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Padėtis Lietuvoje iki š.m. kovo 19
(Vokiečių belaisvių pasakojimais)

d.
APKLAUSINĖTŲJŲ BELAIS

VIŲ CHARAKTERISTIKA
Apklausinėtieji belaisviai, eili

niai kareiviai, nebuvo pakanka
mai inteligentiški duoti pilnam 
Lietuvos ūkinio, socialinio ir 
kultūrinio būvio vaizdui, nors 
kai kurie jų, sakėsi, išbuvę Lie
tuvoj visą nelaisvės laiką, t. y. 
nuo 1944 m. iki š. m. kovo 19 d. 
ir turėję daug progų darbovie
tėse susidurti su civiliais gyven
tojais. Apklaustieji gerai pažino
jo Vilniaus, Kauno ir Šiaulių 
sritis, tad jų pasakojimai neke
lia abejojimų, nors tikslumo pa
sigendama. Jų žiniom, visi vo
kiečių belaisviai iki š. m. kovo 
25 d. turėjo būti iš Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo kraštų išvežti.

REŽIMAS BELAISVIŲ 
STOVYKLOSE

Iš belaisvių stovyklų Lietuvoje 
belaisviai buvo varomi darbam 
ir už stovyklos ribų. Darbovie
tėse jiem dažnai tekdavę maty
tis ir kalbėtis ir su civiliniais 
gyventojais. Kartais jie būdavę 
varomi į miškus malkų. Tokiais 
atvejais jų prižiūrėtojai likdavę 
pamiškėse, bijodami dėl parti
zanų į mišką lįsti. Ypač apie 
Valkininkus dažnai tekdavę su
sidurti su partizanais. Partiza
nai juos iškvosdavę ir sužinoję, 
kad jie yra vokiečiai belaisviai, 
duodavę jiem rūkalų, duonos ir 
net naminės. Vienam pasakoto
jui šoferiui Kuršėnų valsčiuje

tvarką“, "neturėjusi pasisekimo. 
Paleidžiamų belaisvių, politru- 
kai prašę apie sovietų tikrovę 
pasakoti tik teisybę, nei atimant 
nei pridedant. Taigi jie ir pasa
koją teisybę.

BENDRAS LIETUVOS VAIZDAS
• Didesnė dalis laukų esą nedir

bama. Nėra gyvulių. Kolchozų 
esą nedaug (Žinios iš sovietinės 
spaudos ir kitur'— kitokios! E.). 
Tik valstybiniai dvarai ir di
desni ūkiai paversti sovchozais, 
bet ir juose darbas neeinąs. Iš 
miestų, labiausiai esą sugriauti 
Šiauliai. Kaunas ir Vilnius ma
žiau karo paliesti.

Vilniuje lietuvių esą labai 
maža, ne daugiau kaip 25% gy
ventojų. Daug esą žydų, veik kas 
antras gatvėj sutiktas praeivis. 
Dauguma jų esą „načalniki“, 
MGB agentai, milicininkai ir ki
tokie sovietiniai pareigūnai. 
Kaune ir Šiauliuose lietuvių esą 
daugiau.

Šiemet Lietuvoje žiema, pa
lyginti, buvusi minkšta. Tik ko
vo mėnesio pradžioje staiga pa
šalę ir temperatūra nukritusi iki 
29" žemiau nulio. Jiems iš
vykstant, Lietuvoje dar buvę gi
lu sniego.

KRAŠTO ATSTATYMAS
Visas krašto gyvenimas esąs 

apmiręs, tad ir jokio atsistatymo 
. nematyti. Buvę pastatyta naujų

tekę net sunkvežimį vairuoti su 
važiavusiais vykdyti išvežimų į 
Sibirą enavedistais.

Stovyklose belaisviai buvę 
traktuojami kaip gyvuliai ir 
vargiai jie būtų galėję išlikti, jei 
ne vietinių lietuvių gyventojų 
parama, kuri dažnai būdavusi 
teikiama, nepaisant rizikos. Taip 
pav., Vilniuje, varant gatvėse 
belaisvių kolonas, iš lietuvių gy
venamų butų pro langus būda
vę metama duonos, sumuštinių 
ir kitokių valgomų daiktų, nors 
enkavedistai grūmodavę šauti. 
Ir ūkininkai niekada neatsaky
davę belaisvius sušelpti, nors už 
tai buvo grasoma išvežimu į Si
birą. Lietuvos ir lietuvių jie nie
kada neužmiršią.

Už darbus belaisviai gaudavę 
po keletą dešimčių rublių atly
ginimo. Po valiutos reformos, pa
didėjus rublio vertei, už juos 
jau buvę galima šis tas nusi
pirkti, tokiu būdu ir belaisvių 
sąlygos pagerėjusios. Jie galė
davę nusipirkti duonos, kurios 
1 kg kaštuojąs Rb 2,80 — 3. Aps
kritai, duona sovietų užimtose 
srityse tiek ir pačioj Sov. S-goj 
gyventojam sudaranti rimčiau
sią problemą.

Karts nuo karto belaisviam 
būdavusios politinės pamokos, 
kurių metu politrukai aiškin
davę reikalą sutriuškinti kapi
talizmui ir įkurti pasaulyje so
cialistinei tvarkai. Tačiau toji 
propaganda tarp vokiečių belais
vių, mačiusių tą „socialistinę 

aerodromų. Šiauliuose esą atsta
tyti kai kurie valdiniai pastatai 
— teatras, vandentiekio bokštas, 
miesto valdybos namai, fabrikas 
„Banga‘; ir darbininkų namai 
prie odų fabriko. Jokios priva
čios statybos ar remontų nesą. 
Daugelis žmonių gyveną ’ griu
vėsių rūsiuose.

Bolševikinį krašto „atstatymą“ 
belaisviai pailiustravo tokiais 
pavyzdžiais: buvę gauta stambių 
kreditų Kauno geležinkelių sto
čiai atstatyti. Ir,- matyti, Mas
kvai jau buvę pranešta, kad sto
tis atstatyta, nes Maskvos lai
kraščiuose buvę paskelbta apie 
tą atstatymą ir net nuotraukos 
„atstatytosios“ stoties buvusios 
Įdėtos. Tuo tarpu tikrovėje buvę 
tik griuvėsiai nuvalyti. Taip pat 
buvę gauta kreditų Šiauliuose 
statyti gipso fabrikui ir taip pat 
buvę paskelbta Maskvos lai
kraščiuose apie naujai pastatytą 
fabriką, tikrovėje gi dar nesą nė 
pamatų. Kai iš Maskvos buvę 
pareikalauta to fabriko gipso, 
tai jis buvęs kažkur kitur nu
pirktas ir pasiųstas Maskvon.

Kaune tiltai dar nesą atstatyti. 
Tebesinaudojama pantoniniais til
tais, dar vokiečių padarytais ka
ro metu. Kauno geležinkelio til
tas per Nemuną atstatomas ir 
manoma, kad šią vasarą atstaty
mas bus baigtas (Kovo mėn. 
spauda skelbia apie pastatytą 
tiltą Panemunėje. E.).

EKONOMINIS KRAŠTO 
SUNAIKINIMAS

1946 m. bolševikai atėmę iš 
ūkininkų gyvulius, palikdami 
jiem tik po vieną karvę ir vieną

VLIK ir VT atstovai Vašingtone (pirmoj eilėj iš kairės dešinėn): ALT pirm. L. Simutis. Lietuvos min. P. 2a- 
deikis, VLIK pirm. M. Krupavičius, VT pirm. V. Sidzikauskas, antroj eilėj: Lietuvos pasiuntinybės attache 
Vašingtone J. Kajeckas. Amerikos lietuviu informacijos centro New Yorke dir. K. R. Jurgėla. Dr. P. Grigai

tis, M. Vaidyla ir A. Olis — ALT nariai; Detroito u—to prof. P. Padalskis.

arklį. Bolševikai gyventojam aiš
kinę, kad po daugiau gyvulių 
laikyti nėsą naudinga, ūkinin
kam uždedamos neįmanomos py
liavos, ir jie verčiami pasirašyti, 
kad išpils. Priešingu atveju jiem 
grasoma' išgabenimu į Sibirą ar 
kalėjimu. Pyliavos kas metai di
dinamos, atrodo, tam, kad pada
rytų individualų ūkininkavimą 
neįmanomą. Nenorėdami eiti į 
kolchozus ar būti išvežti į Sibi
rą, ūkininkai dažnai stengiasi 
pripirkti pyliavom trūkstamų gė
rybių. Nors gyvulių ūkis yra su
naikintas, tačiau belaisviam buvo 
žinoma, kad nuo 20 ha dirbamos 
ar nedirbamos žemės buvo reika
laujama po 20 centn. mėsos.

Pirkti šio to dar esą galima 
gauti, tačiau kainos esančios neį
manomos.

Valdininkijos tarpe vyraujanti 
baisi korupcija. Belaisviam bu
vęs žinomas atsitikimas, kad 
Šiauliuose buvęs gautas 1 mil. 
rub. kredito statybinėm medžia
gom pirkti. Šis kreditas buvęs 
padengtas suklastotom sąskai
tom, o pinigai išeikvoti.

1946 m. Lietuva buvę užplūdę 
civiliai rusai, vyrai ir moterys 
net nuo Leningrado ir Maskvos 
ubagauti maisto. Jie atrodydavę 
baisiai nuskurę. Gyventojai lie
tuviai jiem duodavę labai neno
rom arba nieko neduodavę, tuo 
tarpu kai su vokiečiais mielai 
dalindavęs!. Tie ateiviai dažnai 
griebdavęs! plėšimų. Taip pat jie

rinkdavę nuo laukų varpas. Nors 
naminė degtinė gaminti esą drau
džiama ištrėmimu į Sibirą, bet 
belaisviai karts nuo karto gau
davę ir naminės degtinės.

SANITARINĖS SĄLYGOS
Jokio socialinio draudimo ir 

jokių ligonių kasų nėsą. Mokyto 
sanitarinio personalo taip pat 
beveik nėra. Jų stovykloj tarp 
belaisvių buvęs vienas vokietis 
gydytojas, kuris civilių gyvento
jų kiekviena galima proga buvęs 
prašomas medicinos pagalbos.

Ligoninėse su ligoniais elgesys 
esąs nežmoniškas. Vaistų gal ir 
esą vaistinėse, bet jie neįperka
mi. Epideminių ligų netekę gir
dėti.

DEPORT ATI JO S
1947 m. rudenį ir 1948 m. sau

sio ir gegužės mėnesiuose buvę 
dideli masiniai išvežimai į Sibi
rą. Belaisviai papasakojo mums 
jau žinomų vaizdų, kaip enkave
distai apstoja ištisus kaimus ir 
visus gyventojus — vyrus, mote
ris vaikus išgabena į geležinke
lių stotyse specialiai parengtus 
prekinius vagonus. Taigi, gyven
tojai išvežami ištisais kaimais. 
Išvežamųjų gyvuliai išvaromi, ja
vai suvežami į vieną, vietą, o 
sparnuočius egzekutoriai keičia į 
naminę degtinę išvežimų nepalie
stuose rajonuose. Prie išvežimų 
dalyvauja nemaža ir lietuvių ko
munistų. Kad į išvežamųjų sody
bas būtų atgabenami rusų kolo
nistai, belaisviam nėra žinoma. 
Tik rusų esą daug miestuose, val
dininkų, karių.

Ypač daug jaunų moterų ne
miega namuose. Daug jų ir be
laisviai užtikdavę slapstantis ir 
miegant tarp malkų, pastatų 
griuvėsiuose, po tiltais.

(Bus daugiau)

PAGERBĖ LIETUVIUS — 
„ORO TILTO“ 
TALKININKUS

Frankfurtas. Neseniai 4060 lie
tuvių darbo kuopa, dirbanti Ber
lyno „oro tilto“ tiekime, šventė 
retą šventę — 500.000 darbo va
landų sukaktį. Ta proga kiekvie
nas kuopos vyras gavo specia
lius karinės valdžios pagyrimo 
lapus, kuriuos įteikė „oro tilto“ 
tiekimo skyriaus ‘ viršininkas 
pulk. Eugen Mc Ginley. Iškil
mėse, kurios įvyko kuopos būs
tinėje Zeilsheime, be kitų, daly
vavo ir naujasis Frankfurto ka
rinių dalinių vadas brigados gen. 
P. E. Gallagher ir buvęs „oro 
tilto“ tiekimo viršininkas.

Ši lietuvių darbo kuopa yra 
pirmoji, kuri pasiekė 500.000 
darbo valandų skaičių. Balan
džio 16—17 d. kuopa pasiekė re
kordą, per 24 vai. kas 9 min. 
pakraudama lėktuvą. Tą parą 
Berlyno oro aprūpinime buvo 
pasiektas rekordas — nugabenta 
12.940 tonų maisto ir kitų da- 
lykų.

Balandžio 30 d. buvo specia
liai pagerbta tos kuopos 10 vy
rų grupė, kuri vienintelė lėktu
vą prikrovė per 4 minutes.

