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Spalių 11 d. JT Palestinos komi- 
' sijoje padarė pareiškimą JAV atsto

vas H. Jonson. Jis nurodė, kad
Amerika remianti tokį Palesti
nos padalinimo planą, kokį pa
siūlė JT sudarytoji specialioji 
Palestinos komisija. Pagal šį 
planą Palestina skirstoma į ara

bų ir žydų valstybes.
Jeruzalė paliekama lyg ir laisx
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TAUTOS GYVUMO SUŽEIDIMAS IR GYDYMAS

ĮTEMPIMAS ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE AUGA
NEI ŽYDAI, NEI ARABAI NEPATENKINTI. DEBATAI ĮVAIRIOSE JT PLENUMO KOMISIJOSE. PRAN
CŪZIJOS VYRU KALBOS. JUGOSLAVIJA NUTRAUKĖ SANTYKIUS SU ČILE.

A. Dabarties laikais visa žmonija
kentia. Yra tarsi visas jos gyvumas 
kraujuotų. Kaž-kokios galios ją vis 
išnaujo užplinta ir jos žaizdas iš- 
naujo atplėšia. Sako žinovai, kad 
taip ir karai sukeliami. Slėpiningos 
galios paveikia žmones, kad pradeda 
vieni kitus žudyti. O karai ne tik 
vargina ir kankina kovojantias tau
tas, ale naikina. , • . '

Bet dar skaudiau yra žeidiamos 
mažosios tautos, kurios nei nedaly
vauja karuose. Gyvendamos tarp 
kariaujantiųjų galingųjų tautų, ma
žosios tautos yra jų trypiamos ir 
visaip naikinamos, ištremiamos iš 
Tėvynės ir žudomos.

Kiekviena tokia tautą jautia savo 
gyvumą, kaip kad jis būtų tiktai 
didi tvaksanti žaizda. O ypatiai 
skaudiai tai numano tremtyje gyve
ną taųtietiai. Ir sąmoningiejie jų 
tarpe deda visas pastangas toms 
žaizdoms išgydyti, tautai laimėti 
laisvą gyvenimą Tėvynėje, kur ji 
būtų tikrai viešpatinga ir galėtų 
tše • visai pasveikti.

B. Neminint esmišMausiųjų pa-> 
stangų pasakytina, kad sužeistoji 
tauta ko veikiau atsigauna, jeigu visi 
jos žmonės draugiškai santykiuoja 
vieni su kitais, gyvena tikriausiai 
vieningi. Bet kaip tai pasiekti, 
nuomonės skiriasi. Tūli tiki, kad 
reikalinga visiems tautietiams už
versti savo pažiūras, savo sugalvotą 
gyvenimo tvarką.

O taip labai greitai sušaukiami tik 
priešingumai. Ir tautos gyvumas 
skyla ir pradeda kraujuoti ir tuo 
silpnėti. Galią jgijusysis šalina iš jo 
kiekvieną, kurs nesutinka su tokiu 
pavergimu. Apšaukia jj tautos prie
šu. O iš tikrųjų jis pats su savo 
padėjėjais yra tikriausi liaudies 
priešai.

Tautos žaizdos išgyja tiktai jos 
žmonių taurėjimu. Taurusis žmogus 
\ertina kiekvieną kitą žmogų kaip 
ypatingą Kūrybos gaminį ir geru 
savo pavyzdlu skatina jį visam, kas 
yra gera, tauru. Jis saugojas nuo- 
širdiai piktai apie tuos galvoti ir 
kalbėti, kurie yra jam ką-nors pikto 
purciiką. Piktai .nananl apie 
netikusiai pasielgiantįjį, jo nelabu- 
mas stiprinamas, ir tautos žaizda 
plinta, pasidaro'nuolatai skaudesnė.

C. Tremtyje visai nepasakytinai 
svarbu tautos atsigavimui yra siekti 
tautietių vieningumo žmogaus tau
rėjimu. Neturėtų būti tše niekur 
vienų kitų peikimų, piktų priešin
gumų sušaukimų. Tremtyje tautie- 
tial gyvena tarp svetimų. tautų 
žmonių. Ir tųjų nuomonės apie juos 
gali juos veikti gaivinantiai, bet ir 
skudlnantial. Todėl toks elgesys tše

Komunistu, taktika 
Suomijoje

Mokėjimas reparacijų iš produk
cijos Sov. Sąjungai Suomijoje sukė
lė tam tikrą kritišką padėtį. Su
telkusi visus tautinius išteklius, 
Suomija jau trečius metus sąžinin
gai pildo jai uždėtas prievoles, ir 
esama daug vilčių, kad, JAValsty- 
bių paremiama, ji sugebės ir per 
ateinančius 5 metus sumokėti visas 
reparacijas. Taikos sutarties ratifi
kavimas ir kontrolinės komisijos 
pasiruošimai išvykti Suomijai atne
šė tam tikro palengvėjimo.

Tačiau įsitikinimas, kad Suomija 
po kelerių metų nusikratys jai už
dėtų kietų ekonominių ir taikos su
tarties sąlygų, Maskvoje sukėlė ne 
tik nusistebėjimą, bet ir tam tikrą 
susirūpinimą. Tai galima pastebėti 
iš Suomijos komunistų, veikiančių 
pagal Maskvos instrukcijas, takti
kos. Paskutiniu metu jie pradėjo 
organizuoti seriją neatsakingų 
streikų, kenkiančių reparacijų pro
dukcijai. -

Tuo pačiu laiku prasidėjo rivali- 
zacija tarp komunistų ir socialde
mokratų dėl darbo klasės vadova
vimo. Šią vasarą įvykusieji profe
sinių sąjungų rinkimai užtikrino 
socialdemokratų kontrolę, todėl ko
munistai dabar įvairiais būdais sie
kia pasikasti po prof, sąjungų pa
matais. Dėl to prof, sąjungos pasi
ryžo drąsiam smūgiui. Tikėdamo- 
sios paimti komunistų sukeltų strei
kų iniciatyvą, profesinės sąjungos 
pateikė vyriausybei reikalavimą 
žymiai pakelti atlyginimą ir pagra
sina, reikalavimų neišpildžius, su
kelti visuotinį streiką. Vyriausybė 
pagrasino atsistatydinsianti, jei vi
suotinis streikas būsiąs paskelbtas, 
todėl s'treikas buvo atšauktas, ir 
pradėta ieškoti kompromisų.

Tačiau, nepaisant prof, sąjungų 
grasinimo visuotiniu streiku, ko
munistų vadovaujami streikai ne
sumažėjo. Taigi, socialdemokratų 
planas sugriuvo, ir jų naudojami 
ginklai atsisuko prieš juos pačius. 
Komunistai jiems primeta norą 
streiko grasinimais nuversti vyriau
sybę, nors iš tikrųjų jie tokių tiks
lų ir neturėjo. Komunistai savo at- 

labai svarbus, kurs sušaukia kitų 
gerbimą.

O labai didis tautos gyvumo 
sužeidimas yra tai, kad kitos tau
tos žmonėms yra įskundiami ir šmei
žiami savo taųtietiai. Tai teko ne
seniai patirti. Tarpininkaujant vie
nam Vokietiui, kurs darbuojasi sve
timos valdios įstaigoje, pasidarė ži
nomas ypatingas laiškas. Jis įteik
tas tos valdantios galios įstaigai..

Tiesa, laiškas parašytas menko 
žmogelio, gal būt, kad jis dar tik 
nepribrendęs jaunuolis. Vokiškoji 
kalba tame laiške labai klaidinga, 
matyt, ji dar negerai mokėtu. O kas 
apreikšta, įrodo niūkų protavimą. 
Įtariami labai aistringai keturi žy
mūs Lietuviai kaip tikri piktadariai 
ir reikalaujama jų nubaudimo.

Labai pastebėtina, kad tie, ku
riems tas laiškas įteiktas, buvo jo 
lyg užgauti. Jie labai gerai mąstė 
apie Lietuvius. O skaitę laišką, 
stebėjosi, kad yra ir tokių Lietuvių, 
kurie stengiasi savo tautai gėdą pa
daryti. Sakė net, kad esą blogesni 
už plėšikus. Ir jie reikalauja, kad 
patys Lietuviai pasistengtų tą skau
dulį jų gyvume išgydyti.

D. Nėra lengva tai padaryti. Pa
prastai bendruomenės skudintojas 
baramas ir baudiamas. Bet nėra tai 
visumet ir prasminga, 6 visai dabar
ties tautos padėtyje. Būtinai reikia 
vengti ir mažiausios neapykantos 
net gi visai piktam priešui. Trem
tyje kiekvienas tautietis turėtų be 
jokio nutarimo, be jokio supykimo 
atsiminti ir pikto priešo. Teigiamos 
reikšmės tautos atsigavimui yra 
vien geri linkėjimai ir tokiam tau- 
tietiui. Juk žinomas yra žodis, kurs 
ragina mylėti ir nevydoną, jei ga
lima būtų pasilikti Visagalio prieg
laudoje.

Neužtenka tai, kad tik pakentiami 
kitojo netikumai. Reikia jo atsi
minti su širdingumu. Tada slėpinin
gai sužadinama jame visa, kas yra 
gera. Gal bus numanoma, kad visa 
tai, ką vienas žmogus mąsto apie 
kitą, jį veikia. Ko-daugiau yra tau
toje tokių žmonių, kurie ir savo 
priešams linki visa gera, to — ti- 
kriaus išgyja tautos žaizdos ir įsi
gali ko-geriau ir gražiau tautos 
vieningumas.

Visi, kurie neapkentia kitokių 
nuomonių tautietių, kurie stengiasi 
jiems užmauti savo galvoseną, tokie 
yra daimoniškumo, arba sakant ži
nomesnių žodiu: velniškumo pa
vergti. Ir pasidaro iš to vis didė- 
jantios žaizdos. Gaivinantiai, gy- 
dantiai veikia tik tokie žmonės, ku
rie vienas kitam apreiškia širdin
gumą, tikrą meilę. Tam Lietuviai 

Italijos įstaigoms perėmus Goricią, 
josios gyventojai tuojau šokpsi 
miesto gatvėse deginti Jugoslavijos 

propagandinius leidinius.
(dpd-Keystone)

sišaukimuose skelbia, kad šita pa
dėtis turinti būti išnaudota stambių 
nuosavybių suvalstybinimui ir ko
vai ne tik prieš konservatorių par
tiją, bet taip pat ir prieš dešinįjį 
agrarų ir net pačių socialdemokra
tų sparną.

Žinoma, komunistai paskelbė, 
kad, įvykus visuotiniam streikui, 
jie stengsis jo vadovavimą perimti į 
savo rankas ir panaudoti jį savo 
politiniams tikslams. f

Padėtis nebūtų, tokia sunki, jei 
nebūtų gerai žinoma, kad kiekvie
nas Suomijos komunistų žingsnis 
yra remiamas galingojo Suomijos 
kaimyno — Sov. Sąjungos.
The Manch. Guardian Weekly, X. 2.

— DPD, 13. 10. Iš Ankaros pra
nešama, kad Turkijos vyriausybė 
yra pasiryžusi kovoti su visomis 
ekstremistinėmis dešinės ir kairės 
grupėmis. Vyriausybė nori gerų 
santykių su visais kraštais.

pašaukti pasaulio Kūrėjo. Juk jie 
tikriau, kaip kitos tautos žmonės, 
pasižymi užuojauta vienas kitam.

E. Yra kartais keistai pasiel
giama, tautietių santykiams gerinti. 
Indijoj dabar siautia kruvini susi
rėmimai ir baisios žudynės. Joms su
stabdyti Mahatma (vadinas Dides
niu) Gandhi pradėjo badėti, norė
damas pareikšti, kad jo gyvybė 
nyks, jeigu taųtietiai žudysis. Žmo
nės tai numanė- ir nors trumpai 
įnirtimą nugalėjo ir nudėjo. Tada 
Gandhi baigė savo badėjimą.

Mūsų tautoje toks vieno žmogaus 
elgesys, nuveikti tautietių blogu
mams, nieko nepasiektų. Tiesa, Joks 
didesnis kaip Gandhi Lietuviuose ir 
nėra žinomas. Jiems kita priemonė 
yra geriau tinkama. Ji ir veikla dar 
stipriau negu užuojauta. Yra tai at- 
sikreipimas į Didįjį Slėpinį pirmiau
siai už tuos, kurie savo nelabu- 
mais nuolatai sužeidia tautos gyvu
mą. Tautos žaizdas gydyti geriausia 
mums tinkama priemonė yra nuo
latine tylioji malda už visus nusi
dėjėlius. Ja reikia naudoties nuo- 
širdiai. VYDŪNAS

Įsigaliojus Italijos taikos sutarčiai. Italijos, karabinieriai, perimdami 
G.-rid’ą, s'."-.fk.1r i JAV karius pri- ;joc italų-jugoslavų sienos.

....................... ' -(dpd-Keystone)

LT B atstovų
Spalių 9 ir 10 dienomis Tremti

nių Bendruomenė rinktųjų savo at
stovų suvažiavime pagrindinai per
žiūrėjo ir persvarstė savo reikalus 
ir peržvelgė aktualiuosius, laiko ir 
sąlygų iškeliamuosius, klausimus.

