
ginklais ir artilerija, galėtų at
laikyti kiėkvieną invaziją. Visų 
pirma esą reikalinga suteikti 
ginklų Prancūzijai, paskui D. Bri
tanijai ir pagaliau Italijai ir ki
toms Atlanto pakto valstybėms.

sluogsnių nuomone, notos tiks
las — pasitarimams suteikti ofi
cialų charakterį ir gauti raštu 
sovietų nuomonę. Notos tekstas 
dar nepaskelbtas.

Tuo tarpu vokiečiai jau ruo
šiasi blokados nutraukimui. Va
karinių zonų geležinkelių gen. 
direktorius Dr. Fritz Busch pa
reiškė, jog 18 traukinių stovi pa
rengty, laukdami Berlyno bloka
dos nutraukimo. AP iš Frankfur
to pranešimu, glaudžius ryšius 
su SMV palaiką vokiečių politi
kai pareiškė, jog vyr. sovietų ka
rinė vadovybė Karlshorste gavo 
iš Maskvos įsakymą atlikti visus 
techniškus pasirengimus bloka
dos nutraukimui.

Iš Vašingtono Baltųjų Rūmų 
pranešama, jog 30 dienų būvyje 
karinis amerikiečių gubernato
rius Vokietijoj gen. Lucius D. 
Clay savo paties prašymu bus 
atleistas iš einamųjų pareigų. 
Amerikiečių zonai administruoti 
greitu laiku bus paskirtas aukš
tasis komisaras. Ankščiau buvo
spėjama, jog šią vietą užims bu- sianti veiksminga, kai .sprendi- 
vęs gen. Clay politinis pa- mai būsią jungiami su kantrybe.

Vokiečiu kaliniai i Sibirą
Berlynas. AP pranešimu, Ber

lyno vakariniuqse sektoriuose 
veikianti „Kovos grupė prieš ne
žmoniškumą“ pranešė, jog sovie
tai tūkstančius internuotų vokie
čių civilinių ir politinių kalinių 
išgabeno į Sibirą. Neseniai iš 
Sachsenhauseno koncentracijos 
stovyklos į Rytus išgabentas tre
čias kalinių transportas, kurį su
darė 1000 asmenų. Be vokiečių, 
tame transporte išvežta ir sovie
tų piliečių, kurie nubausti dides
nėmis negu 10 m. kalėjimo baus
mėmis.

Aschaffenburgas. Ukrainiečiai DP 
balandžio 24 d demonstravo prieš re
liginį persekiojimą Sov. Sąjungoje ir 
už geležinės uždangos esančiuose 
kraštuose Minutės tyla buvo pagerb

Vašingtonas. Baltųjų Rūmų žymus 
pareigūnas pranešė, kad gen. L. Clay 
prašymas būsiąs patenkintas, ir jis iš 
dabar turimų pareigų 30 dienų bū
vyje būsiąs atleistas.

Vašingtonas. >Sovietų delegacijos 
prie JT narys V. GubiČev, kuris už 
špionažą buvo suimtas, sovietų vy
riausybei patiekus 100.000 dol. užstato, 
paleistas iš kalėjimo

Ottawa. Kanados min. pirm. Louis 
St. Laurent pranešė, kad Kanados 
parlamentas kitos savaitės gale bus 
paleistas ir greitu laiku įvyks nau
ji rinkimai.

Praha. Čekoslovakijos komunistų 
partija įsakė suimti visus tuos ka
rininkus, kurie šiame kare tarnavo 
britų kariuomenėje.

Vašigtonas. Protestuodamas prieš 
sustabdymą 65.000 tonų lėktuvnešio 
statybos darbų, pasitraukė iš savo 
vietos JAV laivyno ministeris John 
Sullivan.

Bremerhaven. Iki balandžio 25 d. iš 
Vokietijos t JAV jau išvyko 20.000 DP.

Hamburgas. Iš britų zonos kovo 
mėn išvyko 3.992 DP, daugiausia į 
Australiją ir Kanadą. Balandžio 1 d. 
britų zonoje buvo 164.192 DP, ku
riems IRO teikė globą.

Roma. Vengrų pasiuntinybės Ro
moje spaudos attachė Georg Kosa pa 
sitraukė iš savo vietos.

Bremenas. JAV vyriausybė grąžino 
vokiečiams per 350 laivų ir motori
nių valčių, kuriuos amerikiečiai ka
rui pasibaigus buvo paėmę savo ži
nion.

tarėjas R. Murphy. Dabar iš 
gerai informuotų karinių sluog- 
snių pranešama, jog R. Murphy 
šios vietos neužimsiąs. Tų pačių 
sluogsnių nųpmone, R. Murphy 
greičiausia gaus kitą vadovauja
mą vietą Vokietijoje, nes Vokie
tijos ir Austrijos skyriaus vado
vavimą užs. reik, ministerijoje 
jis paėmęs tik laikinai, o jo šei-
ma iš Berlyno niekur nesikelianti.

Charakteringa, jog tiek R. 
Murphy, tiek gen. Clay netiki 
sovietų gerais norais ir greitu 
Berlyno blokados klausimo iš
sprendimu. Pastarasis, pareiškė, 
jog jam pačiam pastarieji sovie
tų pasiūlymai esą tik Tasso pra
nešimai, gi jis (Clay) ne visais 
sovietų agentūros pranešimais 
tikįs. Pesimistiškai nusiteikęs ir 
Berlyno amerikiečių komendan
tas brig. gen. F. Howley, kuris 
manąs, jog sovietų noras suartėti 
su Vakarais nesiskiriąs nuo dau
gelio ankstesnių žodinių pasiū
lymų.

Berlyno klausimai gyvai ko
mentuojami pasaulinėj spaudoje. 
Britų liberalų „News Chronicle“ 
rašo, jog pagaliau vakariečiams 
pasisekė iniciatyvą Vokietijoje 
paimti į savo rankas. Tačiau tuo 
pačiu metu politiniai Londono ir 
Vašingtono komentatoriai per
spėja vakariečius nuo galimo 
naujo Kremliaus manevro. Tos 
pačios nuomonės yra ir „New 
York Herald Tribūne“. Laikraš
čio nuomone, naivu būtų tikėti, 
jog ryšium su Vokietijos proble
ma iškilusius sunkumus būtų 
galima staigiai nugalėti. Taip pat 
naivu, girdi, būtų .galvoti, kad 
susitarimas iš viso negalimas. 
Vakariečių politika tik tada bū-

ti bolševikų nužudytieji ukrainiečiai 
nuo 1917 metų iki šiandien. Ta pro
ga buvo pasiųstas JT suvažiavimui 
specialus raštas. x

„ PASITRAUKĖ LAIVYNO 
MINISTERIS

Vašingtonas. Balandžio 26 d. 
JAV laivyno ministeris John Sul
livan pasitraukė iš einamųjų pa
reigų. Spėjama, jog atsistatydi
nimo priežastis turi ryšio su nau
jo 65.000 tonų lėktuvnešio staty
ba.

Amerikoj Sullivano atsistatydi
nimo buvo laukta jau po to, kai 
buvo neatkreipta tinkamo dėme
sio į jo pareiškimą, jog pagal gy
nybos programą permaža dėme
sio skiriama laivynui.
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