Kariuomenės pranešimu, 4060 
darbo kuopa yra likviduojama, 
o jos likučiai yra išskirstomi į 
kitus junginius. (Stars & Stripes)
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KAS BUVO PRIES 30 METŲ

DELEGACIJA II VARŠUVA
1919 metais lietuviai į>irmą 

sykį taip džiugiai ir pakilusia 
nuotaika rengėsi sutikti ir švęsti 
Sv. Velykas. Ypač tai krito akin 
mūsų laikinojoj sostinėj — 
Kaune. Mat, čia jau ilgoką laik^ 
atlikinėjo savo vyriausybių pa
vestuosius uždavinius užsienio 
atstovai: vieni kaip karo misijos 
nariai, kiti — Raudonojo Kry
žiaus, dar kiti kaip instruktoriai. 
Iš aukštesniųjų mūsų valdžios 
atstovų sluogsnių buvo noro pa
sirodyti užsieniečiams, kad lie
tuviai Krisaus Prisikėlimo šventę 
didžiai vertina ir ko gražiausiai 
švenčia tiek bažnyčiose, tiek ir 
namuose. Aukštieji mūsų parei
gūnai ragino, tiesiog reikalavo 
savo žmonas Velykų stalus kiek 
galint prabangiškiau parengti, 
nešykštėdami tam reikalui ir 
stambesnių išlaidų. Dėl to Ve
lykoms ant įvairių aukštųjų pa
reigūnų stalų rado sau garbin
gos vietos mūsų miškų praretė- 
jusios faunos atstovų tam tikros 
dalys. Vienur matei didelį brie
džio kumpį, kitur — šerno, stir
nos, dar kitur — prašmatniai pa
puoštą kurtinį, jau nebekalbant 
apie smulkesnius miško atsto
vus, kaip tetervinus, fazanus, je
rubes, putpeles. Laimė tokiems 
mėgėjams, kad anuomet neturėta 
ir neprisilaikyta medžioklės tai
syklių. Tarp kitko nestigo ir 
įvairių užsienio gėrimų, nemi
nint vokiečių kilmės erzacų.

Gerą ūpą, linksmą nuotaiką 
sustiprino ir apvainikavo sensa
cinga žinia, kurią žodžiu iš lūpų 
į lūpas perdavė prancūzų misi
jos atstovai. Būtent, jie pranešė, 
kad gražuolis Vilnius Velykų 
šventėms susilaukė savo išlais
vinimo iš bolševikų jungo, nors 
buvo keista, kad jie nesiteikė 
prisiminti Vilnių esant mūsų is
torine sostine. Girdi, tai pada
riusi narsioji lenkų kariuomenė. 
Ji puolusį bolševikus, išvijusi 
juos ir užėmusi Vilnių su plato
komis apylinkėmis. Si staigmena 
bent iš karto mūsų tautai rodėsi 
maloni ir džiugi. Tačiau apsigal- 
vojantiems ir toliau pramatan- 
tiems tautiečiams nebuvo pa
grindo džiaugtis. Juk niekas ir 
neabejoja, kad Vilnius mūsų; bet 
jis dar nebuvo mūsų rankose da
bar, per Velykas, kaip ir; anks
čiau. Tik pasikeitė tenai nelem
tieji mūsų tautai valdovai. Iki 
tolei mūsų sostinės gatves trypė 
raudonarmiečių padai, o šiuo 
metu tą pat daro lenkai. Dauge
lis mūsiškių vis dar tikėjosi, kad 
lenkai vis kada nors sutiksią už
leisti mums Vilnių. Kiti čia bu
vo linkę bent iš dalies kaltinti 
prancūzų misiją, kuri, sudary
dama prancūzų misijos Varšuvoj 
šaką ir nuolat palaikydama ry
šius su Varšuva, Vilniaus reikale 
galėjusi mums sudaryti palan
kesnių aplinkybių. Deja, turėjom 
jau gana nusivylimų ir įrody
mų iš tos pat besisvečiuojančios 
misijos Kaune, kur linksta pran
cūzų simpatijos ir pageidavimai.

Nuo to laiko prancūzų karinei 
misijai Kaune Vilnius pasidarė 
tarpinė stotis ryšiams palaikyti 
su Varšuva. Mat, Varšuvoj buvo 
apsistojęs pulk. Rebulo — misijos 
viršininkas. Norint atlikti kokį 
reikalą su Varšuva, dabar ganėda
vo pasiųsti kurjierį tik ikiVilniaus. 
Svarbesniais reikalais kurjieris 
būdavo siunčiamas stačiai į Var
šuvą. Aplamai, kelionės į Vilnių 
iš prancūzų misijos darėsi vis 
dažnesnės, beveik kasdieninės. 
Mūsų palydovams tos kelionės 
teikė daug malonumo, o kai ku
riais atvejais būdavo ir naudin
gos, ypač tautiečiams, kurie no
rėdavo arba turėdavo susisiekti 
su Vilniuje gyvenančiais savo 
pažįstamais bei giminaičiais. Tai
gi mūsiškiai palydovai Vilniuje 

atlikinėdavo įvairius įgaliojimus 
arba patarpininkaudavo.

Vieną gražią dieną mūsų val
džios ir visuomenės atstovų tar
pe iškilo sumanymas pabandyti 
Vilnių atgauti betarpiškomis de
rybomis su lenkais. Prancūzų 
misijos viršininkas tokį sumany
mą palaikė,* ir net pats pareiškė 
noro važiuoti Varšuvon mūsų de
legacijos sąstate. Ir imta rengtis 
kelionėn. Rengtasi gana ilgai, nes 
sunku buvo susitarti, koki žmo
nės reikia parinkti delegacijon. 
Nors pagaliau delegacija sudary
ta, ja mažai kas buvo patenkin
tas.

1919 m. apie balandžio pabai
gą, išrinktoji delegacija visu sa
vo sąstatu susirinko atsisveikini
mo pusryčiams „Metropolyje“. 
Joje vyravo kariškiai: buvusis 
apsaugos ministeris karin. Vely- 
kis, gudų pulko vadas pulk. Je- 
zovitovas ir kt. Tuomet gudų at
stovui skirta daug reikšmės, pri
simenant mūsų pageidavimą, be 
Vilniaus, atgauti ir Gardiną su 
kai kuriomis apskritimis. Gudų 
atstovas tą pageidavimą turėjo 
išdėstyti Varšuvoje ir pareikšti 
savo tautos norą susivienyti su 
savo istoriniais bičiuliais — lie
tuviais. Greta pulk. Rebulo į ma
šiną sėdo kasdieninis jo draugas 
karin. Richteris. Iš užs. reik, mi
nisterijos buvo pristatyti du at
stovai, jų tarpe ir busimasis mi
nisteris Dr. Šaulys.

Delegaciją išlydėjo su karštais 
linkėjimais pasisekimo atgauti 
mūsų sostinei — Vilniui, nors sa
vybėj maža kas tikėjo, kad kas 
iš to žygio išeitų. Daugelis čia 
pat, dar išlydint, tokias viltis 
laikė stačiai svajonėmis. Pran
cūzų gi pagalbos nesitikėjo, nes 
jų misijos atstovai ne sykį buvo 
parodę nepalankumo lietuviams 
Vilniaus reikale, be to, jie atvi
rai bičiuliavosi su Kauno len
kais. Delegacijos sąstatas dery
boms su lenkais buvo laikomas 
netinkamu. Kažkaip atsitiko, kad

Keturi redaktoriai pakeliui į JAV (iš 
kairės dešinėn): „Minties“ — J. Va- 
saitis, „Aidų“ — K. Bradunas. „Musų 
Kelio“ — D. Penikas ir „Žiburių“ — 

V. Rocevičius.

iš tos delegacijos tik vienas ar 
du nariai gerai temokėjo lenkų 
kalbą, o visi kiti silpnai arba vi
siškai jos nemokėjo. Kritikai taip 
samprotavo: galima mokėti len
kiškai ir sykiu būtį geru lietu
viu. Tad ir siunčiamieji į Varšu
vos derybas būtinai reikėję pa
rinkti tokie vyrai, kurie be prie
kaišto moka lenkiškai. Esą gerai 
žinoma, jog tarpvalstybiniuose 
santykiuose lenkai nemėgsta 
vartoti rusų kalbos. Panašiai bu
vo ir su prancūzų kalba: daugu
mas mūsiškės delegacijos narių 
ir jos nemokėjo.

Ilgai neturėjome jokių žinių iš 
Varšuvos apie derybų eigą su 
lenkais. Tik po kokių dviejų ar 
trijų savaičių iš privataus laiško 
patiriame, kad mūsų delegacijai

— niekas neišeina. Iš viso len
kai nelinkę leistis į tokias dery
bas, kuriomis keliamas klausi
mas apie Vilniaus^užleidimą lie
tuviams. Tokjd^'defybas jie lai
ką beprasmėmis,.Vilnių jie 
visados be jbkftf fiųjygų laikę ir 
laiką savuoju rriiestų/

Tariamosios derybos truko Il
giau kaip mėnesį ir pasibaigė be 
jokių vaisių. Delegacija sugrįžo 
Kaunan nepastebimai, tartum 
gėdydamasi pasirodyti su tuščio
mis ir be reikalo kelionei išmes
tomis stambiomis išlaidomis. Apie 
pačią derybų eigą viešai nieko 
nebuvo garsinama, lyg jų visiš
kai nebūtų buvę. Mėgstantieji 
pajuokauti kalbėjo: „Delegacija 
už derybas prakišo vieną savo 
narį karin. Richterį“, kuris, iš ti
krųjų, pasiliko Lenkijoj. Nėra 
abejonės, kad tokį Richterio pa
sielgimą prancūzų misijos šefas 
ir palaikęs. Mums ne tiek svar
bu, kad vieno nenaudėlio nete
kome, kiek kenkėjo. Tai viena iš 
ryškesnių mūsų lengvapėdišku
mo bei neapdairumo pasekmių, o 
kiek tokių... ir įvairiose srityse.

Į Richterio vietą prancūzų mi
sija susirado sau pageidaujamos 
vertės kitą, būtent, mūsų kariuo
menės jaunesnįjį karininką Ban- 
kauską. Šis buvo gyvas, judrus, 
o kas svarbiausia — laisvai kal
bėjo prancūziškai ir lenkiškai. 
Bankauskas rodėsi labai paten
kintas, ypačiai galėdamas 'dažnai 
važinėti į Vilnių. Žinoma, pulk. 
Rebului jis negalėjo pavaduoti 
Richterio. Buvo per jaunas, ma
žo mokslo, bet kaip kurjieris — 
apsukrus, žodžiu sakant, visiškai 
tinkamas. Greit pastebėta, kad 
ne mažiau apsukrumo jis turi 
tarpininkauti tarp Kauno ir Vil
niaus lenkų. Bet jaunuolis per 
karštai ėmė, veikė lyg užmerk
tomis akimis, ir nejučiomis bu
vo pačiuptas nusižengimo vietoje 
su aiškiai įtartinais raštais. ,

Apsaugos ministerio karin. 
Merkio karin. Bankauskas tuo
jau buvo išsiųstas iki tardymo 
Telšių komendanto žinion. Savo 
ruožtu prancūzų misijai pranešta 
apie jo sulaikymą, bet tyčiomis 
nepasakyta, kur Bankauskas iš
siųstas, kad būtų ko nuošaliau 
nuo misijos. Telšių komendan
tas, negavęs įspėjimo, kas čia 
per reikalas, karin. Bankauską 
grąžina Kauno komendanto žinion, 
kuris pasodino tą jaunuolį da- 
boklėn vos pora šimtų žingsnių 
nuo prancūzų misijos buto. O 
misija tuo metu gyveno nuosa
vame bute Laisvės alėjoj arti 
miesto sodo, beveik prieš komen
dantūrą. Išgirdę, kad jų palydo
vas pateko į Kauno komendanto 
rankas, misijos nariai ryžosi 
gelbėti. Misijos viršininko at
siųstasis prancūzų karininkas 
tiesiog pareikalavo Kauno ko
mendantą tuoj paleisti jiems rei
kalingą karin. Bankauską. Ga
vęs iš Telšių su lydimuoju rašte
liu karin. Bankauską ir nežino
damas apie reikalo svarbumą, 
komendantas jį paleido ir per
davė prancūzų misijos atstovui. 
Reikia, be to, atsiminti, kad 
anuomet nemaža mūsų pareigūnų 
į prancūzų misijos viršininką 
žiūrėjo kaip į kokį visagalį vieš
patį Lietuvoj.

Ministeris karin. Merkys, bū
damas įsitikinęs, kad karin. Ban
kauskas yra Telšių komendanto 
žinioje, paskyrė karin. Tama
šauską padaryti kvotai. Supran
tama, karin. Tamašauskas nebe
rado Bankausko nei Telšių, nei 
Kauno komendantūroje, o tik su
žinojo, kad Bankauskas jau 
prancūzų misijos viršininko glo
boje. Kai karin. Tamašauskas 
kreipėsi į pulk. Rebulą leidimo 
ištardyti karin. Bankauskui, mi
sijos viršininkas nedavė sutiki

mo, nes, girdi, karin. Bankauskas 
numatytas pirmąja proga išsiųsti 
Lenkijon. Tuo ir pasibaigė ne
sėkmingas bandymas patraukti 
atsakomybėn savo negarbingą ir 
prieš valstybę veikusį karininką.

Apie tą patį laiką, gegužės 
mėn. gale, Kaune įvyko didelė 
politinė demonstracija prieš pran
cūzų karinę misiją dėl jos nepa
lankaus veikimo Lie’tuvos vals
tybės teritorinių interesų atžvil
giu. Demonstrantai organizuotai 
su vėliavomis, plakatais ir or
kestru susirinko Rotušės aikštėje. 
Čia iš Rotušės balkono buvo pa
sakytos .dvi įspūdingos prakal
bos. Paskui minia tvarkingai 
traukė į prancūzų misijos būsti
nę Laisvės alėjos link. Prieš mi
sijos butą pasakytos trys prakal-

Red. L. Valiukas, artimas „Žiburių“ 
bendradarbis, tris mėnesius uoliai dir
bęs šio laikraščio redakcijoje, ge
gužės 2 d. išvyko emigracinėn kelio

nėn I JAV.

,/mm. Jlitkuania ta.
(Iš buv. „Žiburių“ vyr. redaktoriaus laiško)

Sveiki* Gyvi,
Pagaliau noriu apsigarsinti, 

kad laimingai atvykau į Los An
geles ir čia nutūpiąu. Sveikinu 
visus žiburininkus iš Dėdės Sa- 
fno žemės ir linkiu, kad visi ko 
greičiau čia atvyktumėt.