Išrinkus prezidiumą, mandatų ir 
rezoliucijų komisijas ir pirmininkau
jant J. Gudauskui, pirmiausia iš
klausyti sveikinimai. Po to LTB 
Vyr. komiteto darbų apsykaitą pla
čiai ir išsamiai referavo pirminin
kas J. Vilkaitis. Jo pranešimas bu
vo pagrįstas faktais, pavaizduotas 
skaičiais ir sudarė aiškų darbo 
vaizdą.

Po Vyr. kom. pirmininko praneši-, 
mo sekė Vyr. kontrolės komisijos 
pranešimas, kuriame buvo konsta
tuota, kad atskaitomybė vedama 
teisingai ir tiksliai ir kad Vyr. ko
miteto išlaidos padarytos labai tau
piai. Tiktai švietimo valdybos at
skaitomybę reiktų pertvarkyti.

BCT pirm. Rudinskas padarė fak
tais, skaičiais ir kitais argumentais 
paremtą pranešimą apie Anglų zo
nos tremtinių organizaciją, BCT 
veiklą ir tt. Suvažiavimui tai bu
vo labai aiški informacija, iš kurios 
paaiškėjo, kad Anglų zonos trem
tiniams žymiai kitokis gyvenimas, 
negu kitose zonose, ypač medžiagi
niu atžvilgiu.

Prof. Ivinskis apibūdino L. R. Kr. 
darbus ir rūpesčius, ypač tuo atžvil
giu, kai tremtiniai dėl nepakanka
mos mitybos ir nepalankių buto są
lygų vis daugiau pradeda būti neat
sparūs džiovai ir kitoms ligoms, kai 
dėl to silpsta ir menkėja jų svei
kata.

Suvažiavimą plačiai ir išsamiai 
informavo vadovaujamųjų veiksnių 
atstovai, kurie nušvietė savo darbą, 
įvertino dabarties būseną ir numa- 
tomąsiąs ateities perspektyvas. Su
važiavimas gyvai tuo domėjosi.

Dvi dienas trukęs suvažiavimas, 
bebaigdamas savo darbus, išrinko 
naują Vyr. komitetą, kurin pagal 
balsų daugumą įėjo: pp. Gaučys 
(34), Jasaitis (31), Židonis (28), Ig. 
Malinauskas (28), Šlepetys (28), Rėk
laitis (27), Grigolaitis (26), dr. Gy
lys (26), prof. Alminas (26), viso 9 
asmens. Kandidatais liko: pp. Audė
nas (25), Vilkaitįs (25), Sidaravičius 
(24), Šimoliūnas (20), Gudauskas 
(19) ir kt. dar mažiau balsų gavę. 
Išrinkta ir vyr. kontrolės komisija.

k Baigiant suvažiavimą, priimtos 
rezoliucijos, padėkos ir sveikinimai. 
Taip gi priimtas principinis nutari
mas pastovesniu pagrindu bazuoti 
rinkliavas Laisvės fondui: ligi 200 
RM pajamų — 1%, ligi 500 RM pa
jamų — 2% ir per 500 RM — 5%.

miestu. Jaffos miestas, kurio gy
ventojų dauguma yra arabai, pri
skiriamas arabų valstybei.

Dar prieš pareiškiant Amerikai 
savo oficialią nuomonę, tik britams 
atsisakius nuo Palestinos mandato, 

kelios arabų valstybės pradėjo
savo dalinių kilnojimą Palestinos 

sienų kryptimi.
Transjordanijos, Saudiarabijos, Si
rijos, Irako ir Egipto kariuomenės 
buvo pastebėtos žygiuojant Palesti
nos sienų link.

Nuo spalių mėn. 11 d. Libanono 
sostinėje Beirute vyksta Panarabų 
Lygos konferencija, Reikšminga, 
kad joje dalyvauja ir Egipto minis
tras pirmininkas Nahas Paša.

Londone dėl arabų kariuomenių 
koncentracijos Palestinos pasieniuo
se pareikšta, kad britų sostinėje ne
manoma, kad dėl to galėtų kilti 
ginkluotas konfliktas. Kol britai 

esą Palestinos mandato vykdy
tojai, tol esanti jų pareiga ginti 
šį kraštą ir palaikyti jame ra

mumą.
Iš žydų sluoksnių pareikšta, kad 
žydų organizacijos ginsiančios 

Palestiną iki paskutiniųjų.
Šydai pasitiki savo 750.00U gyven
tojų sugebėjimu gintis prieš bet 
kokią arabų ginkluotą jėgą, ligi 
Saugumo Taryba ir kitos JT orga
nizacijos perims šio krašto saugumą 
ir atsakomybę.

suvažiavimas
Einamuosiuose reikaluose paliesta 

visa eilė aktualių klausimų, kuriais 
buvo pasisakymų ir nutarimų.

Suvažiavime kalbėjo JAV lietuvių 
atstovė p. E. Devenienė,- daugiau 
paliesdama tremtinių gyvenimo, pa- 
gelbos jiems ir emigracijos klausi
mus. Emigracijos ir švietimo kryp
ties klausimai buvo dominuoją su
važiavimo diskusijose.

Suvažiavimas pabaigtas Tautos 
Himnu su reikšminguoju teigimu: 
„Vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi“.

Beje, suvažiaviman atsilankė 
Prancūzijos valstybinės darbininkų 
vefbavimo komisijos nariai, kurie 
verbuoja angliakasius, ir trum
pai suvažiavimą painformavo 
apie darbo ir gyvenimo sąlygas 
Prancūzijoje, o taipgi atsakė į pa
klausimus. Dėl senų žmonių išvy
kimo į kitas valstybes jie pasakė, 
kad dėl to būsią sutarta valstybių, 
kurios tuos žmones, kaip nedarbin
gus, pasidalinsiančios. J. K.

SVEIKINIMAS BALF’UI
L. R. K. skyrių atstovų suvažia

vimas, įvykęs 1947 m. rugsėjo mėn. 
10—11 d. Augsburge, nuoširdžiai 
sveikina BALF’o organizaciją ir per 
ją visus Amerikos lietuvius, jautriai 
įvertinusius lietuvių tremtinių sun
kią dalią ir juos taip gausiai parė
musius aukomis.

Brolių, Amerikos lietuvių, toks 
nuoširdus supratimas ir įvertinimas 
sunkios mūsų tremtinių būklės ir 
BALF’o nenuilstamas pasišventimas 
organizuojant šalpą, paliks neišdil
domą padėkos jausmą.

Jūsų parodytas ligšiolinis duosnu- 
mas daugumai tremtinių atitolino 
bado šmėklą ir padėjo išlaikyti pas
kutinius jėgų likučius, duodamas 
nepalaužiamos vilties kovoti už sa
vo šventas Tėvynės laisvės atgavi
mo teises.

Suvažiavimo Prezidiumas 
Augsburg-Hochfeld, 1917 m. rugsė
jo 11 d.

— DPD, 13. 10. Čekoslovakijos 
komunistų partijos gen. sekretorius 
pareiškė, kad jo partija nori, ben
dradarbiauti su socialistais lygybės 
pagrindu; jeigu tautiniai demokra
tai nori ir toliau likti vyriausybėje, 
jie turi apsivalyti ir prisitaikyti 
naujoms gyvenimo sąlygoms. Dėl 
Komintemo atkūrimo jis nurodė, 
kad taip padaryta tada, kai Ameri
kos imperialistai stengiasi užviešpa
tauti pasaulį.

Štai žinios apie arabų kraštų ka
rines pajėgas: Libanonas 5000 vyrų, 
dalinai motorizuotų; Sirija —■ 
15.000 vyrų, moderniškai motori
zuotų, . ir aviaciją iš 10 lėktuvų; 
Transjordanija — 40—50.000 vyrų, 
modemiškai motorizuotų, kuprių 
korpą ir kitokius dalinius. Irakas 
— 40.000 vyrų, beveik nemotorizuo
tų, keletą kovos lėktuvų, Egiptas — 

Belgijos užs. reik. min. Spaakas
apie 100.000 vyrų, puikiai motori
zuotų, modemišką aviaciją. Saudi- 
arabija — turi tik „rūmų armiją“. 
Jemenas neturi jokių karinių pajė
gų-

Spalių 13 d. Sov. S-ga taip pat 
pasisakė už Palestinos padalinimo 
planą. Manoma, kad dabar šis pa
siūlymas gausiąs balsų daugumą, 
JT pilnatyje.

JT Palestinos komisijai išjudinus 
šį Artimųjų Rytų klausimą pasau
lio, viešumos centran,
.darbas kitose komisijose neduo

dą jokių pozityvių vaisių.
Apie JT per mėnesį laiko pasiektus 
rezultatus gražiausiai pasakė buv. 
pirmosios JT sesijos pirmininkas, 
Belgijos užs. reikalų ministras Spa- 
ąkas. Spalių 11 d. išvykdamas iš 
New Yorko, jis žurnalistams pareiš
kė, kad JT absoliučiai nepadarė 
nieko. Jis nemanąs daugiau grįžti 
į New Yorką.

Tokioms išvadoms duoda pagrin
dą nesutarimas tarp Rytų ir Va
karų. Politinėje JT komisijoje, kur 
buvo nutarta sukurti naują Balka
nų tyrimo komisiją, prieš jos sukū
rimą griežčiausiai pasisakė Višins
kis. Jis ir Lenkijos atstovas pa
reiškė, kad jie nedalyvaus naujoje 
Balkanų komisijoje. Daugumas Va
karų spaudos jau šiandien stato 
klausimą, ko gi bus verta naujoji 
komisija, kurioje nedalyvaus šios 
dvi ST valstybės? Jau. šiandie aiš-. 
ku, kad

sovietai savo obstrukcine laiky
sena stengiasi paraližuoti bet 

kokį sėkmingą JT darbą.
Sov. Sąjunga 1945 m. San Franciske 
išsikovojo veto teisę ST. Jau tada 
jos politinio gyvenimo vadovai nu
matė, su kokiais klausimais Sov. 
Rusijai teks susidurti ir, kad be ve
to teisės ji negalės nieko veikti. 
Šiandieninės kitų JT valstybių pa
stangos panaikinti paraližuojančią 
veto grėsmę atsiduria į nepalaužia
mą Maskvos diktatorių užsispyrimą. 
Aišku, kad panaikinus veto teisę, 
Sov. Sąjungai JT organizacijoje 
nebus kas veikti. Visi pasaulinės 
reikšmės klausimai bus taip nubal
suoti, kaip to reikalauja protas ir 
išmintis, bet ne komunistinės dok
trinos. Tuo ir paaiškinama Višins
kio ir jo satelitų Jugoslavijos bei 
Lenkijos* koliojimasis paskutiniuose 
JT politinės komisijos posėdžiuose 
Graikijos adresu. BBC radio ko
mentare apie šiuos koliojimus pa
reiškiama, kad jie buvę šedevras 
keiksmažodžių, kada nors pasakytų 
tokiame viešame forume.

Spalių 12 d. buvo paskutinis 
priešrinkiminis sekmadienis Pran
cūzijoje. Šį sekmadienį kalbėjo gen. 
de Gaulle Alžyre. Savo prieš Sov. 

Palestinos padalinimo žemėlapis

Sąjungą ir Prancūzijos komunistus 
nukreiptoje kalboje jis vėl ' 

kvietė prancūzus susiburti jo 
siūlomame Prancūzijos vienybės 

sąjūdyje
ir spalių 19 d. balsuoti už šio sąjū
džio kandidatus.

Jis nurodė,, kad
Sov. S-ga nepasitenkina gautais 
sienų pagerinimais, bet veržte .

veržiasi į Viduržemio jūrą.
Tokius langus ji jau turinti Albani
joje ir Jugoslavijoje. Per juos ji 
godžiai žiūrinti į Prancūzijos Šiau
rės Afrikos nuosavybes. Ji žinan
ti, kad būsimajame konflikte šiaurės . 
Afrika vaidinsianti svarbią rolę. 
Prancūzijos komunistai esą krašto 
išdavikai, tai rodo ir jų įstojimas į 
naujai atkurtąjį Kominterną.

Tą progą panaudojo ir komunis
tų vadas Thorez. Jis Marseille pa
sakytoje kalboje

aštriai kritikavo Maršallio pla
ną ir socialistų vedamą ūkio po

litiką.
Jis kaltino dabartinės vyriausybės 
vadovus, kad šie, priimdami Mar
šallio pasiūlymus, remia imperialis
tinius JAV siekimus. Įgyvendinus 
Maršallio ūkinės pagelbos planą, 
Prancūzija tapsianti Amerikos sate
litu ir būsianti įjungta į vakarų 
bloką, nukreiptą prieš Sov. S-gą.

Šių dviejų kalbų trumpos san
traukos aiškiausiai parodo, kokio
mis aistromis šiandien gyvena Pran
cūzijos vadovai ir kaip jie jas per- >
duoda savo klausytojams. Rinkimų 
išdavos neabejotinai parodys, kuriuo 
keliu pasuks Prancūzija.