Mano kelionė truko gana ilgai. 
Iki New Orleano plaukėm apie 
dvi savaites. Tiksliai negaliu pa
sakyti, nes laikrodžius sukom 
beveik kas antra diena po valan
dą atgal ir tuo būdu para turėjo- 
oficialiai po 25 vai. Kelionė ne
buvo audringa, tačiau jūros ligos 
mažai kas išvengė. Teko ir man 
patirti to „malonumo“. Buvo mo
terų, kurios daugiau gulėjo, ne
gu vaikščiojo. Tačiau uostą pa
siekėm visi (apie 900) sveiki ir 
gyvi. Laive leidom laikraštį (ro
tatorinį), į kurio redakciją šalia 
Pauliukonio, dr. Valančiaus teko 
ir man įeiti. Lipant į krantą, IRO 
palyda išdavė pažymėjimą už 
gerą pareigų ėjimą! Man tai bu
vo gerai, nes nevarė prie kitų 
darbų. Kadangi plaukėm kariniu 
laivu, tai visus švaros ir daugelį 
darbų virtuvėj turėjo atlikti pa
tys keleiviai.

New Orleane vienas mūsiškių 
užkliuvo su sveikata ir buvo pa
talpintas karo laivyno ligoninėj, 
kur iki šiol tebėra. Sako, kad po 
kokių trijų savaičių galės vykti 
toliau. Laimė, kad negrąžina Vo
kietijon. Mus Los Angeles stoty, 
be lietuvių, sutiko laikraščių re
porteriai ir foto korespondentai. 
Dar tą pačią dieną laikraščiai 
įdėjo fotografijas-su aprašymais. 
Po viena nuotrauka buvo padė
tas parašas „From Lithuania to 
California“. Kiek vėliau vienos 
filmų bendrovės buvom papra
šyti papozuoti kino apžvalgai. 
Buvo paimtos dvi žydų šeimos 
(mat, bendrovė žydiška), viena 
rusų šeima, o mes atstovavom 
lietuviams. Šią savaitę ši apžval
ga bus rodoma kinuose, tai eisim 
savęs pažiūrėti. Matot, .galim pa
virsti artistais. Holywoodas visai 
čia pat. Iš tikrųjų, Los Angeles

bos, kurių viena iš Amerikos at
vykusio kun. G-maus. Iš misijos 
atstovų ilgai niekas nepasirodė. 
Mąt, paties viršininko nebuvo 
namie, o kiti, tur būt, varžėsi. 
Tik prieš pabaigą balkonan išėjo 
prancūzų kapitonas I., lydimas 
mūsų karin. G. Kapitonas tarė 
žodį, pareikšdamas apgailestavi
mo dėl daromų, girdi, nepagrįstų 
priekaištų. Apie lietuvių nepasi
tenkinimo priežastį žadėjo pain
formuoti savo viršininkus. Pasa
kiniu! jo kalbą lietuviškai vertė 
karin. G. Minia išklausė ramiai, 
neminint atskirų išsišokėlių. Pas
kui nužygiavo- „Metropolio“ link, 
kur tuometu buvo apsistojusios 
dvi JAV misijos: Tlaudonojo 
Kryžiaus su kapit. Paine prieša
ky ir maitinimo misija, vadovau
jama Įeit. Messinger. Čia minia 
iš domonstrantų virto į mani- 
fistantus. Prakalbos buvo karš
tos ir nuotaikingos. Amerikie
čiams reikšta nuoširdi pagarba ir 
padėka už visokeriopą teikiamą 
pagalbą. Atskiros prakalbų vie
tos buvo nutraukiamos triukš
mingomis ovacijomis bei valiavi
mais, ypač kai pasirodė patys 
amerikiečiai. Jie buvo labai su
jaudinti ir patenkinti, iš savo 
pusės tumpu žodžiu žadėdami ko 
ilgiau dirbti ir ko daugiau pa
rūpinti Lietuvai reikmenių. Ypač 
jie daug rūpesčio rodė Lietuvos 
jaunimui bei vaikams, kuriems 
jie esą pasiryžę padvigubinti jų 
žinioje esančių virtuvių skaičių, 
iš kur buvo išduodamas karštas 
ir šaltas maistas, kad tik tie vai
kai augtų, stiprėtų ir taptų dori 
ir naudingi savo tautai ir valsty
bei.

GEN. PR. TAMAŠAUSKAS*

ir Holywood yra vienas ir tas 
pats miestas, tik administraciniu 
atžvilgiu jis turi savo savivaldą.

Tai tiek iš „blizgučių“ pusės. 
Šiaip čia prasigyventi — įsikurti 
nėra lengva. Šiuo metu kaip vi-- 
so j Amerikoj, taip juo labiau 
čia jaučiamas nedarbus. Darbą 
bet kokį sunku susirasti. Leng
viau įvairių rūsių specialistams. 
Aš nors ir prisistatau „patyru
siu“ dantų techniku, darbo ne
gaunu. Sunku gauti ir šiaip bet 
kokio darbo, nes norint gauti 
darbo be specialybės, tenka kon
kuruoti su negrais, kurių čia 
daug, ir su vietiniais, kurie ir 
kalbą moka ir pažinčių turi.

Su butais taip pat nelengva. 
Tiesa, brangesnių yra, bet už tai 
reikia mokėti apie 100 dol. Tai 
atvykusiam D P- neįmanoma, nes 
pirmą mėnesį vargu ar daugiau 
uždirbsi kaip 100 dol. Tačiau, 
nepaisant esamo sunkmečio, be
veik visi atvykusieji yra šiaip 
taip įsikūrę. Todėl baidytis vykti 
į JAV nėra ko. Geriau, sako, .ga
lima įsikurti JAV Rytuose — 
apie Čikagą, New Yorką, kur 
daugiau Fabrikų.

Suprantama, daug ką pasaky^- 
ti apie JAV gyvenimo sąlygas 
negaliu, nes ”dar tebesu „grino-. 
rius“. Šiaip miestas ir gamta la
bai graži. Lietus, sako, nelįjaper 
visą vasarą. Žmonės taip pat la
bai malonūs. Tik gaila, kad lie
tuvių čia neperdaugiausia. Į baž
nyčią per Velykas buvo susirinkę 
200. Kitais sekmadieniais ma
žiau. Tačiau lietuviai kuriasi. 
Daugiausia atvyksta kiek prasi
gyvenę lietuviai, čia nusiperka 
namelius ir nori ramiai pabaig
ti gyvenimą. Mat, namai čia yra 
daugiausia „barakinio“ tipo. Tik 
miesto centras turi po keliasde
šimt aukštų. Šiaip dauguma na
mų yra vienaaukščiai, iš lentų 
sukalti. Todėl toks namas su 
sklypu nekaštuoja daugiau kaip 
20—30.000 dol. Yra lietuvių, tu
rinčių net po kelis tokius na
mus. J. Vitėnas
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ŠVENTOJO TRAGIZMAS
Kun. Alfonso Lipniūno ketvernų metų mirties su
kakčiai paminėti

KUR mūsų skaudulys, ten ir 
mintys- Mums rte vistiek, kas 

ištinka tėvą, brolį, tautietį. Se
kam juos savo mintim ir širdim, 
kur jie beitų — į kalėjimus, iš
trėmimą, klampiausi purvą.

Plėšikai, prostitutės, valkatos 
— kas jie mums? Nei broliai, nei 
seserys! O kalbam ir apie juos, 
sergam jų negalėmis. Gaila jų 
ir pikta. Smerkiam, nes neno
rim jų galo, smerkiam ne juos, 
bet klaikų jų gyvenimą. Ir jau- 
dinamės, nerimstam, lyg geriau 
būtų nuo to mūsų žaizdai. Mes 
nedrįstam pasakyti — vistiek! Ir 
nors šitai sakytume, mus vis dėl
to persekioja kito kraujas, aša
ros, skurdas, pražūtis. Ištiestos 
elgetos rankos, išblėsęs baltosios 
vergės veidas, klaikios pamišė
lio akys, bado mums akis, grau
žia širdį.

Ilgainiui gal apsiprantam. Iš 
proto turėtum išeiti, jei neapsi- 
prastum. Bet apsipranti ir su 
skausmu, su viskuo apsipranti, o 
tačiau jis tave gelia, maudžia 
širdį.

Mums ne vistiek, kas ištinka 
kitą, kaip tolimas ir svetimas 
mums būtų. Mes paliekam žai
džiančius besimokančius, ramiai 
dirbančius ir ieškom tų, kurie 
pasimetė kaip avys tyruose- '

C TAI iš ko išaugo kaip stul- 
kJpai žmonijos -kelyje Vincentai 
Pauliečiai, Fucoultai, Tėvai Da
mijonai, Don Boskai, Samaritie- 
čiai, Gerojo Ganytojo Seserys; 
išaugo ligoninės, prieglaudos, 
Raudonieji ir Mėlynieji Kryžiai. 
Žmonės eina į gatves, priemies
čių landynes, kabakus, kaip tie, 
kurie ieško svaigulio, eina aps
vaigę mintim gelbėti sielą.

Keisčiausia, kad šitas svaigu
lys paties dangaus palaimintas. 
Žmogaus Sūnus pats bendravo 
su muitininkais ir gatvės mote
rimis — ne jų niekšybei padi
dinti, bet į jų dvasią įlieti aly
vos, gydančios, aistras apvaldan- 
čios. Jis — Dievo Siųstasis kaip 
vagis įsibrauna į padugnių šir
dis su meile, su pakeliančia min
tim. „Sek mane, aš kelias ir gy
venimas! Palik meilužį, palik 
auksą — aš tavo meilė, aš tavo 
turtas.“

Šitas Dievo nusilenkimas iki 
padugnių dar labiau užkuria 

žmonių svaigulį sekioti tuos, ku
rie eina klystkeliais. Ir atsiranda 
tūkstančių tūkstančiai, kuriems 
gyvenifnas tampa vienas ištisas 
kitų ieškojimas. Kaip motina 
palieka savo vaikus, šalia jos 
ramiai gyvenančius, sekioja die
nas naktis savo rūpesčiu, savo 
mintim, savo maldom tuos, kurie 
išklydo iš josios lizdo į tolimus 
kraštus, į pavojus ir nežinią, — 
taip tie tūkstančiai, palikę savo 
artimuosius, savo kraštą, savo 
padėtį eina paskui klajojančius 
ir klystančius.

Jiems neužtenka vieno žodžio, 
vieno žvilgsnio, kaip Žmogaus 
Sūnui. Žmogus — ne Dievas: 
„Sek mane!“ neužteks pasakyti, 
kad žmonės paklustų. Reikės iš
kentėti daug pajuokų, patyčių, 
nusivylimų- Ir vis dėlto jie eis, 
kalbės, ligi pamišimo save už
mirš, ligi kruvinos aukos save 
naikins.

Žmogui pirkti reikia brangios 
kainos. x Ir savęs sunaikinimas 
nėra perdidelė auka. Kas gydo 
— pats ne kartą užsikrečia; kas 
kito gyvybę gelbsti — pats daž
nai žūsta. Padugnių bacilos pa
kankamai stiprios: net tie, kurie 
iš told aplenkia gatvės moterį, 
ne kartą mintimi su ja sangu- 
lauja. Jei nuodai veikia iš tolo, 
kaip stipriai jie turi veikti iš 
arti! Gydytojai ir slaugės turi 
priešnuodžių, o ką turi šie — 
sielų gelbėjimu pamišę žmonės? 
Argi užtenka meilės ir neapy
kantos: meilės žmogui ir neapy
kantos jo blogybei. „Mylėk, ir 
daryk ką nori!“ — sakė Augus
tinas. Jie myli gėrį, bet ar blo
gis dėlto pasidaro mažiau pajė
gus? Ir Mokytojas, rodos, šitai 
jautė, kai meldėsi: „Tėve, aš ne
prašau atimti juos iš pasaulio, 
bet apsaugoti juos nuo pikta“. 
Jie yra tos retos sielos, kurios 
pačios kyla, kad keltų kitus. Bet 
taip sunku, kaip nepaprastai 
sunku kilti pačiam, besistengiant 
kelti kitus!

PETER Lippert kalba apie
šventojo tragizmą. Šventasis 

laimingas, kol jis palieka savo 
aukštumose. Kaip Nietschės Za- 
ratustra, pabėgęs nuo žmonių į 
kalnus, jis svaigsta Dievo artu
ma- Laisva erdvė atveria jam 
mistikos ir žavesio berybius plo

tus. Jis laimingas! Bet jis paliko 
žmones ten, žemumų šešėliuose, 
ir jie nemato didžiosios saulės!. 
Jam gaila jų skurdo, jų nyku
mos. Kitados Mokytojas gydė jų 
negales, pats nusileidęs iš dan
gaus sosto, o nūn? ...

Ir šventasis leidžiasi žemyn iš 
savo aukštumų. Padeda savo 
šviesų drabužį, apsirengia žmo
nių skarmalais ir išeina į pur
vinus jų kelius. Himnų ir mal
dų kalba jis pakeičia kasdiene 
jų kalba. Kalnų oras, kuriuo jis 
kvėpavo, pasikeičia sunkiu, pil
nu drėgmės, dūmų, puvėsių ir 
raugo oru. Svaigsta jam galva 
ir pasunksta kojos. Su degančia 
ugnimi atėjo, o nūn jaučia, kaip 
jo širdis lyg pelenais apsižeria. 
Jis turi atsisakyti brangios da
lies, kad duotų žmonėms bent 
dalį to, ko jie neturi- Apiplėšia 
save, kad kitus praturtintų. Kaip 
Prometėjus prikala save prie 
kietos tikrovės, ir pasilieka varg
ti ir kankintis. Kitiems išgany
mą nešdamas nebetenka ramy
bės jis pats.

Tragiškiausia, kad žmonės, net 
teisingieji, jo nesupranta. Jų 
vaizduotėje, jų nuotaikose šven
tasis turėtų būt toks, koks jis 
yra aukštumose — nekasdieniš
kas, nepasiekiamas. Bet nūn jį 
mato nužengusį žemyn — tokį 
paprastą, tokį žmogišką! Ir jie 
ima sekioti jį nepasitikėjimo aki
mis, lydi įtarimu jo žodžius, sa
vaip aiškina jo bendrystes ir 
darbus. Kaip Kristų vadino .su
vedžiotoju, velnio bendrininku, 
rijūnu ir girtuokliu, taip ir jį. Ii 
tos kalbos, tie įtarimai veda nuo 
jo žmones tolyn. Jie užkimš sa
vo ausis jo žodžiams ir jo dar
bams užmerks akis.

Šventojo ilgesys dangaus ir jo 
meilė klystančiai žemei pasida
ro tokie nenumaldomi, tiek aukos 
reikalaujantys, tiek pavojų ne
šantys ir kartu taip tragiški, kad 
jo dalia prilygsta daliai elgetų, 
keliaujančių skausme, apjuokia
mų ir apspiaudomų.

BET prasmė! kokia gi prasmė 
to tragiško šventųjų kelio? 

Kam tos pastangos, taip nevai
singos- ir tokios karčios! Nejau 
klystančiųjų kančia būtų išper
kama tik ieškančiųjų kančios?

Kančia, paslapčių paslaptie! Ar 
tai tu suvedi į bendrystę ligonį 
ir gydytoją, nusidėjėlį ir gelbė
toją? — Žmogus eina prarajos 
keliu ir jo nejaudina niekas — 
nei prašymai, nei barimai, nei 
ašaros. Tik vienui viena kančia

l/^skuįta it vaistytos siMiuai
J. E. VYSKUPAS JUOZAPAS RANCANS, LATVIJOS VALS

TYBES PREZIDENTO PA VA- DUO TOJAS, ŠVENČIA 25 METŲ 
VYSKUPYSTES SUKAKTĮ

Rytų siaubui antrąkart ver
žiantis į Vakarus, daug Pabaltijo 
tautų gyventojų, gelbėdami savo 
gyvybę, turėjo palikti savo na
mus ir ieškotis laikinai prieglau
dos svetur. Dėl to šiandien va
karinėj Vokietijoj, rytojaus ne
žinios gaubiami, stovyklose skur
sta tūkstančiai lietuvių, latvių 
ir estų. Daugiausia-.šviesuomenė, 
nes jai ypač buvo kerštingas 
raudonasis bolševizmas- Tad ne
sunku šiandien stovyklos kieme 
sutikti net labai žymių pabalti-

J. E. Vysk. J. Rancans

— motinų, žmonių, artimųjų, pa
sišventėlių, — tyli ir dažnai ne
žinoma kančia, nelauktai ir gal 
pervėlai praregėta, išbudina, su
purto, akis atveria- Tada tik 
žmogus praregi, kas buvo jo 
daug kartų išjuoktas ir apspjau
dytas gelbėtojas. Tik tada žmo
gus nuodėmingom savo rankom 
pakelia jo paties nukryžiuotą pa
siaukojimą ir kaip brangiausią 
radinį padeda ant altoriaus, — ir 
kelia į jį savo rankas, ir lenkia 
ties, juo savo kelius, ir plauna 
savo ašaromis veido dulkes-

Tik tada atsiveria žmonėms 
dangaus akys, tada gimsta at
gaila įvyksta lūžiai, ateina ap
sisprendimas už gėrį, kryžiun 
prikaltą. Tik tada grįžta žmonės, 
kaip avys, pasiklydusios tyruo
se... Tik tada šventasis laimi. 
Stutthof, 1945. Stasys YLA

jo kraštų asmenybių: universi
teto profesorių, mokslininkų ir 
menininkų, žymių valstybės vy
rų ir aukštųjų dvasiškių.
Kada Reicho galybė kriko Ry
tuose ir jo išsklaidytos divizijos 
traukėsi namų linkui, nacių va
dai ypatingai ėmė siautėti Pa
baltijo kraštuose. Ne tik grobė 
ir naikino turtą, bet ir pajėgius 
gyventojus gaudė ir trėmė Vo
kietijon kasti apkasų, dirbti sun
kiausių darbų fabrikuose ir ki
tur. Nebuvo aplenkti taip pat 
Lietuvos ir Latvijos vyskupai. 
Gestapo tarnai „susirūpino“ ir 
jų likimu, suimdami ir išgaben
dami Vokietijon.

Bet gal taip buvo lemta pačios 
Apvaizdos, kad dalis šių kraštų 
gyventojų lydėtų savąją, Vaka
ruose plačiai išblaškytą kaimenę 
ir su ja dalytųsi tremties liki
mu ... Iš tikrųjų, kiek paguodos 
ir suraminimo tremtinio širdžiai 
teikia jo Ganytojų apsilankymas 
stovykloje arba skaitant jų gany
tojiškus laiškus.

Šiuo metu vienas iš trijų Lat
vijos tremtinių vyskupų J. E. 
Juozapas Rancans švenčia trem
tyje savo garbingą 25 metų vys
kupystės jubiliejų- Tai tauri ir 
įdomi asmenybė. Didis latvių 
tautos vyras ir daug yra nusi
pelnęs savo šaliai, ne tik kaip 
aukštasis latvių katalikų bažny
čios dignitorius, ne tik kaip dva
sininkas auklėtojas, ne tik kaip 
gabus Latvijos universiteto pro
fesorius, bet ir kaip vienas žy
miausių visuomenininkų — vals
tybininkų. Atrodo, lyg pačios 
Apvaizdos latvių tautai šiais 
sunkiais laikais siųstasis Mozė, 
kurįs visą savo neišsemiamą 
energiją yra paaukojęs savo tau
tos išlaisvinimui.

Tad ir mums, lietuviams, mū
sų broliškos tautos didįjį vyrą 
pravartu nors truputėlį iš arčiau 
pažinti.

Vysk. Juozapas Rancans yra 
Letgalijos ūkininko sūnus, gimęs 
1886 m. spalio 25 d. Kunigu paš
ventintas Petrapilyje 1911 metais 
ir ten pat baigė tuometinę Pe
trapilio dvasinę akademiją su 
teologijos magistro laipsniu. 1924 
m. gegužės 4 d. Rygoje įšven
tintas Rygos arkivyskupo pagel-

(Perkelta į 4 pusi.)

Kotryna Grigaitytė

Neįspėta mįslė
Šiltas pavasario lietus nuplovė apdulkėjusius jazminų 

krūmus. Kiekviename žiedely spinkso smulkūs lietaus 
lašiukai, besileidžiančios saulės apšviesti. Pro atdarus 
ligoninės langus plaukia vidun kvapios oro bangos. Ir 
gatvė pagyvėjo po lietaus: grindinio duobelėse basom 
kojytėm taško vandenį vaikai. Nuplautais šaligatviais 
vaikštinėja poros.' Šiltos šypsenos, linksmi veidai, džiau
gsmingi rankos paspaudimai.

Sesuo Monika sėdi viena budinčių kambary. Prieš jos 
akis visa naktis su dejonėmis skambučių nepabaigiamais 
zirzimais. Sėdėti čia tokį gražų vakarą... nuolat besi
kartoję budėjimai. Ach, kaip apkarto visa tai! Atrodo, 
kad niekad nepamils ji savo darbo, ir taip reikės vilkti 
paskui save dienų virtines be galo, be krašto. Ji pasi
purto lyg vakaro vėsumos apipilta. Suspaustų lūpų ker
telės ima trūkčioti. Ji primerkia akis ir nusigręžia nuo 
lango. Įsimylėjusių poros... vaikai. Geriau nematyti ir 
negirdėti... tai kas, kad galvos dėl jos neteko ūkio ve
dėjas, kad komplimentais palydi jaunas daktaras Žvyras, 
kad palankiai šypsosi ligoninės šefas. Galėtų turėti juos 
visus, o vienok širdy būtų nyku lyg po pakasynų. Jau 
penkti metai baigiasi. Sudilo ir meilė ir neapykanta. Pa
liko tarsi įrankis po operacijos užgijusioj žaizdoj, kurį 
ji amžinai jaučia ir jaus. O tas jautimas yra baisesnis 
už skausmą, nes jis turėjo pradžią, bet niekad neturės 
pabaigos.

O gal jei ne ši profesija, kurią jai likimas primetė, ji 
užuomaršoj paskandintų viską ir... pačią save. Gal būtų 
geriau restorane... kasdien muzika. Ji vaikščiotų su pa
dėkliuku rankose nuo staliuko prie staliuko. Smagūs 
besišypsą veidai, juokavimas. Ji klaidžiotų tarp begaly
bės dūmų rutuliukų, kurie žaidžia įvairiaspalvių lempų 
šviesoje. Ji nusiima gobtuvą ir šukuojas bronzinius išsi- 
vilnijusius ant kaktos plaukus. Tiesus perskyrimas ir 

vos įžvelgiamos bangos teikia veidui pasigrožėtino rim
tumo. Išdailinti siauri antakiai apjuosia rudas, kaip pri
nokusi gilė, akis. Dažų nepažinusios lūpos šviečia po 
langu žydinčios rožės rausvumu. Sveikai baltame veide 
netoli smakro prisiglaudęs nedidukas apgamėlis, iš kurio 
kaip ragiukai išaugę du maži plaukeliai. Monika be pa
sigailėjimo kartkartėmis juos sunaikina. Taigi ir dabar, 
pastebėjusi veidrodyje, paima pincetą ir truktelia. Dėl 
to ji šiek tiek prasišiepia ir veidrodyje sublizga balti, 
kaip jazmino žiedlapiai, dantukai. Dabar ji susivokia, 
kodėl daktaras Žvyras-pataria jai dažniau juoktis. Dan
tys ir lūpos bene bus tie kabliukai, už kurių jis užkliuvo.

Greitosios pagalbos mašina pravažiavo pro langus ir 
sustojo ties ligoninės durimis. Monikai tenka priimti 
ketverių metų mergytę, sunkiai sužeistą gatvėj katastro
fos metu. Ji basom kojytėm linksmai taškėsi grindinio 
duobelėse kažkur miesto pakrašty. Dabar, riešuto spal
vos garbanėlės krauju permirkusios ir ji vos alsuoja. 
Sulaužyta koja ir nugarėlėj gilios žaizdos. Motina balsu 
rauda:

— Dieve, Dieve, ne kartą stūmiau ją nuo savęs, o da
bar taip širdį gelia, rodos, kad tik gyva liktų, kad tik 
pasveiktų!...

Tik dabar Monika pakėlė akis į moteriškę
— Tai ar Tamsta nesi motina tos mergaitės?
— Motina, motina, sesele, — tik be tėvo... O dabar, 

Dievuli, kad tik pasveiktų, tegu sako žmonės, ką nori.
— Jūsų pavardė?
— Elvyra Kačergytė.
Monika krūptelėjo:
— Kur jūs pagimdėt šią mergaitę?
— Kaune. Raudonojo Kryžiaus ligoninėje.
— O gyvenat?
— Visą laiką gyvenu Vilijampolėje.
Taip... nėra abejonės... ji ta pati. Monikos^ galva 

nusvyra ant sunertų rankų, kurias ji laiko alkūnėmis 
atrėmusi į stalą.

„Blogi reikalai. Reikia daryti kraujo transfuziją, bet 
mūsų ištekliai tuo tarpu išsekę“, — skamba jos ausyse 

neseniai daktaro pasakyti žodžiai. Monika skubiai grįžta 
operacijinėn.

— Daktare, imkite mano kraują šiam vaikui.
— Bet jei jūs kiekvienam ligoniui pradėsite dalinti...
— Abejonėms neturime laiko, daktare. Aš apsispren

dus.
— Keista, lig šiol aš jūsų profesinio pašaukimo taip 

giliai nepastebėjau.
Praėjo keletą dienų. Ligonė pamažu stiprėjo. Ji atvėrė 

melsvas kaip prieblanda akis ir dairėsi po palatą. Sesuo 
Monika ilgai žiūrėjo į jas. Tos pačios akys įžiebtos šiame 
suvargusiame veidely. Tos pačios, dėl kurių tiek kentė
jau ... smilkau nepykantoj ir sudegiau ant savo pačios 
sukurto keršto laužo. Ar gyvena ji? Daug kartų jai ro
dės, kad slankioja kaip lunatikė, iki Dievo teisingumas 
pašauks ją vardu. Nuo tos valandos, kai atidavė šiai ma
žytei savo kraują, Monikai palengvėjo. Tyli, susikaupusi 
ji ėjo kasdienines savo pareigas, didžiausią savo dėmesį 
skirdama mažajai ligonei Dijanai. Štai ir dabar ji pasi
lenkia arti ligonės žiūri į jos akių lėlutes ir mato jose 
savo atvaizdą.

— Kalbu į tave širdimi, nes mano lūpos mirusios. 
Grąžink maldauju gyvybę į jas. Atiduosiu tau paskutinį 
savo kraujo lašą, tik priversk mane ištarti keletą žodžių. 
Paslaptis, kuri gaubia mus abi, sustos prie kapo duobės 
ir sunki bus toji žemė, kuri kris ant mano karsto.

Kaip ištroškęs keleivis negali atitraukti lūpų nuo šal
tinio, taip ji negali atitraukti akių nuo mergaitės.