Spalių 9 d.
Čilės vyriausybė ištrėmė 2 Ju

goslavijos diplomatus, 
juos apkaltinusi šnipinėjimu, strei
kų organizavimu ir kitais sabotažo 
veiksmais.

Jugoslavijos vyriausybė, atsaky
dama į šį Čilės vyriausybės ak
tą, spalių 10 d. šiai pranešė nu
traukianti diplomatinius san

tykius.
Į tai Čilės vyriausybė atsakė, kad 
ji nėra suinteresuota santykių pa
laikymu su Jugoslavijos vyriausybe.

Ryšium su Pietų Amerikoje au
gančiu antikomunistiniu judėjimu, 
toje pačioje Čilėje, Santijago sosti
nėje, spalių 10 d. iš pravažiuojan
čio automobilio buvo apšaudyta so
vietų atstovybės namai. Į tai Sov. 
Sąjunga pareiškė griežčiausią pro
testą, reikalaudama nubausti kalti
ninkus. Savo notoje nurodė, kad 
tai įvykę dėl to, jog Čilės vyriau
sybė leidžianti veikti nepažabotam 
antikomunistiniam sąjūdžiui, tuo 
norėdama įsiteikti Amerikos kapi
talistams.

Iš Čilės ištremtuosius diplomatus, 
tik atvykusius į Buenos Aires, tuo
jau suėmė Argentinos policija. Su
ėmimo priežastys nepaaiškintos. 
Jugoslavijos vyriausybė pareikala
vo, kad suimtieji būtų tuojau pa
leisti. Spėliojama, kad Argentina 
greit nutrauksianti diplomatinius 
santykius su Sov. Sąjunga, o šios 
pasiuntinys jau ruošiasi palikti 
Buenos Aires. A. B.

Trumpos žinios
— New Yorkas, 10. 10. 47. JT 

juridinė taryba, susitarė, kad šios 
organizacijos vėliavoje bus baltas 
globusas pilkame lauke.

— Bristolis, 10. 10. Britų Darbo , 
Partijos sekretoriaus Morgan Phil
lips pareiškė, kad Komintemo įkū
rimas reiškiąs galą „medaus mėne
siui“ tarp komunistų ir socialistų.

— Sidney, 10. 10. Australijos par
lamente opozicijos partijos reika
lauja uždrausti komunistų partiją ir 
tuojau išvalyti valstybės aparatą 
nuo komunistų, nes. Komintemo 
atkūrimas gresiąs britų imperijai.

— DPD, 12. 10. Naujai išėjęs 
sovietų literatūros žurnalas viename • 
savo vedamųjų straipsnių kaltina 
Ramadier, Attlee ir Beviną, vadin
damas juos darbo klasės priešais.

— DPD, 12. 10. Tassas praneša, 
kad sovietai baigė Rytprūsių kolo
nizaciją. Ši sena slavams priklau
siusi sritis daugiau nebėra vokišku 
avangardu slavų puolimams. Esą 
šimtai tūkstančių rusų atsiliepė į 
bolševikų partijos kvietimą ir kolo
nizavo šią sritį.

— DPD, 12. 10. D. Britanijos ko
munistų partijos sekretorius Politt 
ryšium su Komintemo atkūrimu 
pareiškė, kad .• jo partija Anglijoje 
kovos tol, ligi bus pakeista dalis 
ministrų, atsakingų ūž dabartinę 
ekonominę krizę.

— DPD, 12. 10. Austrijos užsie
nių reikalų ministras dr. Gruber 
pareiškė, kad Austrijos vyriausybė 
niekuomet nepasirašys tokios taikos 
sutarties, kuri nepripažins 1938 m. 
sienų.

— DPD, 13. 10. Graikijos vyriau
sybė Atėnuose paskelbė apsiausties 
padėtį. Bijomasi komunistų gink
luotų išsišokimų, ryšium su komu
nistų partijos vado Zacharijades at
sišaukimu, kad kova būtų suakty
vinta ir miestuose. Neperseniai ne
toli Atėnų buvo suimta ginkluotų 
banditų.

*— DPD, 13. 10. Vengrijos minis
tras pirmininkas Dinyyes atvyko į 
Bielgradą. Manoma, kad Vengrija 
ir Jugoslavija yra pasirengusios su
daryti nepuolimo sutartį.

— DPD, 13. 10. Trumanas tarėsi 
su atsakingais vyriausybės ir kon
greso pareigūnais apie .ekonominę 
ir politinę padėtį Europoje. 'Pasita
rime dalyvavo JAV ambasadorius 
Maskvoje B. Smith ir gen. Clay su 
savo politiniais patarėjais.

1
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DAUGIAU DVASINIO ATSPARUMO
nei svetimų bernais padaryta, kaip 
tai vyko Mažojoje Lietuvoje. O ta
čiau ir Didžioji Lietuva paliko taip 
pat be savo anuometinio elito — di
duomenės. • Didžiosios Lietuvos di
duomenė per mišrias vedybas nu
tautėjo, j tai patraukdama dar pla-

Karo audros dalį lietuvių tautos 
nubloškė į Vakarų Vokietiją.

Daug mūsų tautiečių tautai žuvo, 
daug dar jų žus ir tai įvairiai 
— vieni ne laiku mirdami fi
ziškai, kiti dvasiškai — nutaus- 
dami. -- Apsisaugojimas nuo ne- 
laikinės fizinės mirties Varkutoje, čias mases Rytų ir Pietų Lietuvos 
Dachau ir panašiuose pragaruose ~’~x 
nuo mūsų pastangų nepriklausė ir 
nepriklauso. . Tačiau apsisaugojimas 
nuo dvasinės mirties savai tautai, 
kurios ryškiausia forma yra nutau- 
timas, kad ir ne visai, bet didele da
limi, priklauso nuo pavienių tautie
čių pastangų ir tuo labiau nuo orga
nizuotų tautos pastangų.

Per. trumpą lietuvių Vokietijoje 
buvimo laiką žymus procentas lietu
vių vedė vokietaites 
ištekėjo už vokiečių, 
kažin kieno kaltės, 
yra net pasakiškai 
Freiburgo lietuvių 
apylinke), kurios narių skaičius svy
ruoja tarp 200—300, 4 lietuviai vedė 
vokietaites, 1 lietuvis kitą kitatautę, 
2 lietuvaitės ištekėjo už vokiečių, 2 
lietuvaitės ištekėjo už kitų kitatau
čių, o grynai lietuviškos šeimos per 
tą patį laiką tesusikūrė tik 5.

Kai pasklisime plačiau po žymiai 
didesnius plotus kaip Vakarų Vokie
tija ir tai ne po vieną valstybę ir 
nebeturėsime sąlygų saviškiai su sa
viškiais taip artimai bendrauti, kaip 
dabar bendraujame, o ypač didesnė
se kolonijose ir kaip iš kitų tauty
bių nebejausime tiek daug neapy
kantos ir paniekos, kiek jaučiame iš 
vokiečių, tai kas tada bus?

Nemanau, kad kas drįstų įrodinė
ti, jog per mišrias vedybas galėtų 
padidėti ar pagerėti lietuvių tauta. 
Per mišrias vedybas nei didėjo, 
gerėjo lietuvių tauta Lietuvoje, 
tuo labiau to nebus svetimoje 
mėje.

Kad mišrios vedybos buvo stip
riausiu nutautinimo veiksniu, tą ga
lime matyti palyginę Didžiosios Lie
tuvos ir Mažosios Lietuvos nutau
tinimo procesą.

Mažosios Lietuvos nutautinimas 
buvo vykdomas visišku pavergimu 

’ ir masinėmis žudynėmis, kaip tai 
1230—1283 m. ir mažesnėmis kitais 
protarpiais. O Didžioji Lietuva, at
laikiusi pavojingiausius smūgius 
tiek iš vakarų, tiek iš rytų ir prieš 
lenkus nei vieno didesnio mūšio nie
kad karo lauke nepralaimėjusi, dau
giausia mišrių vedybų pasekmėje 
taip daug nutautėjo ir sunyko.

Didžiosios Lietuvos elitas — bajo
rija nebuvo nei fiziškai sunaikinta,

ir lietuvaitės 
Kai kur, dėl 

tas procentas 
didelis. Pav., 
kolonijoje, (su

nei 
tai 
že-

Sachmatai
PELNYTA LATVIŲ PERGALE 

HANAU
Jei ankstesniuose turnyruose 

(Blomberge, Meerbęcke, Oldenbur- 
ge) mums sekdavosi latvius net 
pralenkti, tai Hanau turnyre jie 
pralenkė ne tik mus, bet net tokiam 
Bogoliubovui ir vokiečių meiste
riams teko pasitenkinti žemesnėmis

plotuose.
„Aušros“ ir „Varpo“ pabudinta 

Didžiosios Lietuvos dar nesusigimi
niavusi su lenkaitėmis ūkininkija ir 
darbininkija per trumpą laiką davė 
tautai naują elitą — inteligentiją, 
vietoje savai tautai mirusių ir sve
timiems savanoriškai bernauti nu
ėjusių O prieš tai tauta visą šimt
metį buvo ne tik be lietuviškai 
kalbančių,' bet jau ir be lietuviš
kai galvojančių aukštesniųjų sluoks- „ i , ] Z—r... ...’ -.i
Dėl 
nių 
niekados nebeišlyginsime.

Ar ir dabar Didžiosios Lietuvos 
žmonės ir dargi didele dalimi inte
ligentai, eis savanoriškai prieš ke
lius šimtmečius diduomenės pra
mintu klaidingu keliu, vesdami ki
tatautes? Jei taip, tai išaušus Lie
tuvai vėl laisvai aušrai iš tremties 
grįžusių vaikai, kurių motinos bus 
švabės, bavarės, alemanės ar tokie 
pat tėvai, daugumoje bus taip pat 
svetimi arba taip perdaug jau abe
jingi Lietuvos žemelei, kaip tai bu
vo daugumoje mozūrų, galicijiečių 
arba vėliau plačiųjų Rusijos žemių 
dukrų gimdyti lietuviai, nors dalis 
jų . nešiojo lietuviškiausias pavardes 
ir vardus.

Mažoji Lietuva, nors buvo vokie
čių kolonizuojama ir iš paviršiaus 
vokietinama primetant vokiečių 
kalbą ir galvoseną, bet savo lietu-, 
viškumą taip ilgą laiką palygina
mai sėkmingai saugojo, tik vengda
ma mišrių vedybų.

Mažoji Lietuva (plotas tarp Vis
lūs ir Nemuno) vedė kietą likiminę 
kovą už savo tautinę gyvybę per 
700 metų. Laikas ilgas. Skaitant 
vienai žmonių kartai vidutiškai 35 
metus, per tą laiką gimė ir mirė 20 
žmonių kartų. Tad jei Mažosios 
Lietuvos lietuviai būtume tokiu 
procentu vedę vokietaites ir lietu
vaitės taip lengvapėdiškai būtų te
kėjusios vž vokiečių, kaip kad da. 
bar tarp vokiečių esą didlietuviai, 
tai būtume jau po dešimtos, kartos, 
t y. po 350 m. nuo pirmųjų teuto
nų žygių į Vyslos, Nemuno ir Dau
guvos žiotis nė pėdsakų nebepalikę 
apie tai, kad buvome ne vokiečiai, 
o lietuviai.

Prof. dr. Žilinsko tyrinėjimai pa
rodė, jog Klaipėdos krašto lietuviai 
savo krauju ir kūno struktūra yra 
lietuviškesni už Didžiosios Lietuvos 
lietuvius. Yra pagrindo manyti, 
kad ne ką blogesni duomenys būtų 
ir nuo Tilžės iki Karaliaučiaus.

Sulaukę raudonojo totaljzmo ga
lo, kaip sulaukėme rudojo, kursime 
vieningą Lietuvos Respubliką su 
Karaliaučiumi ir Vilniumi. O kad 
tas bendras didlietuvių ir mažlietu- 
vių kūrinys būtų sėkmingas ir 
teiktų mums patiems ir mūsų pali-

(žinoma su mažomis išimtimis), 
to ‘turėjome didelių materiali- 
ir dvasinių nuostolių, kurių

kuonims džiaugsmo ir amžinos pa
laimos lietuvių tautai, mes, dabar 
gyvenančioji lietuvių tautos karta, 
turime parodyti didelį dvasinį at
sparumą prieš viską ir išlikti lie
tuviškai kalbančiais ir lietuviškai 
galvojančiais lietuviais.

Padėti Mažajai Lietuvai išgyven
ti „Aušros“ ir „Varpo“ laikų tauti
nį atbudimą galės tik atsparios dva
sios ir .grynai lietuviškų šeimų Di
džiosios Lietuvos lietuviai. O po
nuliai su savo grynakraujėmis vo
kiškomis poniutėmis gali artimoje 
ateityje būti daug žalingesni,* kaip 
1939—1940 m. buvo Vilniaus krašto 
lietuviškumui ponuliai nuo Panevė
žio su savo lenkiškomis poniutėmis.

Jonas Normantas

FAKTAI IR PROBLEMOS

vietomis. Štai latvių „šachmatų 
profesorius“, kaip jį vokiečiai savo 
spaudoj yra pavadinę, L. Endzelins 
šį kartą tikrai tokio pavadinimo 
nusipelnė. Savo poziciniu kietu ir 
užtikrintu' lošimu jis su 9 laimėji
mais, 4 lygiosiomis ir 2 pralaimėji
mais (Bogoliubovui ir Arlauskui) 
surinko 11 tšk. ir tuo būdu pelnytai 
išsikovojo garbingą pirmąją vietą. 
Antroje vietoje tvirtai atsistojo šių 

' metų latvių pirmenybių nugalėtojas 
naujasis latvių talentas E. Zemgals, 
surinkęs 10 tšk. (pralaimėjo Taut- 
vaišui ir Endzeliniui). Didmeiste- 
riui Bogoliubovui šiame turnyre te
ko pralaimėti 3 partijas (Dresche- 
riui, Ozoliui ir Selesnevui), 5 baigti 
lygiomis (kai kurias tik su vargu 
ar laimės dėka, kaip pav., prieš 
Tautvaišą, Škėmą, dr. Trogerį). To
kiu būdu jam teko pasitenkinti su 
austrų meisteriu ,H6hnlinger pasi
dalinta III—IV vieta (abu surinko 
po 914 tšk. Sėkmingiausia iš lietu
vių kovojusiam P. Tautvaišui 'pas
kutiniame rate netikėtai teko pra
kasti % tšk. silpniausiam turnyro 
dalyviui estui Keiniai ir tokiu būdu 
atsidurti žemiau negu turėjo būti. 
Jis su latvių Ozoliu pasidalino N-— 
VI vietą (abu po 9 tšk.). Kiti tur
nyro dalyviai šitaip išsirikiavo: VII 
v. Rautenberg (vok.) 8 % tšk., VIII— 
IX v. dr. Troger (vok.) ir Selesnev 
(rusas) — po 8 tšk., X v. Dreiber- 
gas (latv.) 7 tšk., XI—XII v. Ar
lauskas ir'Žirnis (latv.) — po 6% 
tšk., XIII—XIV v. Drescher ir Škė
ma — po 6 tšk., XV v. Jurševskis 
(latv.) 4J4 tšk., XVI v. Heinla (es
tas) 1 tšk. Mūsų meisterius, tiesa, 
lydėjo ir nesėkmė, tačiau vien tuo 
teisintis negalima. Turime prisipa
žinti, . kad mes permažai dirbame, 
permažai dedame pastangų surasti 
mūsų jaunuomenėje jaunų talentų— 
lietuviškų Žemgalių. Latviai savo 
organizuota, veikla mums gali būti 
pavyzdžiu. Jie jau suspėjo ir gra
žios šachmatų literatūros pasiga
minti.

susidomėjimas gen. Černium
„News of the World", turįs 7 nąil. 

tiražo, pirmame puslapy įdėjo at
vaizdą, kuris gen. J. Cėmių vaiz
duoja dviem atžvilgiais — generolą 
uniformoje ir su ordėnais ir dir
bantį anglų farmoje ūkio darbus. 
Prie atvaizdo yra tekstas, kuris 
trumpai nusako Černiaus biografi
ją, besibąigiančią patekimu į Angli
ją ir pažyminčia, kad Černiaus brolis 
bolševikų išvežtas į Sibirą.

ATIDARYKIME DURIS PASKUTINIAM PABĖGĖLIU, 
MILIJONUI

užplanuotų gauti lėšų.
IRO, turėdamaMabai maža lėšų ir 

neaiškias galimybes joms papildyti, 
vis dėl to ryžtasi padėti karo bei 
karo padarinių aukoms — tremti
niams ir pabėgėliams, reikalingiems 
paramos bei. globos.

Pirmasis 
repatriavus 
Šiuo metu 
rūpinimąsi 
nėn, kurie Europos šalyse gyvena 
koncentracijos stovyklų gyvenimą. 
Jų tarpe yra 500.000 katalikų, 200.000 
žydų, likusis — protestantai ir kt. 
Jie daugiausia yra, Lenkijos, Latvi
jos, Lietuvos, Estijos gyventojai, to
liau eina Suomijos, Jugoslavijos, 
Graikijos, Rusijos ir kt. Didesnė 
tremtinių pusė yra moterys ir vai
kai. Per 150.000 vaikų neturi 17 me
tų, 70.000 vaikų yra ligi 6 metų am
žiaus. Jie visi sudaro vieną mili
joną. Tasai milijonas į savo tėvynę 
žiūri tartum į kokias kapines, kur 
palaidota visa, kas jiems buvo labai 
brangu: šeimos gyvenimas, viltys, 
siekimai. Jie svajoja pradėti naują 
gyvenimą šalyje, kur rastų laisvę, 
ir galėtų dirbti, judėti...

Tų žmonių likimu tuojau pat pa- 
sirūpintina, nes kitaip pasmerksime 
juos būti karitatyvinių organizacijų 
našta ar paversime juos amžinomis 
valkatomis.

Kas darytina su nenorinčiais 
repatrijuoti tremtiniais ir pa
bėgėliais? Tas klausimas rupi 
visiems, kurie norėtų tuos žmo
nės grąžinti gyveniman. Tarp 
daugelio balsų pasigirsta ir buv. 
UNRRA’os vyr. dir. H. H. LEH
MAN žodis. Lehman „Le 
Monde“ š. m. rugsėjo 21—22 nr. 
pažymėta antrašte tarp kita, 
rašo:

UNRRA’i nustojus veikti, IRO 
savo tremtinių (DP) ir pabėgėlių 
globos darbą pradėjo 16-kai valsty
bių pasirašius IRO steigimo doku
mentą ir pasižadėjus sudėti reika
lingus 75% numatytojo 151 mil. 
dol. biudžeto. Tik penkios valstybės 
iš 16-kos ratifikavo sutartį 
steigti ir galėjo patikrinti vos

globos etapas baigtas, 
11 milijonų pabėgėlių, 
įžengta į naują fazę — 
nenorinčiais grįžti tėvy-

J. CICĖNAS

Kaip iš i anksto galima

IRO
20%

tikėjimu žmonėmis ir žmoniškumu“.
„Demokratija — tai yra diskusi

ja. Bet tikros diskusijos leidžiamos 
tik ten, kur žmonės tiki vieni ki
tais ir garbingai ieško tiesos. De
mokratija tai bendravimas, kuris 
vyksta tarp lygių, tai bendras lais
vų piliečių mąstymas visos tautos 
akivaizdoje. Parlamentas tai labai 
puikus žodis, kurį reikia įkūnyti!“

„Demokratijos idealas nėra vien 
politinis, bet taip pat socialinis ir 
ekonominis. Be individualizmo, be 
apdovanotų kuriamąja dvasia indi
vidų bendravimo, be gabių vadų, be 
genijų visuomeninis darbas negali 
protingai ir teisingai organizuotis. 
Sociališkai kalbant, demokratija nė
ra niekas kitas kaip triumfas kovo
je su didėjančiu skurdu. Respubli-

T. G. Masarykd, prisiminus
Rugsėjo 14 d. Prahos radijas pa

minėjo T G. Masaiyko mirties de
šimtmetį
buvo numatyti, iš Masaryko pada
ryta beveik čekų komunistų parti
jos steigėjas. Netgi dr. Eeneš pri
metė savo nuomonę, kuri skambėjo 
maždaug šitaip:

T. G. Masarvk visa širdimi siekė 
tokios Čekoslovakijos kokia šian
die yra: be Vokiečių Sudetuose 
ir... nesuvaržytos laisvės.

Besiklausant ’ tokios istorijos ko
rektūros, nenoroms prisiminė „Ob
server“ skiltyse įdėta Tracos ko- 

. respondencija iš Čekoslovakijos.
Ten buvo teigiama, kad čekai — ši
tai politinėms sąlygoms prisitaikan
ti tauta: „Jei dabartinių kaimynų 
vietą užimtų, .sakysime, iš vienos

o iš antrosios — koj bei demokratijoj, neturi būti lei- 
pagunda manyti, džiama, nei atskiram žmogui, nei

pusės hotentotai, 
šimpanzės, ima ------ —, u,,< .....vgu., ne
kad čekai, nieko nebodami, imtųsi jokiai klasei gyventi kitų savo ben- 
praktiško darbo: _ _____
nomis gamintų , karolius hotento- joje žmogus negali būti paprastu 
tams, o riešutus ir kartis — šim
panzėms, ir didžiuotųsi, kad jie pa
šaukti sudaryti sintezę to, kas pas 
abudu kaimynus kultūriškai vertin
giausia. ...“.

T. G. Masaryk,. iš tiesų, buvo di
delis demokratas ir kovotojas už 
čekų ir kitų tautų laisvę. Jis prieš 
mirtį rašytojui Capekui davė atsa
kymus į kai kuriuos klausimus. Ro
dos, verta su anais atsakymais su
sipažinti, juo labiau dabar, kai di
džiojo Vakariečio menkučiai pali
kuonys, atsidūrę prie vairo, patys balsu kalbėjo apie Mirusįjį, kaip 
savęs nebepažįsta, nes, „Tablet“ 
teigimu, Rytai pritemdė jų sąžinę ir 
protą. Į klausimą „Kuo argumen
tuojama demokratija?“ T. G. Ma
saryk yra pareiškęs:

„Tai tikėjimas žmogumi, žmogaus 
verte, jo dvasine būtybe ir jo ne
mirtingąja siela; čia yra tikroji me
tafizinė lygybė. Morališkai kalbant, 
demokratija pasireiškia kaip artinąs 
meilės politinis pritaikymas. Tik
roji demokratija pagrįsta gailestin
gumu ir kito gerbimu“.

„Demokratija nėra tiktai tam tik
ra valdymo forma, ji nėra vien tai, 
kas yra įrašyta konstitucijoje. Ji 
yra žmonijos koncepcija, ji remiasi

prieinamomis kai- drapiliečių sąskaiton. Demokrati-

įrankiu kitam žmogui. Gautas per 
gamtą įvairumas turi būti organi- 
zuojamaą funkcijų paskirstymu ir 
hierarchija. Bet organizacija reiš
kia tarpusavį pasitarnavimą, o ne 
privilegiją ir aristokratišką domi
navimą. Tokiu būdu demokratijai 
reikia vadų, o ne valdovų. Demo
kratijos pagrindas: laisva kritika ir 
vieša kontrolė“.

T: G. Masaryko testamentas, deja, 
neįvykdytas: Kai Prahos radijo 
pranešėjas pakeltu ir sujaudintu

apie dabartinės Čekoslovakijos sva
jotoją ir kaip apie rusų tautos — 
slavų tautų pirmūno — bičiulį, lyg 
iš pasąmonės kilo šitie Masaryko 
(tėvo, bet ne sūnaus!) kadaise tarti, 
bet ir šiandien Rytų ir Vidurio Eu
ropai aktualūs žodžiai: ;

1. „Komunizmas? — aš, kaip de
mokratas, jį kategoriškai atmetu, 
nes nerandu jan? teisių Europoje“.

2. „Laisvas žmogus tai tik ne tas, 
prie kurio dieną naktį budi su 
ginklu rankoje žvalgybininkas“.

3. „Ir demokratija gali turėti 
trūkumų, kas be ko! — mes turime 
tuos trūkumus pašalinti, bet ne 
pačią .demokratiją“.

IRO turėtų skatinti repatriavimą, 
laikydamosi principo, kad „niekas 
negali būti repatriuotas prievarta“ 

' ir, iš antros pusės, turi ieškoti pa
stogės tremtiniams kad ir tolimose 
šalyse. . Žinoma, IRO fondai nėra 
pakankami pravesti tinkamam trem- 

i tinių bei pabėgėlių grąžinimui į 
normalų gyvenimą, — tat būtų vie- 

, nintelis teisingas būdas esamai pro- 
. blemai išspręsti — dėl to supranta-
■ ma, kodėl tas klausimas nėra leng- 
. vas išspręsti. Kraštas, priėmęs trem- 
i tinius bei pabėgėlius turėtų iš to 
, naudos tiek socialiniu tiek ekonomi- 
I niu požiūriu, jei jų įkurdinimas bū- 
, tų atliktas deramu būdu.

Ir mes, amerikiečiai, turime rei-
• kalauti Kongreso išleisti atitinkamą 
, įstatymą, kad nelaimingieji, be ra-
> sės, religijos, kilmės krašto skirtu-
■ mų, galėtų grįžti į gyvenimą. Ti-
■ kiuos, kad kiti kraštai, pasekę musų
■ pavyzdžiu, lygiu budu prisidės pa-
■ bėgėlių daliai palengvinti.
■ Išmušė vienuolikta valanda, žy-
■ minti, kad paskutinis milijonas 
i žmonių tebėra Vokietijos, Austrijos 
, ir Italijos stovyklose.
į Jie visi yra žmonės tragiškiausioj 
, padėtyje ir sudaro pirmos eilės pa

saulinę problemą. Daug kartų lan-
• kiau stovyklas ir pats mačiau tuos
> nelaiminguosius — puikias moteris 
l ir puikius vyrus, kurie trokšta grįžti
> gyveniman ir užimti jiems pride

ramą vietą. (ELTA)

Didžiulis žmonių kilnojimas 
Sovietų Sąjungoje

„The New Leader“ rašo apie di
džiulį žmonių kilnojimą Sov. Sąjun
goje. Esą,/ pasirašius Hitlerio—Sta- 
Jino paktą ir pradėjus karą, iš Len
kijos buvę išvežta per milijoną 
žmonių, iš Lietuvos 65.000, iš Lat
vijos 62.000 ir iš Estijos 61.000 — į 
Sibirą, Kazachstaną ir kitas sritis.'