— Tavo akių lėlutėse matau... jo veidą, — šnabžda, 
giliai alsuodama. Kalbėk, Andriau! Atleiskime vienas 
kitam. Andriau! — sušunka ji kimiu balsu ir išgąstingai 
uždengia rankomis sau veidą. Dar akimirka, ir Monika 
sukniumba ties ligonės lova. Į palatos vaikų klyksmą 
atskuba pagalba. Jai grįžta sąmonė daktaro kabinete. 
Bet akių neatmerkia. Ji laiko užspaudusi jose Andriaus 
paveikslą: akyse ta gili prieblanda, griežtai užbrėžti an
takiai, tiesi nosis gražiame veido ovale. Tamsių plaukų 
garbanos laimingų pavasarių vėjo ištaršytos.

— Paguldykite ją atskiroj palatoj. Ką nors pastebėję, 
praneškite man, — girdi ji daktaro įsakymus.
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Tremties literaturon grįžtelėjus
Lietuvių grožinė literatūra be- -gas tremty j. Dar nė karo’pašvai-

maž penkerių metų tremty j tu
rėjo susidariusi jau tam tikrų 
charakterį bei pasireiškimo būdą. 
Ji buvo atsijusi nuo tėviškės ka
mieno, ją lydėjo nerimas ir tos 
tėviškės ilgesys. Bet joj dar daug 
rasim to; kas buvo iš namų atsi
nešta, kuo gyventa tom priblėsu
siom tremtinio dienom. Per trum
pas dar buvo tas laikas, kad jis 
duotų galutines žymes, bet ir jo 
užteko, kad vis dėlto galėtumėm 
kalbėti apie tremties literatūrą.

Nūn pilnu tempu bevykstanti 
emigracija sujudino tiek trem
ties gyvenimą, kiek sukrėtė ir li
teratūrinį ir aplamai kultūrinį 
gyvenimą. Jau nei skaitytojas be
pajėgia kiek reikiant susikaupti 
prie naujo veikalo, nei rašytojas 
begali galvoti ką naujo apmesti 
ir sukurti, nei pagaliau leidėjas 
bedrįsta platesniu mastu imtis 
leidimo darbo. Daugumos žvilgs
nis krypsta į kitus kraštus ir i 
naujus horizontus, į naujas įsikū
rimo ir kūrimo galimybes. Ta
čiau dar galutinai tremties ka
mienas Vak. Europoj nėra pakir
stas, gyvenimas tebevyksta, vie
no kito kultūros, meno bei lite
ratūros indėlio susilaukiame ir 
susilauksim, nors apie išsklidu
sių svetur tautiečių pasireiškimą 
tose srityse tenka sunkokai kal
bėti. Tad žvilgsnį mesti į trem
ties praeitį progos yra.

Kaipgi pasireiškė literatūrinis 
gyvenimas tremtyj per tuos pen
kerius metus? Kokių jis vertybių 
davė? Kokiai ateičiai ruošė? 
Klausimai rimti ir svarūs, ne taip 
lengva į juos atsakyti. Kaip ma
tyti iš bibliografinių žinių, bemaž

stės nepriblėso, poezijos rinkinius 
jau išleido Bern. Brazdžionis, K. 
Bradūnas, P. Babickas. Jie dai
navo tėvynės ilgesį ir skurdų 
tremtinio likimą. Greit prie jų 
prisidėjo St. Santvaras, po to se
kė J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, 
J. Mikuckis, B. Rutkūnas, o F. 
Kirša pasirodė jau tik kur kas 
vėliau, žymiai išbrandinęs savo 
kūrinį, gi M. Vaitkus ir nemaža 
kitų savo kūrinius paliko tik 
spaudai paruoštus. Prieš maždaug 
dvejus metus pasirodė grupė 
mūsų jaūmųjų poetų: H. Nagys, 
A. Nyka-Nyliūnas, J. Kėkštas, 
V. Mačernis (t), prie jų vėl šlie
jasi K. Bradūnas, kurie tiek stili- 
stinėm priemonėm, tiek kūrinių 
įdėjom skynė naujus kelius trem
ties literatūroj, daugiau ar ma
žiau atsisiedami nuo senesniosios 
maironinės tradicijos. Po jų vėl 
svariais žingsniais žengė B. 
Brazdžionis, J. Aistis, F. Kirša. 
Visa eilė jaunų ir jaunesnių poe
tų, kurių vardus čia išminėti ir 
vietos stigtų, pasirodė su svares
niais ar menkesniais kūriniais, 
dėl ko literatūros kritika, besi
piktindama, buvo net iš savo vė
žių išėjusi. Ryškų tremties kūry
bos vaizdą davė „Tremties Me
tai“, išleisti 1947 m. Buvo išlei
sta ir Maironio poetinė kūryba, 
kartais net keliom laidom.

Kiekybe nusverdama, tremties 
lyrika kokybe, kaip minėta, ne
buvo lygi. Atsineštiniai tiek turi
nio, tiek formos elementai nus
vėrė patirtuosius tremtyj. Ten
kintasi sunkios tremtinio dalies 
konstatavimu, stigta evidentinio

ateities pramatymo, net vyriško, 
be lamentacijų, tono, mestasi į 
•mums svetimą, iš kitų paskolintą 
intonaciją, pamirštant tikrą, įgim
tą išraiškos būdą; bet šalia viso 
to nepasiduota galutinei, sveti
mos įtakos vergijai, tiek turiniu, 
tiek forma laikytasi vieno tikslo 
— tėviškės ilgesio, jos meilės ir 
laisvės. Šalia grūdų daug pripus
tyta pelų, gal iš demokratinio 
laisvės įkarščio, gal iš ekstazinio 
ir egzaltacinio nusiteikimo.

Taip pat ir epinėj tremties kū
ryboj atsineštinis elementas nus
vėrė patirtąjį. Iš vos tik kelių 
tremtyj pasirodžiusių romanų 
(V. Ramono, J. Švaisto, M. Ba- 
varsko, K. Pažėraitės) tas atsineš
tinis turtas ir išraiškos atžvilgiu 
daugiau sveria. Novelė tremtyj 
kur kas labiau suklestėjo. Tikra
sis jos vardas, tiesa, jai nebūtų 
taikintinas, bet vis dėlto rasim ir 
nemaža novelės vardą pateisinan
čių kūrinių. Atskirų novelės ap
sakymėlių, vaizdelių kūrinių pas
kelbė tremtyj V. Alantas, P. An
driušis, M. Bavarskas, L. Dovy
dėnas, B. Gražulis, A. M. Katiliš
kis, N. Mazalaitė, J. Jankus, br. 
Mekai, P. Orentaitė, A. Rūta-Na- 
kaitė, J. Švaistas, S. Urbonas, S. 
Zobarskas, ir kt. Vieni tų beletri
stinių kūrinių daugiau, kiti ma
žiau atbaigti, vieni siužetus ima 
daugiau iš tėviškės, kiti bando 
ir tremties gyvenimą vaizduoti, 
tačiau šioj srityj būta mažiau pa- 
sinešimų į šunkelius, kaip lyrikos 
srityj. Aplamai imant, tremties 
novelėj išviršinis stilius bus nu
lėmęs išvidinį (kūrinio įdėją, ra
šytojo pasaulėžiūrą), dėl to ir 
literatūros kritikui visad bus bū
dingesnė tremties lyrika, kaip jos 
beletristika. Jeigu tremties lyri

ka tesitenkino daugiau sielvartin
gos buities vaizdavimu, nenurd- 
dydama, kuriuo keliu mums eiti, 
kaip maironiškai kovoti, tai juo 
mažiau to lauktina iš beletristi
kos: ji dar daugiau tenkinos at
sineštiniais siužetais, tremtyj 
kurdama net iš reminiscencijos 
(laisvės laikų romanas, novelė).

Ypač dėkingi turim būti kai 
kurioms mūsų leidykloms, išlei
dusioms mūsų klasikų, kaip J. 
Biliūno, V. Kudirkos, A. Valan
čiaus, Vaižganta raštus arba dar 
užsimojusiems kai kuriuos jų iš
leisti. Tuo buvo pasitarnauta ne 
tik nokyklai, bet ir visuomenei, 
ypač emigruojančiai į kitus kra
štus, kur gal lietuviška knyga 
bus retas svečias.

Draminė kūryba tremtyj ma
ža tepasireiškė, todėl apie ją, čia 
tuo tarpu nėr kas daug pasakyti 
(nors gerų dramos užuomazgos 
veikalų buvo pasirodę periodinėj 
spaudoj, kaip „Aiduose“).

Kaip bepasireikš tas maždaug 
70 lietuvių tremties rašytojų ko
lektyvas (pusė visų lietuvių rašy
tojų) svetur, sunko tuo tarpu pa
sakyti. Išvykdami į kitus kraštus, 
jų ne vienas turi jau spaudai pa
ruoštų veikalų ar kuria naujų 
veikalų planus, bet kaip ir į ko
kią visuomenę pavyks juos iš
leisti, gal būt, ir jiems patiems 
nėra aišku. Tačiau, tie lietuvių 
rašytojai yra šviečią žiburiai, ku
rie savo šviesa trauks į save ki
tus savo brolius, ir visų širdyse 
sušvis nauja šviesa, kurią jie, gal 
būt, vieną dieną galės parnešti į 
savo brangiąją tėvynę ir ten ją, 
priblėsusią, nušviesti ir nauja 
ugnim uždegti.

A. Tyruolis

JUOZAS MIKUCKIS

Pirmieji žiedai
Žiedai ankstyvieji, 
Pirmieji žiedai! 
Kovojot su vėju, 
Jus plakė ledai. 
Bet jūs nustovėję 
Prieš žiaurųjį veją 
Pražydot andai.

Kai kėlės patvinęs 
Upelis skambus, 
Pirmųjų griaustinių 
Jūs matėt žaibus. 
Paskui gi, nuskynę, 
Į pirmus įpynė 
Jumis vainikus.

Sukėlėt pavydą 
Daug kam pinami, 
Nors, saulę išvydę, 
Pirmieji pražydę 
Ir žuvot pirmi...

per penkerius metus tremtyj pa
sirodė arti 300 knygų iš groži
nės literatūros. Produktingiausi Gintariniai karoliai jai nedavė ramumo
metai bus buvę antrieji po karo 
ir priešpaskutinieji: pirmuoju at
veju mestasi į darbą prašvitus 
naujoms kūrybos galimybėms, 
antruoju dar pasišokėta prieš pat 
platesniojo masto emigraciją. Ka
ro metu tremtyj maža kas tega
lėjo iš literatūros veikalų pasiro
dyti, nedaug jų teišėjo ir pirmai
siais pokario metais.

Lietuvių tremties literatūrai 
būdinga tai, kad pirtniausia ir 
gausiausiai joj suklestėjo lyrinė 
kūryba. Lyrikos kūrinių jau buvo 
paruošta iš anksčiau arba karo 
metu, juos daug greičiau paga
minti nei epinius kūrinius. Nors 
spaustuvės nė lietuviškų ženklų 
neturėjo, jau lietuviai buvo pra
dėję spausdinti savo poezijų kny-

TAUT. DRABUŽIŲ

Nuo to laiko, kai atsidūrėme 
DP stovyklose, mums labai pri
reikė tautinių drabužių. Kūrėsi 
chorai, tautinių šokių grupės ar 
kiti meniniai vienetai, ir visi pir
miausia stengėsi įsigyti tautinius 
drabužius, nes vakaru Vokietijoje 
sutiktieji vakarinių demokratinių 
valstybių piliečiai pradžioje labiau 
domėdavosi mūsų margaisiais dra-
bužiais, negu dainomis ir šokiais. 
Prisimenu, kiek vargo turėdavo 
nedidelis chorelis ar šokių grupė, 
kolei taut, kostiumus susirasdavo 
ir tam pasirodymui pasiskolinda-

AUDĖJA E. TUTLIENĖ JAU IŠAUDĖ 100 KOSTIUMŲ * 
SALOMĖJA NARKELIUNAITĖ

vo. O būdavo juk ir sunkių va
landų, kai tautinių drabužiu savi
ninkė, tokią didelę brangenybę iš 
tėvynės išvežusi per ugnis ir griu
vėsius, nelabai tenorėdavo ki
toms ir skolinti, tardama, kad rū
bai naikinasi. Menininkai ir ko
mitetai spirdavo skolinti, aiškin
dami bendrą stovyklos ar lietu
viu, atstovavimo reikalą. Daugel

vauti stovyklos ruošiamame kon
certe, stovyklos komitetas pri-. 
siuntė raštą: „Tamsta, kaip sąmo*- 
ningai ignoruojanti lietuvišką 
reikalą, esi išskiriama iš lietuvių 
stovyklos bendruomenės. Apie tai 
bus pranešta ir kitų stov/klų lie
tuvių komitetams“. Tautinių ap
darų trūkumas privesdavo prie 
nesusipratimų, tačiau ir čia galu_

kartų buvo prieinama net prie 
pykčio, o vienoje stovykloje bu
vo net toks įvykis: moteriai, kuri 
nesutiko paskolinti savo tautinio 
drabužio kitai, turėjusiai daly-

(Atkelta iš 3 psl.) 
bininku, ir nuo to laiko dabar 
sukanka 25 metai.

Vysk. J. Rancans yra latvių 
dabartinis teisėtasis valstybės 
šefas- Jis jau nuo 1922 m. buvo 
Latvijos respublikos seimo na
rys, o nuo 1925 m. jo vicepre
zidentas. 1946 m., mirus seimo 
pirmininkui Dr. P. Kalniniui, 
vysk. Rancans pagal Latvijos 
valstybės konstituciją lieka vie
nintelis teisėtas valstybės prezi
dento pavaduotojas.

Su šiuo aukštuoju Latvijos 
valstybės vyru teko jau ne kar
tą susitikti ir mūsų tautos iš
laisvinimo darbą dirbantiems 
vyrams ir kalbėtis dėl bendro 
šių tautų jėgų sutelkimo išva
duoti savo šalims iš bolševikinio 
jungo.

Šia proga norėtume nuošir
džiai palinkėti šiam garbingam 
latvių Tautos Vyrui, kad Ap
vaizda jam teiktų sveikatos, o 
jo didieji talentai, kaipo vals
tybininko ir visuomenininko, su
dedami ant latvių tautos išlais
vinimo aukuro, atneštų tai tau
tai laisvės rytą.

Ad multos annos!
K. V. Zakarauskas Audėja E. Tutlienė staklėse Foto V. Augustinas

tinai reikalą išsprendė lietuvių 
moterų pramanumas.

Vienu sykiu stovyklose dingo 
nuo lovų languoti užtiesalai, o iš 
stovyklos ar Raudonojo Kryžiaus 
sandėlių ištraukiami buvo visi 
margi suplyšę ar baigią plyšti 
drabužiai. O kai kurį koncerto 
vakarą pristodavo scenoje dai
nininkų ar apsisukdavo margos 
poros, sunkiai tegalėjai atskirti, 
kurios tautinis rūbas buvo iš Lie
tuvos atsivežtinis, o kuris stovy
kloje pagamintas. Skalbė, lygino, 
kirpo, matavo, siuvo, vilkosi, o 
paskui scenoje dainuojančioje ar 
šokančioje grupėje atstovavo sto
vyklai, tautybei ir t. t.

Tačiau šiuo, gana improvizuotu 
tautinio drabužio pakaitalu mūsų 
moterys nepasitenkino. Ką gi ten 
kalbėti, — vis dėlto tie, tremtyje 
iš dekių ir skudurų sulipdytieji, 
neprilygo tikriesiems drabužiams. 
Tada vienai ar kitai kilo mintis 
pasidirbdinti stakles ir pradėti 
austi. Čia iš vienos, čia iš kitos 
stovyklos ateidavo žinia arba 
spauda pranešdavo, kad audžiami 
tautiniai drabužiai. Ne vieną ir 
dešimtį, bet daugumą moterų šios 
žinios neramiai sujaudindavo, 
įdiegdamos mintį būtinai tokius 
drabužius įsitaisyti. Ir tada tų 
drabužių panoro ne tik tos, kurios 
anksčiau juos Lietuvoje turėjo ir 
dėvėjo, bet ir tos, kurioms, gal 
būt, šie drabužiai atrodydavo ne
modernūs.

Emilija Tutlienė, apie kurios 
tautinių drabužių audimą noriu

parašyti, nebuvo pirmoji, pradė
jusi šį darbą; tačiau šiemet po 
Velykų sukako savo darbo dvejus 
metus ir, atrodo, ligi emigracijos 
dar tvirtai laikysis savo staklėse. 
Tutlienė per tą laiką išaudė 100 
įvairių lietuviškų kostiumų, o 
prieš dvejus metus ir ji buvo vie
na iš daugybės tų, kurios tenorė
jo vos vieno kostiumo. Taigi, teno
rėjo tik vieno vienintelio, o šian
dien jau šimtas jos staklių dar
bo tautinių kostiumų skleįdžia lie
tuvių tautinį meną. Vokietijoje, 
Australijoje, J. A. Valstybėse, Ka
nadoje, Anglijoje ir kitur. E. Tut
lienė turėjo gražius tautinius dra
bužius Lietuvoje, tačiau išvykda
ma juos paliko savo seseriai, net 
nepagalvodama, kad Vokietijoj 
gyvenant, kada nors tų drabužių 
prireikės. Tačiau dvi eiles gražių 
gintarinių karolių įsispaudė ryšu
lėliu kaip gintaro šalies prisimi
nimą. Ir tie karoliai plakė kaip 
širdis. Kasdien pulsavo ir nera
mino tolei, kol Tutlienė savo kuk
liame stovykliniame kambarėly
je pasistatė stakles. O po to ji jau 
nenurimo pati, pasipuošusi tauti
niais drabužiais. Auga dukterys, 
ir joms reikės; kaimynės, pama
niusios gražų darbą, neduoda ra
mybės. O dabar E. Tutlienė jau 
visiškai atsidavė šiam darbui.

Ją randu, kaip ir kasdien, dir
bančią, sėdinčią staklėse. Ji bai
gia austi sijoną. Sakosi labai iš
vargusi, nes ataudai labai blogi: 
sudurstyti iš įvairaus didumo tos 
pačios spalvos siūlo galiukų. Dau
guma austųjų kostiumų ir teturė
jo tokius siūlus, nes iš kur gi sto
vyklos sąlygose gali žmogus ge
resnių siūlų pasirūpinti. Tie, ku
rie turi giminių ar pažįstamų už
sieniuose, parūpina ir puikių siū
lų, tačiau ir iš nekokių siūlų išei
na gražus audeklas. Audėja savo 
darbą atlieka labai kruopščiai, 
tardama, geriau sugaišti valandą 
kitą, negu siūlą netvarkingai įdė
ti. Aplamai, tautinio kostiumo 
išaudimas trunka gana ilgai, vi
dutiniškai reikalaudamas dešim
ties dienų.

Emilija Tutlienė dvidešimt me
tų dirbo kaip siuvėja, gera siuvė
ja, nes jos pasiutas drabužis kiek
vieno akį atkreipia. Šitai jai da
bar padeda. Sakosi, kad, prieš 
sėsdamos į stakles ir imdamos 
šaudyklę į rankas, ji jau turinti 
naujojo tautinio drabužio vaizdą. 
Geras skonis padėjo jai pradžioje 
ir audinio raštus nustatyti, nes 
pradėjo vien savo galva, neturė
dama prieš akis jokio rašto pa
vyzdžio. Ilgainiui apsirūpino ir 
pavyzdžiais. O dabar gali pagei
dauti kokio tik nori kostiumo — 
gauęi ir žemaitišką, ir aukštaitiš
ką, ir vilnietišką.
Užtat ir jos kambaryje, kai ji 
atidaro visas dėžes, atrodo, nely
ginant būtumei senovės lietuvės 
kraičio skrynią praskleidęs. Kele
tas nuosavų kostiumų, o kiti —
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Alkos" sambūrio aukura paliekant
Maždaug prieš pustrečių metų 

Augsburgo stovyklose gyvenan
tieji lietuviai intelektualai susi
metė į sambūrį — „Alką“. Per dienybės ir nuo tų 
pirmąją sambūrio sueigą — tiesų“ ’ ‘
„krivulę“ 1946 m. lapkričio 15 d. 
steigėjai 
lietuvių tremtinių kultūrininkų 
„Alkos“ 
aktą, kurio įžangoje tarė: „Šiais 
valstybinių, socialinių ir pasau
lėžiūrinių įdėjų lūžio ir vertybių 
perkainojimo laikais, akivaizdo
je karo vaisių prislėgto pasau-

- lio, sugriautos Europos, sunai
kintos ir pavergtos mūsų tėvy
nės, nužnjoginamas lietuvis trem
tinys stengėsi kelti galvą, kad 
nebūtų palaužtas varganos kas
dienybės — žmogus ieško Žmo
gaus, tautietis tautiečio, mintis 
ieško minties.

Mintims suburti ir joms ug
dyti, tautinėmis tradicijomis iš
saugoti ir puoselėti, gyvenimo 
tikrovei pažinti, šalinti neapy
kantos ir pikto daigus ir dygaus 

z mūsų kelio į tiesą ir laisvąją 
tėvynę, — Augsburgo lietuviai 
tremtiniai telkiasi į kultūrinį 
sambūrį „Alka“.

„Alka“ — minties šventovė. 
Jos tikslas — išsaugoti nepa
laužtą žmogaus asmenybę ir 
mūsų lietuvišką individualybę. 
J» ryžtasi surasti gaivinančio 
dvasinio peno, visus suburti ir 
susieti humanizmo ir toleranci
jos dvasia...“

Taigi „Alka“ nebuvo nei pro-

pagarsino Augsburgo

sambūrio steigiamąjį

fesinis, nei partinis bei politinis 
sambūris. Jos sueigose — kri
vūlėse atitrukdavome nuo ka-

,žmogiškų 
kurios žmonijos gyveni

mą pavertė chaosu. Krivūlėse 
mintys nejautė varžtų ir buvo, 
telkiamos į vieną židinį. Tokio 
židinio akivaizdoje lengviau 
įžiūrėti bei suvokti nekintamos, 
amžinosios Tiesos liepsnelę, kuri 
žiba meilės, grožio ir toleranci
jos spalvomis...

Dažniau ar rečiau susirinkda
mi, „Alkos“ nariai — žyniai 
skaitydavo referatus, darydavo 
pranešimus kultūriniais, ekono
miniais socialiniais ir moksliniais 
klausimais. Žyniai diskutuodavo 
idealogines problemas, aptarda
vo Lietuvos atstatymo ir trem
ties gyvenimo uždavinius. Visos 
diskusijos rūtuliuojosi aukštes
nių nekasdieniškų dalykų akira
tyje. „Alkoje“ mes stiprėjome 
dvasiškai savo tremties kelyje į 
Tėvynės laisvę.

SPORTAS

P. Vaitonis apie sportą Švedijoje

su

Taip slinko pora metų, ir „Air 
kos ‘ židinys liepsnojo žynių min
timis kurstomas. Galop, tremties 
kelias nutysta pirmyn, bet drau
ge tolyn nuo tėvynės. Žyniai 
pradėjo skirstytis į užjūrius. Pa
skutinysis iš „Alkos“ steigėjų pa
likdamas Europą, pinu pro me- 
moria mieliems žyniams šias eilu
tes.

„Alkos“ Metraštininkui
Krive atsiskiriant, buvo sutarta 
neužmiršti „Alkos“ židinio. Pa
gal tą sutarimą norima „Alkos“ 
aukuro ugnelę atkurti ir užjūry
je. Tam tikslui Augsburgo „Al
kos“ steigėjai (ir jos vadovai: 
krivė, vyr. žynys ir metraštinin
kas) įgalinami įžiebti iš naujo 
„Alkos“ židinius tose vietose, kur 
jie atsidurs ir kur susiburs bent 
penketas narių, „Alkos“ steigia
mojo akto dvasiai pritariančių.

Tesužiba „Alkos“ aukurai iš 
naujo visur ten, kur kultūrinin
kai atsidurs. „Alkos“ suburti, po 
tremties dygiuotų kelių, grįšime 
dvasiškai nepalaužti į laisvą Tė
vynę, ir naują neužgestamą „Al
kos“ aukurą įžiebsime mūsų sos
tinėje Vilniuje!... „Alkos“ Krivė

SEPTYNIŲ METRŲ STATULA
Amerikos National Catholic Wel

fare Conference centro būstinėje 
Vašingtone balanžio 26 d. pašven
tinta septynių metru bronzinė Kris
taus statula, kuri vaizduoja Kristų 
kaip Pasaulio Šviesą.

Gronno emigracinės stovyklos koplytėlės viduje

. Neseniai nuvykęs iš Švedijos į 
Kanadą žymusis Lietuvos šach
matininkas P. Vaitonis tenykš
čiam lietuvių laikraščiui „Nepri^ 
klausomai Lietuvai“, patiekė pluo
štą žinių apie sportą Švedijoje.

— Ar teko Švedijoje išbandyti 
savo jėgas ir dalyvauti turnyru
ose?

— Taip, žaidžiau visą laiką ir 
dalyvavau dviejuose turnyruose. 
I-ame tarptautiniame turnyre 
Stockholme, be manęs dalyvavo 
Ekstroemas', Beckas, Lundin ir 
kt. Pasidalinau 3—1 vieta. Cha
rakteringa yra, kad, dalyvaujant 
tame I-me turnyre, ant mano sta
lo stovėjo Lietuvos vėliavėlė, o 
taip pat ir visa švedų spauda la
bai šiltai atsiliepė apie mane, 
kaip Lietuvos žaidėją.

II-me turnyre — Fagervik mie
ste, dėl „politinių aplinkybių“, 
žaidžiau kaip „Soedra“ klubo at
stovas. Švedai nenorėjo, kad ru
sai nutrauktų su jais šachmati
nius santykius, todėl neleido man 
žaisti kaip Lietuvos atstovui.

— Koks yra Švedijos šachmatų 
lygis?

— Mano nuomone, šiuo metu 
aukščiausias Europoje, išskyrus 
Sov. Sąjungą.

— Ar Švedijoje buvo daug pa- 
baltiečių šachmatininkų sporti
ninkų?

— Iš šachmatininkų buvo tik 
estas Laurine. Šiaip, daugumas 
pabaltiečių šachmitininkų atsi
dūrė vakarų Europoje. Iš kitų 
sporto šakų sportininkų mačiau 
latvių krepšininką — Šmitą ir 
estą Vinagradovą. .

„ATSAKYMAS KOMUNIZMUI“
y Anglijos komunistų laikraščio 
i.Daily Worker“ ilgalaikis redakto
rius Douglas Hyde, pereitais metais 
perėjęs į Katalikų Bažnyčią, nese
niai parašė knygą, vardu „Atsaky
mas komunizmui“, kurioje išdėsto 
per 20-ties metų tarnybą komuniz
mui savo patyrimus.

Lietuviams kankiniams paminklas Amerikoj

TEOLOGIJOS STUDENTAI 
DARBININKAI

Insbrucko-Feldkircho vyskupo r 
tvarkiu, visi teologijos studentai, iš
skyrus tik kariuomenėj tarnavusius, 
turi mažiausiai bent du mėnesius 
dirbti fizinį darbą, per kurį galėtų 
arčiau pažinti darbininkijos gyveni
mo sąlygas.

po-

Daugiau į pietus nutolusi JAV 
lietuvių kolonija yra St. Louis mieste 
ir apylinkėse. Šios apylinkės lietu
vybės didžiausias palaikytojas yra 
kun. dr. Antanas Deknys. Tai yra 
tikras „Lietuvos ambasadorius“, ku
ris rūpinasi tiek katalikų, tiek ben- 
Irai lietuvių reikalais. Ši kolonija 
>uvo jay visai pairusi, bet kun. Dek- 
>nio sumanumo, takto ir autoriteto 
dėka ji atstatoma ant senų pamatų. 
Sudegus medinei bažnyčiai ir. papil- 
dant lietuvių skaičių naujai jo at- Tėva” jau nuo pernykščių metų maisto produktais, 
kviestaisiais, kolonija atgyja.