Prasidėjus 1941 m. Vokietijos— 
Rusuos karui, buvusi likviduota 
vad. autonominė pavolgio vokiečių 
respublika; iš 665.000 jos gyventojų 
400.000 išvežta į N-Sibirską, Omską, 
Altajų.

1943 m. buvusi likviduota autono- _ .
minė kalmukų respublika, kurios. vakarus esanti nukreipta Rumuni- 
220.000 gyventojų išvežta į Sibirą, o 
jos sostinė Elista pavadinta 
naja.

, 1944 m. toks pat likimas 
čečenų-ingurų respubliką; 
jos gyventojų išvežti į Kazachstaną. 
Taip padaryta todėl, kad vokiečių 
okupacijos metu čečenai-ingurai pa
taikavę vokiečiams ir veikę prieš 
bolševikus.

Tuo pat metu buvusi likviduota 
Krymo totorių respublika irgi už 
antibolševikišką elgseną vokiečių 
okupacijos metu, ypač už bolševikų 
skerdynes. Krymo totoriai iškelti 
esą už Uralo.

Masinis žmonių iškėlimas į rytus 
tęsęsis ligi 1946 m. galo, bet tuo 
pat metu jau vykęs ir atbulas pro- 

. cesas — iš rytų į vakarus. Tai Ryt- 

. prūsiams apgyvendinti ir okupuotus 
kraštus, ypač Pabaltijo valstybes,

Stiep-

ištikęs
697.000

£enKifos spaudos puslapiuose
Progai pasipynus, teko gauti pluo

štas dabartinės Lenkijos spaudos. Tai 
senesnių dienraščių pavyzdžiai. Ta
čiau, mano manymu, šis — tas ir 
„nuvėsusio“ įdomu patirti.

Tarp griuvėsių..... Gazeta Ludowa“
praneša, kad, apytikrėmis žiniomis, 
Lenkija praėjusio karo metu patyrė 
tokių nuostolių:

675.CĮ00 trobesių sulyginta su žeme. 
Išvežta į Reichą: 690 ligoninių, 60 sa
natorijų, 719 priešdžiovinių ambulato
rijų, 700 ligoninių venerinėmis ligo
mis sergantiesiems gydyti, 520 motinos 
ir vaiko konsultacijų. Visiškai sunai
kinta 4880 pradžios mokyklų, 270 vi
durinių mokyklų ir meno mokyklų. 
Be to, sunaikinta 3500 teatrų, kinų, 
muziejų ir meno mokyklų. Sunaikinta 
ar išvežta 16 milij. knygų. Geležin
keliai patyrė tokių nuostolių: netekta 
10.000 keleivinių vagonų, 140.000 pre
kinių vagonų, 4.000 garvežių. Uostų 
įrengimuose padaryta nuostolių už 7 
milij. dolerių.

„Kužnica“ pranešimu, pačioje Var
šuvoje yra> 30 milij. kubinių metrų 
griuvėsių.

.. ir smuklių. „Dz. Ludowy“ 
pranešimu, prieš karą,’ imant bendrą 
išgertos degtinės kieki, kiekvienam 
gyventojui tekdavo 1,2 litro spirito, 
1946 metais — 1,5 litro. Veikia ir 
„liaudies pramonė“: 1946' metais lik
viduota 14-854 nelegalios degtinės va
ryklos. ■ „Gazeta Ludowa“ nuomone, 
bendra degtinės produkcija, jei paly
ginti prieškarį, paaugo 5 kartus, nors 
gyventojų sumažėjo net 10 milijonų.

„Rzeczpospolita“ rašo: „Varšuvos 
mokyklų duomenimis, 70% mokinių 
geria svaiginamuosius gėrimus, neat
silieka netgi pradžios mokyklos“. Lai
kraščio teigimu, kovai su girtavimu 
reiktų griebtis radikalių priemonių. 
Jau Lodzėje neblaivūs piliečiai nu
tarta sulaikyti ir bausti, pavardes, 
be kita ko, skelbti spaudoje. Jei ir 
tai negelbėtų, už girtavimą tremti į 
priverčiamųjų darbų stovyklas.

Apie kovą su girtavimu skaitome 
ir ganytojiškame Lenkijos vyskupų 
laiške:

„Kiek kartu norėta lenkų tautą 
susilpninti fiziška) ir moraliai, tiek 

kartų stengtasi panerti ją į girtavimą. 
Taip buvo ir prieš porą metų, kai hit
lerinė okupacija visomis priemonėmis 
rėmė pas mus girtavimą, toleruodama 
slaptas degtinės varyklas ir už pyliavas 
valstiečiams išmokėdama premijas deg
tine. Tokiu būdu, įsibrovėlis norėjo 
palaužti mūsų tautos moralę, susekti

pasipriešinimo sąjūdžio židinius, nes 
kur girtaujama, ten ir paslapčių išsau-' 
goti nesugebamą“.

„Dziennik Polski“ įsidėjo tokias ra
šytojo Jalu Kurek pastabas:
Po visą iš žaizdų besilaižantį ir pu

siausvyros beieškanjį krašją žygiuoja 
baisus girtavimas. Kam iš tikrųjų rūpi 
tautos nugirdymas? Juk tai tautos pra
žūtis. Pereikime dabar prie kito rei
kalo, kuris falšyvos gėdos bandoma 
nuslėpti, būtent — prie venerinių ligų. 
Abu labu toki. Alkoholizmas ir sifilis 
— dvi apokalipsinės sesės. Ir nėra kas 
praneštų aliarmą. („Glos Ludu“ pra
nešimu, Dancige iš 130-000 gyventojų 
45.000 serga venerinėmis ligomis, o 
Wraclawe — kas šeštas). Gelbėkite 
tautą, kurie esate tam pašaukti! Lenkų 
rasė išsigimsta ir pūna baisios ligos 
užnykta. Nuo prieškario laikų susir
gimų venerinėmis ligomis skaičius pa
šoko 300—700%.’ Susipraskime! Mes
kime falšyvą gėdą! Te gydyto
jai, kunigai ir1 mokytojai, padorūs ir 
protingi partijų ir profsąjungų veikė
jai ir visi geros valios, blaivaus proto 
ir didelės širdies žmonės subėga len
kų tautos gelbėti! Esame ant pat pra
rajos briaunos ...

Kas pasinaudojo amnestija? Tei
singumo ministerijos ir vyriausios 
prokuratūros pranešimu, iš viso 
amnestija pasinaudojo 187.582 as
mens. „Glos Ludu“ priduria: de- 
maskavosi 55.277 pogrindžio sąjū
džio kovotojai ir 5.937 jų talkinin
kai. Atiduota: 10 patrankų, 12 mi
nosvaidžių, 72 sunkieji kulkosvai
džiai, 832 lengvieji kulkosvaidžiai, 
2752 automatiniai ginklai, 2740 pis
toletų ir 6839 šautuvai.

Tačiau kovos krašto viduje nesi
liauja. „Glos Ludu“ reportaže „Su
kilėlių pėdomis“ rašo:

„Mano draugai Krokuvoje stebi
si, kaip tai kariuomenės daliniai ne
gali susidoroti su grupele banditų. 
Visuomenė, deja, nesupranta pačio 
dalyko. Kariams tai visiškai aišku: 
dideli plotai, kalnai, girios, tarpek
liai — tiesiog išsvajota vieta parti
zaniniam sąjūdžiui. Vietos gyven
tojai agitacijos gangrenos perimti 
ir suterorizuoti partizanams prane
šinėja kiekvieno svetimo kario pa
sirodymą. Banditai į atvirą mūšį 
neina, o pasislėpti visada suspėja. 
Karpatų kalnuose ir ištisos armijos 
stebuklų nepadarys“.

„Sųfašistėjusiuose -kaimuose vis
kas tarnauja „giriai“. Ten rasi rū
bų, batų ir ginklų dirbtuves. Ten

visko pristatoma. Veikia specialūs 
aprovizacijos daliniai. Partizanų 
agentai siaučia po visą Lenkiją. 
Neseniai vienoje girioje buvo ap
supta ukrainiečių partizanų lauko 
ligoninė. Ligoninė buvo 10 metrų' 
po žeme. Keturi gydytojai partiza
nai, pasijutę apsupti, nušovė sani
tares, nužudė 22 ligonis, o po to 
patys nusišovė. Instrukcijose pasa
kyta: „Nei vienas kovotojas 
neprivalo pasiduoti gyvas“, ir par
tizanai instrukcijas aklai vykdo.“

Rezigniiojama iš teisių į streikus. 
Savo metu „Universe“ įsidėjo len
ko darbininko laišką (jo autentiš
kumą patvirtino kard. Griffin), ku
riame rašė: „Jei darbininkas laiku 
neatliks jam pavesto darbo, . bau
džiamas yra fizine bausme. Užda
romas į areštą 5—8 naktims ir te
minta tuomi, ką jam atneša šeima, 
dieną privalo dirbti specialioj prie
žiūroj. Streikas tolygu savižudy
bei. Iki šiol visi streikai baigėsi 
streikuojančiųjų kelione į Sibirą“.

„Rzeczpospolta“ praneša:
Centrinė profsąjungų komisija pa

sisakė priš streikus valstybės pra
monėje. Nutarime pabrėžiama: 
„Streikai kenkia tautos ūkiui ir 
darbo klasės interesams“.

Visur — „liaudies priešai“. Ra
šytoja E. Szelburg Zarembina krei
pėsi į visus profesijos bičiulius, 
kad „kovotų už jaunimo sielas“. 
„Rzeczpospolita“ kreipimąsi remia 
ir rašo: „Mūsų jaunimas, ypač aukš
tųjų mokyklų, tai lemiama daugu
ma buvę pogrindinio sąjūdžio ka
riai. Dabartinėje spaudoje, kiek
vienoje eilutėje, suuodžia „propa
gandos“ užmačias, ir dėl to nuolat 
yra veikiami pogrindžio laikraščių, 
kurie vokiečių okupacijos metu su
formavo jų pasaulėžiūrą. Mūsų 
jaunimą tebemoko priešrugsėjiniai 
(atseit, prieškario) žmonės ir iš 
priešrugsėjinių knygų“.

„Robotnik“ pranešimu, Cyrankie- 
wicz, įteikdamas PPS nariams par
tijos bilietus, pastebėjo, kad vieni 
skaito Rožę Luksemburg, o kiti 
„Pisma, mowy i rozkazy“ (Pilsuds
kio raštus). Dabartinį Lenkijos 
gyvenimą jis apibūdino, kaip „isto
rinį eksperimentą“, kurio tikslas — 
socializmo (aišku, Rytų prasme) 
įgyvendinimas „sumažintomis re 
voliucijos išlaidomis“.

„Rzeczpospolita“ lėtą „socializmo 
sunkimąsi į plačiąsias darbo mases“ 
aiškina atitinkamos literatūros sto

apsodinti rusais, kurie tuose kraš
tuose pradėjo vykdyti kolchozaciją 
ir kitus „entuziastingai“ vykdomus 
okupacijos uždavinius. To proceso 
metu Karaliaučiaus vardas pakeis
tas Kaliningradu, o Tilžės — So- 
viecku. „Pravdos“ duomenimis da
bar ten suorganizuota 271 didelis 
kolchozas. ,

Šio proceso metu Kaunan atvežta 
per 20.000, o Vilniun per 40.000 
rusų; Talinas gi netrukus turįs tu
rėti pusę milijono gyventojų, kurių 
dauguma bus rusai, atvežti iš rytų.

Kita gyventojų srovė iš rytų į

jos, o per ją ir Bulgarijos kryptimi. 
Rumunijoj ir Bulgarijoj Sov. Są
jungos uždavinius jau esą vykdą 
dešimtys tūkstančių rusų, išėjusių 
bolševikinio režimo mokyklą.

Sovietų Sąjungoje esanti ir tre
čia didžiulio žmonių kilnojimo 
kryptis — į Iš Japonijos atimtas 
vietas: Kurilių salas ir šiaurinį Sa
chaliną. ■ Tačiau laikraščiui nepasi
sekę nustatyti perkeltųjų skaičiai.

Be aiškiai prievartinio kilnojimo 
esąs dar „savanoriškas“ būdas ver
buoti perkeldinamuosius, kaip tai 
darė ir naciai. Tuo būdu, laikraštis 
teigia, 1945 m. į Tolimuosius 
esą savanoriškai išvykę apie 
lietuvių.

„The New Leader“ teigia, 
Pabaltijo valstybių gyventojų liku
čiai ir toliau gabenami į rytus — 
Užuralį, Piečioros sritį, Varkutą ir kt.

Rytus 
85.000

lead

LIETUVIŲ BIULETENIS

ka: „Mūsų pokarinėje literatūroje 
nėra turinio. Slidinėjamės po blan
kius atsiminimus ir sunkiai virški
namus eilėraščius“.