1949 m. balandžio 8 d. vysk. Briz- 
»ys pašventino pamatus naujai sta- 
:omos lietuviško stiliaus koplyčios —

džiagą rengiamoms parodoms, in
formuoti apie vykstantį pasiren
gimą krašte ir t. t. „Šventųjų Me
tų pasisekimas, rašo Mons. VA
LERI, priklausys nuo mūsų maldų, 
nuo mūsų karštos apaštališkos 
dvasios, su kuo mes vykdysime 
visus parengiamuosius darbus". 
„Mūsų viltis didina kitas jubilie
jus, Šventojo Tėvo Pijaus XII 
kunigystės Jubiliejus. Šventasis

jai vadovavo pats Paryžiaus arki
vyskupas kard. Suhard.

Vatikanas. Balandžio 3 d. Šven
tėje Tėvo paliepimu Popiežiškoji 
Šalpos Organizacija (Pontificia 
Commissione d'Assistenza) davė 
pietus ir vakarienę 20.000 Romos 
vargšų. Be to, jie visi gavo po di
delį pakietą su drabužiais ir

— Koks bendrai yra sporto ly
gis Švedijoje?

— Labai aukštas, nes švedų 
tauta yra žinoma pasaulyje kaip 
sporto tauta. Švedija karo nepa
liesta, gyvendama ir karo metu 
be maisto trūkumo, galėjo kulty- 
vuoti sportą pilnu tempu. Tuo 
tarpu kitos Europos valstybės 
buvo paralyžuotos .ir joms bus 
sunku švedus pavyti.

Kaip sakiau, sportu gyvena vi
sa tauta. Ar tai pietų pertraukos 
metu, gatvėje (ypač pirmadienį) 
apie nieką kitą nekalbama, kaip 
tik apie sekmadienio' įvykusias 
rungtynes.

— Ar teko daug matyti sporto 
rungtynių?

Visą laiką gyvenau Stockholme. 
Be to, pati sportininko siela ne
leidžia sėdėti namuose, kine ar 
kavinėje, kada žinai, jog stadione 
verda sportinis gyvenimas. Eida
vau į rungtynes kas šeštadienis 
ir sekmadienis.

— Kokia sporto šaka Švedijoje 
populiariausia?

— Atrodo, kad futbolas „ima 
viršų“. Kaip pavyzdį galiu sumi
nėti Maskvos „Dinamo“ koman
dos atvykimą (Tai buvo Sov. Są
jungos rinktinė — mano pa
braukta), kada prie bilietų ka
sos eilės susidarė jau iš vakaro, 
o kitą dieną, juodojoj biržoj, bi
lieto kaina svyravo iki 200 kro
nų. Panašiai buvo ir su italų 
„Juventus“.

— O kaip krepšinis?
— Krepšinis yra nepopuliarus. 

Žaidžia daugiausia amerikiečiai 
— studentai. Tik atvykus pabal- 
tiečiams ir ėmus šiems kultyvuoti 
šią sporto šaką, švedai atkreipė 
daugiau dėmesio.

— Ar pabaltiečiai krepšininkai 
pasirodydavo viešai?

Taip, pav., 1945 m. kovo mėn. 
Stockholme buvo tarptautinis 
turnyras, kuris švedų išrekla
muotas kaip Lietuvos, Estijos, 
Švedijos ir Amerikos susitikimas. , 
Sį turnyrą laimėjo lietuviai.

KIEK AFRIKOJE KATALIKŲ
• Afrikoj šiandien.katalikų skaičius

% siekia 15 milijonų. Tikimasi, kad
1 —12 metų būvyje padidėsiąs dvi
gubai arba net trigubai.

(dėjos Sesę Aldona Puniš- 
kaitę ir Motiejų Rimą, su
kūrusius šeimos židinį, svei
kina ir linki sėkmės 
Eichstaetto Studentų Atei

tininkų Draugovė

birželio 2 d., kada pirmą kartą pa
sauliui paskelbė, kad 1950 metai 

__________________ __  _ ___ turės būti „didieji sugrįžimo ir at- 
paminklo pagerbti lietuviams kanki- leidimo metai , pats asmeniškai 
aiams dėl Lietuvos laisvės. Tai gal visa siela rūpinasi ir skatina di- 
3us iš viso pirmas paminklas Ameri- djjį pasirengimą Šventiesiems Me
koj, kuriuo iškeliamas šių dienų lie- tams, 
tuvių heroizmas.________________________________ *

Kun. Dr. Deksnys yra įsteigęs lie- . ,. „ _ ..tuvių kalbos kursus, kurios lanko ir , ^Sentmos, Clles, Prancūzijos, 
svetimtaučiai studentai. Tremtinių Italijos ir kitų kraštų katalikų ini- 
reikalais daugiausiai rūpinasi, visus ciatyva nutarta pasirengimo me- 
sutikdamas ir darbą ir butą pade- tus Šventiesiems Metams pavadinti 
lamas susirasti. Į šią apylinkę at- „Marijos Metais". Juk 
/ažiuojantieji lietuviai gal veik visi Mariją tiesiaustos kelias 
/ra jo pagalba ir rūpesčiu. Jo įvesta 
ielpiamųjų ir gelbėjamųjų kartote
ka, kaip vienas daktaras išsireiškė, 
/ra lyg naujas BALF. Asmeniškai Viena. Austrijos vaikų „ „u*uuu 
jai yra ne vieną šimtą lietuvių pa- ja įteikė Vienos arkivyskupui Kard. Wiirzburge, 4065 Lab. Serv. Co. s^us Pinigus ir maisto dovanėles 
rėmęs maistu, apranga ar įvažiavi- innitzer auksinį kieliką, kuris bu- ą.P.O. 800 US-Army. P. Tušo Šv. Velykų proga 
nui dokumentais. Vien Velykų šven- vo nupjrktas visos Austrijos vai- adresas: 3344 Oregon St., Pitts- Gautingo senatorijos lietuviai 

kūčių sudėtomis aukomis, ir prašė, burgh 4, Pa. USA. ligonys
kad kieliką įteiktų Šventojam Tė
vui 50 metų kunigystės jubiliejaus _ių JU Įgytas uiuvna autui niiao. ‘ . ...

Inž. J. Mulokas Pr°9a- Be to, viena mergaite ta 
------ pačia proga kardinolui įteikė di- 

Roma. Šventųjų Metų Rengimo dcli albumą, kuriame su-
Centrinio Komiteto Pirmininko Senystėj, Austrijos vaiku- 
raštas. Jubiliejiniams Šventiesiems eilėraščiai, skirti Šventajam 
Malamo rannfi Canfrinin Knmitptn Tėvui.

iš įvairių šalių lietuvių moterų 
užsakyti. Netrukus jie vyks į vo
kiečių mutinę, o po to keliaus į 
užjūrius. Čia pat keletas galvos 
papuošalų, gražių juostų, na, ir 
gintarai, tie patys, kurie atskirti 
nuo tautinio kostiumo, po dvejų 
savo buvimo metų Vokietijoje vėl

. susilaukė taut, drabužį ir dabar įįų proga pasiuntė 30 siuntinių, 
papildo jo puošnumą. Ir bendrai ”• ' \ 1. ' '
E. Tutlienė turi gerus pirštus, arp lietuvių, bet ir tarp svetimtau- 
kaip sakoma. Iš čemodano ji iši
ma ir parodo gražų baltą apsiau
stą, kurį ji dar Lietuvoje nusi- 
mezgė iš angorinių vilnų. Daug 
kas seilę varvino dėl jo. Savinin- Centrinio 
kė sakosi, kad jei dar sykį reikė- r 
tų bėgti, tai šio niekaip nepaliktų. Metams rengti Centrinio Komiteto

Apžiūrėjusi turtingą tautinių Pirmininkas Mons. VALERI
drabužių skrynią, peržiūriu ir paskelbė atsišaukimą, kuria- Paryžius. Balandžio 3 d. Popie-
nuotraukas, kurias audėjai garni- me praneša, kad šiomis dienomis žiaus J.ubiliejaus proga Paryžiuje
no V. Augustinas. Vieną jų išrin- jau yra baigti sudaryti visų tautų Auteil salėje „Katalikų Šalpos 
kusi pasiunčiu Jums, kad ir vaiz- nacionaliniai komitetai. Šių Komi- organizacijos rūpesčiu buvo sū
dė išvystumėte audėją, kuri prieš tetų tikslas — palaikyti ryšį su rengtas ypatingas pokylis, kur 
dvejus metus tenorėjo tik vieno Centriniu Komitetu Romoje, infor- dalyvavo 3000 neturtingų senelių, 
taut’kostiumo, o ligi šiolei išaudė muoti savo tautos tikinčiuosius ir turinčių tiek pat amžiaus, kaip Pi
jau visą šimtą. siųsti Centriniam Komitetui me- jus XII. Šią iniciatyvą rėmė ir net

Visa tai įvykdyti padeda ne tik

:ių jo įgytas didelis autoritetas.

zaus.

Paieškojimai
Jonas Virbalas, kilęs iš Žeime- J

lio vis., Vokietijoj gyvenęs USA 
zonoje, arba žinąs jo adresą yra laik^Įtj“‘ 
prašomi atsiliepti adresu: Ona 
Banaitienė, gyv. 23. Hargrave St., 
Winnipeg Man, Canada.

Povilas Tušas, kilęs iš Varžų 
km., Taujėnų pašt., Ukmergės 
aps., paieško savo sesers sūnaus 
Petro Kaušo iš Kaušų km., Del
tuvos pašt., Ukmergės aps., pas- 

delegaci- |tutjnju laiku buvusio 1

PRANEŠIMAS
Argentinoje išeinančio lietuvių 

....___ „Argentinos Lietuvių
Balsas“ adresas yra šis: „ALB“, 
Casilla de Carreo 303, Buenos 
Aires, Argentina.

tik per 
prie dė PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame- Mūnche- 
n0 *r Kempteno lietuviam moks- 

kažkur leiviam ateitininkam už prisių-

išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie- 
/fZ-JUUl IUI nlais. 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, Ill, USA.
Australijoje: Rev. J. Tamulis, Federal Catholic Immigration Commit

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

Paulo, Brasil.
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje ii Australijoje — 3 šilingai, 
o Kanadoje, JAV-se ir Pietų Amerikos visose valstybėse — 6 doleriai 
metams.
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Komunistai braunasi i Čiangkaiseko tėviškė
Šanchajus. Kinijos komunistų 

armijos gegužės 4d. paėmė Hang- 
čau ir tuo būdu galutinai atkirto 
ryšį tarp Šanchajaus ir pietinės 
Kinijos. Hangčau — žinomas ku
rortas, 150 km į pietus nuo Šan
chajaus ir stovi ant svarbaus su
sisiekimo kelio.

Iš vyriausybės komunikato aiš
kėja, kad komunistų kovos grupė 
200 km įsibriovė į vidurinę Kini
ją. Antpuolio tikslas — Cekiango 
provincija, pietvakariuose nuo 
Hangčau. Cekiangas yra marš. 
Ciangkaišeko tėviškės provincija.

Gegužės 2d. Šanchajuje įvedus 
griežtą cenzūrą, sunku gauti pa
tikimų žinių apie netoli nuo mie
sto einantį mūšį.

JAV biudžeto komisijos narys 
amerikiečių lakūnas gen. C. Chen- 
nault, kuris antrojo pasaulinio 
karo metu duodavo įsakymus gar
siesiems „skraidantiems tigrams", 
pareiškė: „Jei Kinijos paramai mes 
nors tiek išleistume, kiek išlei
dome Berlyno „oriniam tiltui“, 
tai galėtume išgelbėti visą vidu
rinę Kinijos dalį.“

TUZINAI SOVIETŲ KARI
NINKŲ

Kiniečių nacionalistų delega
tai, grįždami iš nepavykusios 
Peipingo taikos konferencijos, 
matė kiniečių komunistų vy
riausioje būstinėje tuzinus uni
formuotų Sov. Sąjungos kari
ninkų. (Newsweek“)

KRITIKUOJA ANGLIJOS
GYNYBĄ

Londonas. „Picture Post", po
puliariausios anglų iliustruotas 
žurnalas, prieš kiek laiko įsi
dėjo net devynių puslapių 
straipsnį, kuriame žinomas ka
rinis publicistas kap. B. H. Lid
dell Hart išvedžioja, jog Angli
ja šiuo metu yra blogsnėje gy
nybos būklėje negu 1939 m. ir 
priimti 747 milijonai svarų ka
riniams reikalams esą ne tik 
blogai sunaudojami, bet išmėto
mi be reikalo.

Kap. Hart rašo, jog 800.000 
vyrų, kurie šiandien yra kari
nėje tarnyboje, yra menkesnė

LENKIJOJE AŠTRĖJA KOVA 
PRIEŠ BAŽNYČIĄ

Varšuva. AP pranešimu, Len
kijoj antrą kartą suimtas ener
gingas katalikų hierarchijos kal
bėtojas ir buvęs lenkų katalikų 
savaitraščio „Tygodnik War- 
szawski“ direktorius Monsignore 
Zygmund Kaczinsky. Londono 
egzilinėje vyriausybėje Kaczinky 
vadovavo švietimo ministerijai. 
Pirmą kartą jis buvo suimtas 
1948 m. už „priešvalstybinį vei
kimą“. Nors po 72 vai. buvo vėl 
paleistas, tačiau visą laiką buvo 
sekamas slaptosios policijos. Kal
bama, jog Mgs. Kaczinsky rei
kalavęs katalikų dvsiškiją laiky
tis dar energingesnės linijos 
Varšuvos vyriausybės atžvilgiu. 
Iš katalikų sluogsnių Reuteris 
patyrė, jog Lenkijoj jau suimta 
350 kunigų.