„NY Times“ korespondentas Var
šuvoje S. Gruson savo metu juokė
si, kad Trumano kalba (Graikijai ir 
Turkijai paramos reikalu) Lenki
joje nebuvo ištisai paskelbta. Cen
zūra nubraukė tas pastraipas, ku
rios lietė Lenkiją ir komunizmą. 
Užsienio žurnalistams pasiteiravus 
priežasčių, vyriausybės atstovas pa
reiškė: „Tokia kalba gali sustiprin
ti pogrindžio sąjūdį“.

Lenkijos seime opozicija silpnutė, 
tačiau ir ta kai kam sukelia rūpes
čių. „Gazeta Ludowa“ pranešimu, 
Šituo susirūpino PPS (koncesinės 
socialistų partijos) ruporas Hoch- 
feld. Jis ypač puolė socialistų opo
zicionierių, einančių su liaudinin
kais, vadą Žulavskį: „Atstovas 2u- 
lavski yra pavojingas politinis prie
šas, ir ne dėl to, kad jis atstovautų 
žymų visuomenės sluoksnį, bet dėl 
to, kad jis yra narys plačiai išsi
mėčiusio fronto, kurio kiekvienas 
atgarsis pasklinda po visą pasaulį 
ir kenkia Lenkijos inteserams. Mes 
žinome, kas įkvepia jo veiksmus ir 
liežuvį“.

Kas gi Zulavsklo kalboje nepatin
ka dabartiniams Lenkijos valdo
vams, galime matyti iš Prancūzijo
je leidžiamo laikraščio „Swiatlo“, 
kuriame yra šitokia Žulavskio cita
ta, paimta iš Mikolajczyko oficiozo 
„Gazeta Ludowa“:

„Iki šiol Lenkijoje nepajėgta, 
kaip reikiant, sudoroti nei pats dar
bas, nei žmonių energija. Kas kar
tas girdžiu žinių apie darbininkų 
atleidimus iš darbo ir su nerimu 
stebiu šalies atstatomojo darbo su
trikimą. Nedarbas plinta, Varšu
voj, o ypač Krokuvoj, daugėja be
darbių. Jie, negalėdami išgyventi 
iš atlyginimo, verčiasi nelegalia 
prekyba, vienas antrą apgaudinėja 
ir demoralizuojasi. Tai iliuzija, 
kad (Lenkijoje) nėra nedarbo ir 
nėra bedarbių“.

„Nacionalizavimas nepašalina vi
suomenėje nelygybės ir žmonių iš
naudojimo. Žmonės juk nesudaro 
skirtumo, kas juos išnaudoja: kapi
talas ar valstybė. Jiems abejutiš
ka, kur — suvalstybintoje ar pri
vačioje įmonėje — gaus atlyginimą, 
abejutiška ar kooperatyve ar pri
vačioje krautuvėje nusipirks pro
duktų. Tačiau neabejutiška jiems,

Kaip žinome, Amerikos Lietuvių 
Taryba leidžia anglų kalba biulete
nį, turintį tikslą supažindinti įta
kingus asmenis ir organizacijas su 
Lietuvos padėtimi ir jos kovomis už 
laisvę ir nepriklausomybę. Lietuvos 
reikalus liečią įvykiai, dokumentai, 
spaudos atsiliepimai, politikos vyrų 
pasisakymai nelieka biuletenio ne
užfiksuoti.

1946 m. 3 nr. randame JAV pre
zidento Trumano patikinimus dėl 
JAV nepasikeitusios politikos Pa
baltijo valstybių atžvilgiu, pareikš
tus Amerikos lietuvių delegacijai, 
VLIK’o memorandumą JT ir 
BALF’o pastabas apie Pabaltijo 
tremtinių padėtį.

1946 m. 4 nr. prof. M. Biržiškos 
straipsnį apie Pabaltijo universitetą 
Hamburge, lietuviškos kilmės lenkų 
žurnalisto Ričardo Kiersnowskio 
straipsnį „Gyvenimas raudonajame 
Vilniuje“, straipsnį su antrosios so
vietų okupacijos metu Lietuvoje 
išeinančių pogrindinių laikraščių 
ištraukomis ir eilę radijo pranešimų 
apie Lietuvos partizanų kautynes 
su okupantais.

1946 m. Nr. 5: koncentracijos sto
vyklas Sov. Sąjungoje, Ribbentro- 
po-Molotovo paktas ir keletą žinių 
apie lietuvių tremtinių gyvenimą 
Vokietijoje.

Be to, kiekviename Nr. pateikia
ma po keletą pirmosios Sov. Sąjun
gos okupacijos metu išleistų doku
mentų dėl Pabaltijo gyventojų de
portacijos į Sov. Sąjungą ištraukų.

1947 m. Nr. 1—2 spausdinamas 
platus straipsnis apie sąjungininkų 
elgesį su lietuviais tremtiniais ir 
karo belaisviais.

3—4 Nr. buvo paminėtas L. 2. š. 
m. Nr. 34.

5—6 Nr.: Baltų humanitarinės są
jungos Švedijoje straipsnis „Tragiš
kosios sukaktuvės“, „Išlaisvinimas 
ir gyvenimas tenai“, kuriame pa
teikiama keletas laiškų ir už gele
žinės uždangos, vaizduojančių gyve
nimo sąlygas Lietuvoje ir sovietų 
elgesį su repatrijavusiais lietuviais. 
Straipsnyje „Kodėl D. Britanijos 
tarptautinė įtaka krito“ pateikiama 
Atstovų rūmuose įvykę debatai dėl 
Pabaltijo valstybių. Be to, atskiru 
straipsniu pavaizduojama Bažnyčios 
padėtis okupuotoje Lietuvoje.
kiek ilga turi būti darbo diena, kiek 
bus gaunama už tą darbą, kas už 
tą atlyginimą galima bus nusipirk
ti; jiems neabejutiška išnaudojimas, 
santykiai tarp žmonių ir laisvės 
principų paneigimas.._ (J. c.)
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Lietuvių Žodis nr. 3

ANGLIJOS UNIVERSITETAI
Kas pažinojo Oxfordą ir Kembri- 

džą prieš karą, šiandieną tų dviejų 
klasiškųjų Anglijos universitetų 
gyvenimą ras labai pasikeitusi. 
Jau patys šių dienų studentai atro
do kitaip: vyresni, subrendesni. De
vyni iš dešimties studijuojančių yra 
demobilizuoti kareiviai. Beretė ir 
juoda eilutė — seniau būtini

— šiandieną beveik visai 
išnykę. Iš kur šiais laikais gausi 
tokiems reikalams drabužinių taš- 
Icų!

Kokteiliai ir vaišės studentų kam
bariuose — graži praeitis, kaip ir 
sekmadieninės arbatos pas profeso
rius. Kuri profesoriaus žmona su
tiks šiandieną aukoti savo korteles 
biskvitams ir pyragaičiams? Be to, 
ir patalpų nebėra tiek, kiek.seniau. 
Šiandien reikia pasitenkinti mie-
gamuoju ir darbo kambariu, kiti iš
nuomoti studentams, kurie dažniau
siai gyvena po du vienam kamba
ryje.

Toks yra paviršutinis žvilgsnis. 
Esmė kitur.

Anglijai reikia auklėti inžinie
rius, gydytojus, architektus ir kitų 
profesijų akademikus, kad drąsias 
vyriausybės socialines problemas 
įstengtų įgyvendinti. Anglijai labai 
trūksta mokslinių' darbininkų. 
Mokslinio elito skaičius labai nedi
delis, nes abiejų didžiųjų karų lai
kotarpyje akademinis auklėjimai 
Anglijoje buvo beveik visiška pasi- 
turinčiojo luomo privilegija. J. A. 
valstybėse vienas studentas tenka 
140 gyventojų, Naujojoj Zelandijoj 
— 250, Prancūzijoje — 550 ir Angli
joje — 980 gyventojų! J. Amerikos 
valstybėse kasmet išleidžiama 97 
milijonai knygų aukštosioms mo
kykloms, Anglijoje tiems reikalams, 
pav., 1938 m. išleista tik 7 milijo
nai knygų. v

Šitie skaičiai aiškiai liudija, jog 
bus dedamos didelės pastangos įgy
vendinti planui, kad ligi 1960 m. 
Anglijos universitetų skaičius būtų 
padvigubintas. Tačiau priežastys, 
keliančios Anglijos universitetų 
problemą, glūdi pačiuose universi
tetuose, senoje anglosachsiškoje sis
temoje, norinčioje jaunimą apsau
goti nuo didmiesčių pavojų, todėl 
uždarančioje jį nuo laukujo pasau
lio mažuose provincijos miesteliuo
se. Toji protestantiškoji tradicija, 
būdama Anglijos universitetinės 
sistemos garsu ir grožiu, drauge 
yra kliūtis šio krašto aukštosioms 
mokykloms plėstis.

Pagal universitetų suvereninės 
vadovybės, kuri iš tradicijos veikia 
nepriklausomai nuo vyriausybės, 
pažiūrą, paskiro universiteto stu
dentų skaičius neturi prašokti mak
simumo — 5000. Turėdamas 13.000

NUKRITO ŠIMTO TONI) METEO
RAS

Didžiausis istorijoje meteoras ne
seniai nukrito Sibiro taigoje, Pama
rio krašte. Apie šį nepaprastą reiš
kinį pasakojama, kad eilė Pamario 
krašto vietovių gyventojų staiga iš
vydo ugninį kamuolį. Žmonės, tuo 
metu buvę taigose, siaubo apimti 
pastebėjo, kad apie juos netikėtai 
pradėjo šokinėti medžių šešėliai. 
Pamanė, kad ant jų krinta saulė... 
Tai buvo milžiniškas meteoras. Po 
keleto sekundžių, taigos gilumoje 
pasigirdo triuškinantis trenksmas — 
meteoras atsitrenkė į žemę.

Vieta, kur nukrito meteoras, su
daro neįtikėtiną sunaikinimų vaiz
dą. 5—7 km gilumo ir 2—3 km 
platumo vieta buvo padengta 
meteoro skeveldromis. Galingi ke- 

studentų ir nusidėjęs šiai šventai 
tradicijai, Londono universitetas 
šiandien vaidina tik antraeilį vaid
menį. Be „aristokratiškųjų“ Ox- 
fordo ir Kembridžo universitetų, 
yra dar aštuoni „pilietiškieji“ uni
versitetai — Birmingame, Bristoly, 
Durhame, Leedse, Liverpooly, Man- 
chestery, Readinge, Sheffielde, ke
turi Škotijos universitetai — Edin
burge, Aberdeene, Glasgowe, St. 
Andrewse ir septyni institutai — 
Walese, Nottinghame, Southampto- 
ne ir Extery.

Savo pastangomis tuos universi
tetus pritaikinti moderniems lai
kams vyriausybė ir karališkoji ko
misija nuolat susiduria su aukštų
jų mokyklų vadovybės pasipriešini
mu.

(Iš „Europaische Rundschau“)

Gražioji Beržų alėja Birštone

Lietuvos menininkai ruošiasi Sov. Sąjungos
J. Banaitis Vilniaus „Tiesoje“ 

plačiai rašo, kaip Lietuvos meni
ninkai ruošiasi paminėti 30 metų 
Sovietų sukaktuves.

Komp. Tallat-Kelpša baigiąs in- 
strumentuoti S. Neries tekstui „Poe
mą apie Staliną“, A. Račiūnas A. 
Venclovos tekstui parašęs „Kantatą 
apie Staliną“, B. Dvarionas baigęs 
4-rių dalių' simfoniją, K. Griauzdė 
rašąs stambesnį darbą baritonui, 
chorui ir simf. orkestrui pagal J. 
Šimkaus žodžius „Didžiajam spalio 
žmogui“; opera statanti Ušinskio de
koruotą Muradeli op. „Didžioji 
draugystė1', baletas Kreino „Liau
dies duktė“; Vilniaus drama Pago- 
dino „Kremliaus kurantai“, ku
riuose Leniną vaidins Siparis ir Lu
košius, Staliną Rudzinskas, Kauno 
drama Fadejevo „Jaunoji Gvardi
ja“, Šiaulių drama J. Marcinkevi
čiaus „Kavoliūnas“, Klaipėdos rusų 
drama „Jaunoji gvardija“, Panevė- 

drai su šaknimis išrauti ir sudaužy
ti į šipuliukus. Aplinkui — 106 
skeveldrų padarytos duobės, kurių 
pati didžiausia 28 m diametro ir 9 
m gylio. Mokslininkai nustatė, kad 
meteoras susprogo dar ore ir į že
mę nukrito geležiniu lietumi. Di
džiausios meteoro dalys — vienos 
tonos svorio — išlakstė skeveldro
mis nuo smūgio į žemę. Tikslus 
šio meteoro svoris koj kas dar ne
nustatytas, bet spėjama, kad jis svė
rė nemažiau 100 tonų. (T. G.)