Vyriausybė neseniai apkaltino 
3 vyskupus už kolaboravimą ka
ro metu su vokiečiais. Informuo
tų sluogsnių nuomone, jie bus 
naujos aukos suimtųjų dvasiškių 
eilėje.

gynybos pajėga, negu 450.000 ka
rių 1939 m. Jo nuomone, per di
delės sumos pinigų skiriamos 
karių išlaikymui, kai tuo tarpu 
apginklavimui proporcingai per 
maža pinigų išleidžiama- Tai 
esanti pagrindinė karinės siste-
mos klaida. Ypač nustebinantis 
jo teigimas, kad Anglija šiuo 
metu turinti tik dvi divizijas vi
siškai tinkančias karui.

Apžvelgęs visas tris ginklų 
rūšis, kap. Hart pastebi, jog tik 
karo laivynas yra šiek tiek ge
resnėj padėtyj. Aviacijai ir sau
sumos kariuomenei skiriami pi
nigai yra išleidžiami nepropor
cingai ir ne tam, kam turėtų 
būti sunaudojami.

Straipsnio pabaigoj autorius 
savo teigimus suveda į šesis 
punktus. 1. Privalomoji karinė 
tarnyba nepateisino į ją dėtų vil
čių, todėl turi būti panaikinta. 
2. Įstojimas į profesinę kariuo
menę turėtų būti sunormintas 
lengvesniais įstatymais. 3. Turi 
būti sukurta veikli kariuomenė, 
pasižyminti ne dideliais jungi
niais, bet greitumu ir jėga. 4- 
Anglija nėra pajėgi sukurti stip-- 
rių bombonešių junginių, todėl 
turėtų išplėtoti pirmos rūšies ko
vos lėktuvų ir naikintuvų avia
ciją. 5. Karo laivynui reikalinga 
daugiau povandeninių laivų. Da
lis pinigų, skiriamų laivynui, tu
rėtų būti sunaudota aviacijai. 6. 
Turi būti padarytas galas atski
riems gen. štabams, o įkurtas 
vienas veiksmingas vyr. gen. 
štabas.

Blokada pašalinama gegužės 12 d.
PRINCIPINIAIS KLAUSIMAIS SUSITARIAMA. — PARYŽIUJE GEGUŽĖS 23 D. SUSIRINKSIAN
TI UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIŲ TARYBA. — KETURI MASKVOS TIKSLAI. — DR.
EVATT KALBA APIE SOVIETŲ PASIRENGIMĄ TARTIS. — GEN. CLAY ĮSPĖJA BŪTI ATSAR
GIEMS. — W. CLAYTON NUOMONE, BERLYNO MŪŠIS LAIMĖTAS. — JAV LAIKYSIANČIOS 

KARIUOMENĖS DALINIŲ PRANCŪZIJOJE?

New Yorkas. Čia oficialiuose 
amerikiečių JT delegacijos rū
muose ir užsienių reikalų mini
sterijoje Vašingtone trečiadienį 
oficialiai paskelbta, kad tą dieną 
18,30 vai. Vokietijos vasaros lai
ku įvyko pirmasis pasitarimas 
tarp JAV, Sov. Sąjungos, Angli
jos ir Prancūzijos atstovų dėl 
Berlyno blokados pašalinimo. 
Tas pasitarimas sušauktas po 
to, kai Malikas susisiekė su JAV 
įgaliotiniu Jessup.

Pasitarimas po pusantros va
landos pasibaigė. Paskelbtajame 
pasitarimo komunikate sakoma: 
„Keturių valstybių atstovai dis
kutavo visas problemas, kurios 
rišasi su padėtimi. Visais prin
cipiniais klausimais pasiekta su
sitarimo. Tam tikri atskiri klau
simai dar bus diskutuojami, bet 
specialiai galima sakyti, kad bu
vo pasiekta susitarimo dėl vie
nalaikio pašalinimo visų apribo
jimų Vokietijoje, kurie buvo 
svarstomi tame pasitarime. Už
sienio reikalų Ministerių Taryba 
po kiek laiko susirinks į konfe
renciją svarstyti Vokietijos klau
simo, Berlyno padėties, taip pat 
Berlyno valiutos.

Komunikate nepasakoma da
ta, kada bus pašalinta Berlyno 
blokada ir kada, susirinks užs. 
reik, ministerial. Kaip skelbia
ma, sovietai priėmę gegužės 12 d. 
terminą visiems blokados- apri
bojimams pašalinti Vokietijoje 
ir gegužės 23 d. terminą užs. 
reik, ministerių konferencijai.

JAV gynybos centras Europoje
Vašingtonas. UP pranešimu, 

JAV sausumos kariuomenė gen. 
štabo viršininkas gen. Omar 
Bradley senato užs. komisijos 
posėdy reikalavo ko greičiausiai 
ratifikuoti Atlanto paktą ir ka
rinės paramos Europai progra
mą. Atlanto paktas, pasak Brad
ley, nukelia JAV gynybos lini
jas j Europos širdį. Tik su tokia 
garantija Europos tautos su
jungs savo likimą su JAV liki
mu. Pažymėjęs, jog Normandijos 
invazijos metu per 'pirmąsias 10 
dienų JAV neteko 20.000 karių, 
Bradley pareiškė, jog tokioje 
operacijoje daugiau jis nenorįs

Ministeris B. K. Balutis Spakenbcrge Foto V. Ąugustinas

Berlyną. Gen. Cuikovo politi
nis patarėjas Semjonovas, dabar 
pirmą kartą davęs pareiškimą 
apie netrukus numatomą bloka
dos pašalinimą ir kartu iškėlęs 
aikštėn keturius tikslus, kurių 
Maskva laikysiantis per busimą
sias užs. reik, ministerių dery
bas:

1. Visomis aplinkybėmis stab
dyti vakarinės Vokietijos vy
riausybės sudarymą ir kliudyti, 
kad vakarinė Vokietija neprisi
dėtų prie Atlanto pakto.

2. Pašalinti priešblokadą ir 
pasiekti neribotos laisvės pre
kėms gauti iš vakarinių zonų.

3. Pradėjus iš naujo Vakarų ir 
Rytų pasitarimus, nuimti „agre-
šyviam Atlanto paktui“ smaigalį.

4. Prajudinti sustingusią poli
tinę dirvą konferencijoje, kad vėl 
būtų įmanomas sovietų propogan- 
dos poveikis į Vakarus.

Šiaipjau iš sovietų pusės esą 
pasirengta tokioms didelėms nuo
laidoms, jog Vašingtonas po užs. 
reik, ministerių konferencijos „at
sisakysiąs separatinės vakarinės 
valstybės“. Maskvos elgesys turįs 
atitikti principai: „deramasi Azi
joje, Europoje artimiausįu laiku 
turi būti tariamasi.“

New Yorkas. Ir Dr. H. V. Evatt, 
JT suvažiavimo pirmininkas, pa
reiškė jaučiąs, kad sovietų pasi
rengimas tartis esąs padidėjęs. 
Sovietų užs. reik. min. Vyšinskis 
esąs draugiškesnis aiškintis situ
acijai, negu kiti Kremliaus vyrai. 

dalyvauti. UžpuoliYno atveju ka
ras su pakankamomis sausumos, 
oro ir laivyno pajėgomis turi 
būti vedamas priešo žemėje, pa
brėžė generolas ir pridūrė, jog 
Vakarų Europa kiekviėną už
puolimą atremsianti,. jei jai bus 
suteikiama reikalingų priemo
nių.

„ORO TILTAS“ PALIEKAMAS
Frankfurtas. JAV. užs. reik mi

nister jos valdininkai, kaip pra
nešė New Yorko radijas, pareiš
kė, jog Berlyno „oro tilto“ opera
cijos bus vykdomos ir po blokados 
pašalinimo.

Paryžius. Buvęs New Yorko 
valstybės gubernatorius ir UN- 
RRA gen. direktorius Lehman

_ šiuo metu, lankydamas Europoj
Dr. Evattas gegužės 3d. turėjo Dp st6vyklas, vienoj spaudos 
slaptą pasitarimą su JAV senato konferencijoj pareiškė, jog ligi 
užsienių politikos komisijos na- šių metų galo visi žydų tauty- 
riais. bės DP bus iš Vokietijos išga-

Per specialų pasikalbėjimą su benti. Iš- 600.000 DP, kurie šiuo 
amerikiečių informacijos agentu- metu gyvena Europoje, apie 
ros INS direktoriumi K. Smith 60.000 yra žydų, kurių kas mė- . 
karinis gubernatorius gen. L. D. nesį dabar po 10.000—20.000 emi- 
Clay įspėjo- būti atsargiems dėl gruoja į Izraelį, Kanadą JAV ir 
susitarimų su sovietais. Generolo kitus kraštus. Sovietų kaltini- 
nuomone, Soy. Sąjunga dabar mus, jog DP stovyklos Vakarų 
norėtų blokadą baigti pažinusi, Vokietijoje esančios darbo ver- 
kad vakarų valstybės, kurios gų stovyklos, Lehmanas atmetė 
neina prie karo, negali būti išstu- kaip „gryną nesąmonę“.

Huebner ir Hays įpėdiniai
Grafenwoehr. Gen. L. D. Clay 

gegužės 15d. pas'traukia iš JAV 
karinio gubernatoriaus posto Vo
kietijoje* ir grįžta į JAV. Liepos 
1d. generolas po 34 metų tarny
bos pasitrauks iš armijos. Tai 
buvo pranešta prez. Trumano ra
štu Grafenwoehr kariuomenės 
lavinimo aikštėj^ kur gen. Ciay, 
paskutinį kartą inspektuodamas 
dalinius, priėmė 11.000 karių pa
radą.

Savo atsisveikinimo kalboje 
gen. Clay pareiškė kariams: „Jūs 
pasiliekate kaip okupacinė armi
ja, kad Europoje garantuotumėte 
taiką ir saugumu.“ Be to, gene
rolas pranešė, jog politinė atsa
komybė netrukus kaip ilgą laiką 
planuotos programos dalis bū
sianti perduota vokiečių tautai 

miamos iš Berlyno. Generolas pa
reiškė vilties, kad „orinis tiltas“ 
ir po blokados pašalinimo patik
siąs dar kelis mėnesius, kad „Ber
lyne būtų galima sukrauti pakan
kamai atsargų“. Net eventualiai 
pasiektas dėl Vokietijos susitari
mas nepakeisiąs komunizmo tik
slo — įsiviešpatauti pasaulyje re
voliucijos pagalba. Kiekvienas 
atidėliojimas sukurti vakarinę Vo
kietijos valstybę reikštų Vokieti
jos demokratinių jėgų pasitikėji
mo mažinimą ir Vakarų valstybių 
demokratinių tikslų pažeminimą, 
— pareiškė gen. Clay.

Pasai Paryžiaus vakarinio lai
kraščio „Franca Soir“ pranešimą, 
Vakarų valstybės baiminasi, kad 
po Berlyno blokados pašalinimo 
milžiniški prekių kiekiai iš vaka
rinės Vokietijos galį imti plūsti į 
sovietų zoną. Dėl to esanti svar
stoma muitų siena tarp sovietų 
zonos ir trizonos.

JAV buv. užs. reik, vicemin. W. 
Clayton gegužės 4d. pareiškė, jog 
pagal dabartinę padėtį „mes mūšį 
dėl Berlyno esame laimėję, ka
dangi čia turime reikalo su trans
porto problema — su sritimi, ku
rioj mes esame pranašesni“. Bet, 
girdi, Vakarai Graikijoje mūšio 
nelaimėję, mūšį Kinijoje praktiš
kai pralaimėję ir dar turį mūšį 
išspręsti Art. Rytuose.

Vašingtonas. Tam atvejui, jeigu 
JAV ir Sov. Sąjunga pasiektų su
sitarimo dėl Vokietijos, kaip sa
vaitraštis „United States New and 
World Report“ tvirtina, Vašing
tonas numatęs ilgus metus laikyti 
amerikiečių kariuomenės dalinių 
Prancūzijoje. Daliniai turėtų būti 
parengtyje, kad, reikalui esant, 
galėtų įsikišti Vokietijoj.

KOVO MEN. IŠVYKO 20.000 OP.
Heidelbergas. EUCOM vyr. va

dovybė pranešė, jog kovo mėn. 
iš amerikiečių zonos išvyko 
20.000 DP, daugiausia į Izraelį, 
JAV, Australiją ir Kanadą.

Į savo kilmės kraštus kovo 
mėn. repatriavo taip pat ma- 
žiausia DP — tik 68.

Balandžio 1 d. amerikiečių zo
noj IRO stovyklose gyveno 
217.669 DP t. y. 13.235 DP ma
žiau, negu kovo mėn. (S & S)

LEHMANAS APIE DP

aukštojo civilinio komisaro prie
žiūroje.

Gen. Clarence R. Huebner, 
amerikiečų ginkluoiojų pajėgų 
Vokietijoje vyr. vado pavaduoto
jas, perskaitė iš Baltųjų Rūmų 
telegramą, kuria prez. Trumanas 
pranešė, jog gen. Huebner ir ka
rinis vicegubernatorius gen. maj. 
George P. Hays dirbs toliau gen. 
Clay darbą, kol atvyks civilinis 
aukštasis komisaras.

Šį pranešimą Trumanas bai
gia, įvertindamas gen. Clay nuo
pelnus Vokietijoje: „Jo vardas 
Amerikos istorijoje visados bus su
rištas su sunkiausiais uždaviniais 
ir didžiausiais darbais. Jis nu
sipelnė amerikiečių tautos padė
kos, ir jis gaus ją“.
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