400 METU NUO „DON KICHOTO“ AUTORIAUS GIMIMO
„Don Kichoto“ autorius Miguel 

Cervantes Saavedra gimė 1547 m. 
rudenį, o pakrikštytas buvo spalių 
m. 9 d. Vargšo Alcala de Henarez 
miestelio žaizdų gydytojo ketvirta
sis vaikas iš visos septynetos. Buvo 
kareivis, prarado kairiąją ranką, 
penkeris metus vergavo galerose 
turkams, daug kartų sėdėjo kalėji
muose, kur ir savo „Don Kichoto“ 
pirmąją dalį parašė. Veikalas au
toriui, atnešė pasaulinį garsą, o pel
ną — leidėjui; gyvenimas Ceryan- 
tes’ą daug vargino ir karčiai nuvy
lė, net paskutinieji jo žodžiai buvę: 
„Laikas yra trumpas, o baimė auga, 
o viltis dingsta“. Mirė jis 1616 m. 
Madride.

Miguel Cervantes Saavedra, gre
ta Calderono ir Lope de Vega, yra 
didžiausias ispanų autorius, sugebė
jęs išreikšti savo tautos dvasią, is

sukaktuvėms
žio drama Jakobsono „Gyvenimas 
citadelėje“, Telšių drama Gorbato- 
vo „Tėvų jaunystė“. •

Skulptoriai — Mikėnas, Vaivada, 
Petrulis, Jakimavičius, Aleksandra
vičius darą Janonio, Melnikaitės, 
Kapsuko, Gorkio, Vienuolio, „Už 
penkmetį“ darbus; be to, veik visi 
skulptoriai dalyvaują konkurse pa
daryti Kapsuko, K. Požėlos, Jano
nio, Žemaitės, Giros, Neries, Cvir
kos ir Sukockienės biustus ir pa
minklus; tapytojai — V. Mackevi
čius dirba „Vilniaus išvadavimas“, 
Gudaitis triptiką „Šienapiūtė“, Vai-' 
neikytė „Melnikaitės mirtis“, Tre- 
čiokaltė-Žebenkienė mozaiką „Sta
tyba“, R Kalpokas freską „Staty
ba“. Į darbą esą įtraukti ir daili
ninkai Palaima, Truikys, Jankus, 
Surkevičius. Dramas režisuoją 
Dauguvietis, Radzevičius. Banaitis 
apgailestauja, kad toms sukaktu
vėms nesą lietuviškų veikalų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
K. Čibiras. KOMUNIZMAS — 
NTIKRISTO RELIGIJA. Išleido 
m. P. M Juras. Boston.
STUDENTŲ VARPAS 6—7 nu

meriai. Leidžia demokratinė stu
dentų Varpininkų sąjunga. Nume
rio kaina 2 RM. 

panų galvosenos dualizmą: svajin
gumą, padangių siekimą ir mielą 
polinkį į viską, kas žemiška, žmo
giška, — kiekviename ispane yra 
truputis iš Don Kichoto ir truputis 
iš Sančo Pansos.

Nedaug yra ir pasaulio literatūro
je tokių personažų, kurie, net už
mirštant jų autorius, lieka gyventi 
pasaulyje be laiko ir erdvės, kaip 
žmonijos reprezentantai. Greta 
Don Kichoto ir Sančo Pansos, kaip 
tokius galime paminėti Rabelais 
Gargantua ir Pantagruel, Šekspyro 
Falstafas, Moljero Tartiufas.

Cervantes, kol atrado savo tikrąjį 
pašaukimą, yra be galo daug rašęs: 
poezijos, prozos, dramų. Bet visi 
kiti jo veikalai daugiau ar mažiau 
užmiršti arba retai prisimenami, iš
skyrus „Don Kichotą“, kuriuo gra

GYVENIMAS LAŠA 
(Vietoje recenzijos)

Retkarčiais pasirodantis Ameri
kos lietuvių ir tremtinių spaudoje 
jaunas eiliuotojas Vytautas Tarvai- 
nis išleido rotatorium spausdintą 
rinkinėlį, kuriame telpa 40 eilėraš
čių. (Vytautas Tarvainis. „Gyveni
mas laša“. Eilės. Išleista. rank
raščio teisėmis 50 egz. 1947 m. Seli- 
genstadte' prie Wiurzburgo. 64 pusi. 
Kaina nepažymėta).

Kaip iš kiekvieno pradedančio ra
šyti, taip ir iš Vyt. Tarvainio nega
lima daug ko reikalauti. Jau pat-
sai knygutės išleidimas yra perdaug 
kuklus, gal net nevykęs, murzinas, 
tekstas vietomis silpnai išskaitomas.

Knygutėje eilėraščiai suskirstyti į 
du skyrių: „Klajonių dienos“ ir 
„Dievų palaimoje“. Pirmoje dalyje 
autoriaus kalba apie pavasarį, apie 
meilę, apverkia tėvynės likimą, iš
dainuoja savo ilgesį. Šitie jo eilė
raščiai silpnoki. Tačiau antroji da
lis mus nustebina savo tėmomis, 
kažko naujo ieškojimu. Eilėraščiuo
se, kaip „Žvakutė prie mano Die
vo“, „Atgailos einu“, „Akmenėlis“ 
ir kituose jauti nekasdieninio žmo
gaus blaškymąsi, neramumą.

Formoje Tarvainis daug kur šlu-' 
buoja. Vien nuolatinis „lašėjimo“ 
kartojimas pasidaro neskoningas.
Yra daug nepoetiškų posakių.

Vytautas Tarvainis iš viso tebėra 
dar ieškojime, tačiau, atrodo, galįs 
rašyti. Juoz. Kaz.

žiame Pulgio Andriušio vertime j 
lietuvių kalbą ir mes grožimės.

Cervantes savo kūriniais yra 
daug įtakos daręs vėlesnio laiko ra
šytojams (Wieland’ui, Hoffmann’ui), 
teikęs temų muzikams (Carl Maria 
von Weher), o jo personažai žavėjo 
fantaziją ne vieno didžiųjų pasaulio 
dailininkų — Fragonard, Goya, 
Daumier.
KAIP PLAČIAI SKAITOMAS NO

BELIO LAUREATAS
Nobelio premijos laureatas Her

mann Hesse yra ne tik rašytojas, 
bet ir dailininkas. Jo knygų, raštų 
ir paveikslų paroda šiuo metu 
vyksta Stuttgarte. Parodą suorgani
zavo Wiirtembergo bibliotekų drau
gija. Parodos lankytojas gali pama
tyti H. Hesse raštų hebrajų kalba 
— „Narziss und Goldmund“, danų 
ir čekų — „Peter Camenzind“, an-
glų — „Demian“, ispanų — „Step
penwolf“, švedų, italų ir japonų 
kalbomis — „Siddharta“.

Kaip dailininkas H. Hesse — ak- 
varelininkas, vaizduojąs švelniomis 
spalvomis ir aiškiomis formomis sa
vo gimtosios Švabijos peizažus.
NOBELIO PREMIJA IR SPAUDOS 

ANTIS
Neseniai Švedijos radijas paskel

bė, kad 1947 m. Nobelio literatūros 
premija suteikta norvegų rašytojai 
Maria Brekker. Žinią pasigavo pa
saulinė spauda. Tačiau jokia redak
cija pasaulyje rašytojos Maria 
Brekker vardo ligi šiol nebuvo gir
dėjusi. Tuo įdomiau, kad spaudos 
žinių agentūra buvo pažadėjusi net 
rašytojos fotografiją parūpinti. Pa
siteiravus Stockholme, sužinota, kad 
Nobelio premijos komitetas net su
sirinkęs nebuvo. (Jis susirinks po
sėdžio tik lapkričio mėnesį). Tiesa, 
tarpskandinavinė romano premija 
(25.000 švedų kronų) buvo paskirta 
norvegų rašytojai Mai Lindegaard 
Broągger, bet ji nieko bendro netu
ri su Nobelio premija. Radio pra
nešėjo paklaida buvo priežastimi 
atsirasti pasaulinio masto spaudos 
ančiai.

VOKIEČIŲ KINO FILMAI EKS
PORTUI

Iš Britų ir Amerikiečių zonų 
greitu laiku bus pradėti eksportuoti 
į užsienį ir vokiečių kino filmai.

Erich Pommer, amerikiečių kari
nės valdžios filmų vadovas, esąs 
nuomonės, jog pirmasis eksportuoti- 
nas vokiečių filmas „Ir virš mūsų 
dangus“, kuris dabar baigiamas 
sukti Berlyne. Iki šiol pasirodę ki
ti šeši filmai, sukti Hamburge, esą 
geri, bet nepakankamai geri eks
portui.

FILMAS RODOMAS ATSKIRAI 
VYRAMS IR MOTERIMS

Filmas „Vaiko gimimas“, paga
mintas globojant Anglijos „National 
Baby Welfare Council“, "kai ku
riuose Viduriniosios Anglijos ma- 
žesniuosiuose miestuose dėl savo 
realizmo buvo visai uždraustas ro
dyti. Londone jis buvo rodomas 
atskirai vyrams ir atskirai mote
rims.
THOMAS MANN FILMO AUTO

RIUS
Thomas Mahn drauge su kitais 

filmų scenarijų rašytojais parašęs 
filmų bendrovei United Artists, 
Hollywood, filmo scenarijų, vardu 
„Šimto veidų moteris“. Vaizduoja
mas dailininko modelio likimas.
NAUJAS BUDAS GYDYTI DANTIS

JAV gydytojas A. Ferlita išradęs 
naują dantų gydymo būdą: susir
gusį dantį išlupa, apvalo, sutvarko 
aprūpina penicilinu ir vėl atgal įso
dina. Esą po tokios operacijos, kuri 
atliekama tam tikru būdu, dantis 
vėl galįs gerai prigyti ir būti gyvas 
bei sveikas.

DU EILĖRAŠČIAI
1. BERŽAI PALANGĖJ

4 Beržai palangėj
, Supas, linguoja, 

Kaip mano žemėj, 
Kaip Lietuvoje. ,

Beržai palangėj 
Supasi, ošia — 
Kaip mūsų kloniuos, 
Kaip tolimuose.

Šakas svyrūhes 
Aukštai iškėlę. 
Vai mena, mena 
Jie tėviškėlę.

Šakas svyrūnes 
Lanksčiai ištiesę — 
Ne mano žemės 
Berželiai dviese.

2. VAKARAS
Vakaras supasi, glaudžias griuvė

siuose —
Tramvajais nubėgo diena 
Beprasmė viena —
Vakaras supa ir skausmą atvėsus} 
Ir liūdesį gaubia tyla.

Trumpu sušiurėjimu užverti lapą 
Niūrių valandų —
Ramybės jose nerandu — \ 
Mintis, ir mintis subyrėjusi tapo — 
Nuo saulėleidžių šalto dangaus 
Nei dvasia, nei viltis atsigaus.

SKardenantis juokas nutrūko 
šešėliuose

Ir pats vien šešėliu nykiu 
Griuvėsiuos lieki —
Mano Dieve — tikiu — 
Palaiminto juoko priglėbusi, 
Pavasarių šviesiu taku 
Atplauks valanda — 
Aš tikiu!

O. B. AUDRONĖ

„KALIFORNIJOS LIETUVIU“
Praėjusių metų pabaigoje Oakląn- 

de būrelis amerikiečių lietuvių pra
dėjo naują kultūros barą, suorgani
zavęs mėnesinį žurnalą „Kaliforni
jos Lietuvis“. Šeštas šio laikraščio 
nr. (š. m. birželio mėn.) pasiekė ir 
mus.

Malonų įspūdį daro ne tik jo iš
vaizda ir puikus, be medienos, po- 
pieris, bet ir aktualus turinys. Vir
šelyje — Nežinomojo Kareivio pa
minklas, tekste — Vytauto Didžiojo 
Muziejaus bokštas ir penketas 
straipsnelių 1940 ir 1941 m. birželio 
įvykiams paminėti. Ši medžiaga 
pailiustruota masinių žudynių Rai
nių miškelyje nuotrauka ir 19 pa
skirų kankinių dėl Lietuvos laisvės 
fotografijomis. Toliau randame buv. 
Lietuvos Prezidento Dr. K. Griniaus 
atsišaukimą (anglų kalba) į pasau
lio viešpačius, trumpą buv. prezi
dento A. Stulginskio paminėjimą, 
Los Angeles lietuvių parapijos įstei
gėjo pral. J. Maciejausko laidotuvių 
aprašymą, angliškai įspūdžius iš 
Maskvos — „My visit to Moscow“ 
ir kt.

Nuo šio — šešto — numerio re
dakcija, skaitytojams pageidaujant, 
įvedė tautos kūrybos puslapį. Jame 
siekiama „supažindinti skaitytojus 
su svarbesniaisiais menininkais, kū
rėjais bei jų charakteringiausiais 
kūriniais“. Redakcija kviečia tal
kon visus lietuvius menininkus, gy
venančius Amerikoje arba tremtyje.

Šių apžvalgų serija pradėta dali. 
Petro Kiaulėno (praėjusiais metais 
iš Paryžiaus nuvykusio į JAV) 
straipsniu apie dail. Paulių Augių, 
paįvairintu vieno jo grafinio kūri
nio reprodukcija.

Vienas regimųjų žurnalo minusų— 
lietuviškųjų akcentų nebuvimas. Jį 
būtinai reikia panaikinti.

Žurnalą redaguoja B. Skirius. 
Leidėjų sąraše, be jo, figūruoja dar 
11 tautiečių. J. P.

(Pabaiga)

Margi šešėliai ropinėjo ir šliaužė, 
ir saulė, užkliuvusi viršūnėse, nar
stėsi tarp šakų. Ir kas kar
tas vis giliau jis grimzdo miš
ko mąsliame šnarėjimą, ir ant 
jo biro voverės nuspirti spygliai, 
ir skruzdės bėginėjo jų rūbais, 
ir puošnios peteliškės tūpė ant pe
ties kaip šilkinės prisiminimų skiau
telės. Atkalnėse ir tyrelio pakraš
čiais šmirinėdavo senė Miklošienė 
ir skindavo lapus ir kasdavo šak
neles. Ji rinko uogas ir lupinėjo nuo 
beržo tošies gleivėtas kempines, Ji 
mesdavo gyvatę į praraustą skruz
dėlyną ir paskui jos griaučius neš
davosi namo. Kažkur prie šaltinių, 
po juodalksnių šaknim, augo žolė, 
nežinoma ir be vardo, kurios uogas 
ji virino ir paskui jomis pagirdė 
vargšę stogdengio dukterį Anelę. 
Tris dienas vargdienė išgulėjo be 
žado, o po to ją vedė Kartulis, tur
tingiausias iš visų ūkininkų.

Ir jis1 mušėsi dar toliau ir dar gi
liau tarp skynimų, tarp susivijusių 
apyniais alksnių, aptikdamas kaž
kieno įspaustas pėdas, per kurias 
šliaužė straigės ir žvitriai narstė 
driežai. Perkopė barsukų kalnelį, 
aplenkė lapių olas. Stačiam, nugriu- 
vusio smėlio šlaite, narstė ir lium
pavo urvinės kregždės. Jis pritraukė 
plaučius sakais ir vangarykščiomis 
atmiešto oro ir suriko iš visos krū
tinės piemenų šūkį ir klausėsi pas
kui, kaip kažikas toli, silpnai pakar
tojo. Ir persiritęs į kitą kraštą, pa
laukėje suko dideliu ratu užleisto
mis pievomis.

Dar jis užėjo pusiau apdžiūvusią 
epušę, tebestovinčią. atskirai, kurios 
viršūnėje arkligoniai padegė deguto 
bačkelę švento Jono naktį. Vieto
mis jis smelkėsi ankštais ir tamsiais 
karvių takeliais, susigūždamas ir 
braukdamas nuo veido voratinklius. 
Jo plaukai buvo pribirę lapellukų, 

spyglių ir nutaškyti gegužių seilė
mis. Perbridęs Girstulę, traukė to
liau, nesirinkdamas nei kelio nei 
krypties. Jis norėjo būti vienas, vi
duryje žalumos, saulės ir pagairėje 
drungno. vėjo, visur, iš kur tvoskė 
praeitų, primirštų dienų dvasia ir 
kur sruvo ir lašėjo žemės sultimis.

O saulė sviro vis žemyn ir žemyn, 
ir vis labiau glaudė savo taures mė
lynieji katiliukai, ir vis aukščiau kė
lė grakščias galvutes geltoni, žvaigž
dėti arnikai. Ir vėl pasiekė javų dir
vas patenkintas savimi, susižavėjęs 
pramoga ir laimingas užuomarštimi. 
Jis skampliojo varpas ir trynė del
nuose grūdus kaip ūkininkas, bur
noje pajusdamas salstelėjusį žalios 
duonos skonį, rinko nuo tako ak
menaičius ir svaidė juos į tolį ir į 
viršų kaip piemenys. Jis nusipynė 
iš pienių stiebelių grandinę, kaip 
darydavo mergaitės ir pasidirbo 
Įmantrų žiedą iš gelstančio šiaudo. 
Jis nebeatsiminė daugelio smulk
menų, dar vakar neatplėšiamai ly
dėjusių, skaudžių ir įkyrių. Ai, tai 
taip seniai buvo, daug, daug seniau, 
nes čia kitas dangus ir kitokie jo 
atspindžiai. Pirštais jis čiuopė au
gančio želmens dygsnius, o basomis 
kojomis trupino grumstus kaip gy
vus, iš kurių sunkėsi žemės gaiva į 
jo krūtinę, į kraują ir širdį.

Rugiai pastebimai balo, o šalia jų 
vešlus ir garbanotas, kaip ėriuko 
vilna dobilų atolas ir sidabriniai iš
plaukusių avižų rėžiai, derinosi į 
raštus ir lamstus nuostabaus ir mil
žiniško vasaros audimo. Civireno 
vieversys, kaip lygus pulsas plastė
jo putpelės balsas ir žiogeliai šim
tais kilo iš po einančiojo kojų. Jis 
išsitiesė aukštynelkas pievutėje, po 
rugių varpomis ir pasekė keletą pu
rių debesėlių. Jie maišėsi, liejosi ir 
skendo akuotų, kamblių ir laiškų 
šepetyje.

Gyvenimas grįžo, pilnėjo ir gavosi

NUOŠALUS ŠVENTADIENIS
ALBINAS MARIUS KATILIŠKIS

iš naujo. Tai dainavo ir ūbavo. Že
me pasiekė jo klausą žingsniai ir 
pokalbis dviejų žmonių, einančių 
artyn.

— Sėskim čia. — ir tai buvo bal
sas jo brolio Igno. Jie susėdo už 
keletos žingsnių ant ežios, ir jų si
luetai vos vos dūlavo pro rugius.

— Jau mes ir taip užgaišom, Ig- 
neli. — kalbėjo plonas ir švelnus 
mergaitės balsas.

— Tai kas, Levute. Mūsų diena — 
mūsų naktis. Atsimink, kad greitai 
tu būsi mano žmona. O tada . . .

— O tada, Igneli? . . .
— Tada aš neleisiu niekam tavęs 

skausti ir varinėti, kaip kokią pa
samdytą.

— Bet kas mane skaudžia? Aš 
juk negaliu skųstis. Pagaliau, juk 
jau nebe ilgai.

— E, nesakyk man. Aš žinau. Te
gul tik pamėgina kas. Taip jau 
paglostysiu, kad šunys staugs pak
luonėse.

— Koks tu smarkus. Nereikia.
— Tu žinai, kad aš niekam neho- 

riu užsileisti. Toks jau mano krau
jas. Nė broliui.

— Ar ilgai Kazimieras viešės?
— Bala jį žino. Neilgai gal . . . 

Išsitrenks sau, ar jį sugainiosi? 
Miesto paukštis. Ė . . .

— Tegul. Tu taip kalbi apie vie
natinį brolį? Ar nieko neminėjai 
apie mūsų vestuves?

— Vestuves? Ne . . .
Minutę truko tyla. Paskui jis vėl 

tęsė, lyg galutinai apsisvarstęs:
— Po šventa teisybe, aš tau, Le

vute, galiu pasakyti. Nekaip mes 

augom su broliu. Kaip vilkai riejo- 
mės. Nuo pat mažens. Kur gi, jį 
lepino, jį leido į mokslus, o aš, ma
žasis, turėjau ir už jį atidirbti. To
kia jau mūsų gentis, kad nebuvo tos 
šilumos kaip kitur, pas žmones. Pa
lauk. Vieno aš niekaip negaliu už
miršti, ką jis man yra padaręs . . .

— Argi galima taip ilgai neatsi- 
leisti? Nebekalbėkime.

— Taigi . . . Kai neprisimeni — 
nieko. O kartais širdį ir perlieja. 
Aš nieko nesakyčiau, jei jis šiandien 
pat išvažiuotų. Pakinkyčiau dar 
arklį . . .

— Vai koks tu. Eikime iš čia. 
Man tartum nejauku . . .

— Ne. Aš žinau. Jis mergišius, 
biesas. Dar matysi prie tavęs kabin
sis. Na, apsaugok mane, Dieve. 
Tai jau nepraeitų, kaip tada . . .

Ir jie atsitolino ir tik varpos lė
tai siūbavo ir brūžinosi į viena kitą.

Pamažu, palengvėle, saulė sviro, 
riedėjo lanku žemyn. Ir pamažu su
sidėstė reginys anos vasaros, apie 
kurią užsiminė Ignas. Brolis nieko 
neužmiršo ir neatsileido. Bet juk 
neverta dabar knaisiotis praeities 
skaudžiose patirtyse ir ieškoti kas 
kaltas, jei mergaitė atvėrė jam klė-, 
ties duris. Ją masino studento ke
puraitė, miestas, kitas pasaulis. O 
Ignas siuto, ir ar jis nebuvo teisus? 
Aną tolimą vasarą.

Jis tebegulėjo rikiuodamas min
tis, truputį nuliūdęs ir išsidraikęs, 
kol vakaro vėsa palietė jo nugarą. 
Tada pasikėlė ir išsitraukęs kny
gutę vartė jos puslapius.

O, dar pilnai galima suspėti. Jis 
žengė plačiu žingsniu, lyg lenktynių 
su saule. Jis gyveno nuotaika, 
griežtai skirtinga rytui. Pakeliui 
sutiko keletą žmonių, einančių į 
lauką, ir norėjo juos aplenkti. Gal 
ir jie žino jo kaltę. Bet viena aišku 
— jų akyse — jis svetimas, nuto
lęs. Ir nereikalingas.

Kakta sudrėko ir gaiži sausra 
lūžo gerklės gale.

Lovyje, prie šulinio, nusiplovė ko
jas ir šaltu vandeniu pavilgė akis. 
Saulė brido raudona ir pailsusi į 
sodo šakas. Jis baiminosi, kad kas 
nesutrukdytų jo planų ir su pasku
bki susikrovė daiktus, išsivalė rū
bus ir persirengė.

Priemenės duryse, į kiemą, jį pa
matė sesuo.

— Kur, Kazimierai? ...
— Gerai, kad sutikau. Turiu at

sisveikinti . . .
Jis matė kaip blyško merginos 

veidas ir suvirpo lūpos. Atokiau, 
prie darželio, atsirėmę į statinių 
tvorą, stovėjo Ignas ir Levutė.

— A jegus! Tai jau išvažiuoji? Ar 
kas nors negero?

— Ne, Rožele. Reikalai ... Aš 
buvau ir užmiršęs. O dabar atsimi
niau ir turiu būtinai . . .

Jis juto įsmeigtas brolio ir jo 
mergaitės akis, ir tai jį liejo šilu
mos srovėmis.

— Nevalgęs visą dieną! Kaip čia. 
Dieve mano, aš nebesuprantu. Ig
nai, kinkyk greičiau arklį! — krim
tosi visai nusiminusi sesuo.

— Ak nesirūpinkit. Kiek čia toli 
. . . Takais, pro Sindriūnus . . . 
Traukinys po dešimtos ....

— Ar tai gražu? Va, Juzė par
gena bandą. Pasakyk, parves arklį 
iš lauko. Eime vidun, Kazimierai.

Ji buvo beeinanti, bet priėjo ar
čiau ir klausė pusbalsiu Igno:

— Tai gal nė į vestuves neprašei 
brolio?

O šis atsisuko ir tarė, galvą pa
lenkęs, iš lėto ir lyg nedrąsus:

— Per Žolinę, taigi ketiname, bro
lau . . .
y Nesididžiuokite ... — prabilo 

ir mergaitė, paraudusi, šviesiom, 
didelėm akim prie darželio tvoros.

— Ačiū ... Jei tik galėsiu. Šim
tai reikalų ir ten. Bet, žinoma, rei
kės viską palikti . . .

— Vis jau, kaip čia dabar.
— Na, aš manau, kad susitvar

kysiu. Ačiū labai. Ne, Rože, vidun 
nebeeisiu. Ir nesirūpinkit. Kam 
čia, kad ir taip netoli ... Šit paly
dės mane Juzė.

Jis paspaudė kiekvienam ranką ir 
matė Levutę, kramtančią lūpas ir 
sunkiai alsuojančią. Salia jos Ignas 
skubiai sukosi cigaretę, o sesuo 
šluostėsi akis, nebetardama nė 
žodžio.

Jis pasuko iš kiemo. Atsigręžęs 
dar pamojavo stovintiesiems.

— Tai jau, pons, nebeeisim vėžių? 
O aš va kęselių tiek paruošiau ir 
varlių prigaudžiau, reikia tik nu
lupti.

— Neblogai būtų buvę, Juziuk. 
Nu, bet gal kitą kartą.

Piemuo cipeno šalia jo, mažas ir 
tamsus kaip čigonėlis.

Ne, juk ne amžinai apleidžiu tė
viškę — mąstė jis. Ir galėsiu vėl 
kada nors atvažiuoti. Argi nerei
kia kartais padėti žmogui? Ir tai 
turi būti gera, galint palengvinti 
jam. Kai yra žinoma ir aišku. Ko
dėl gi ne?

Jis galvojo, kad mergaitė prie 
tvoros labai jautri, ir jos vargšės 
širdužė pagauta išgąsčio dėl to, kas 
įvyko.

— Tai kaip, pons?
— Ak, tai tu Juze? Gerai. Atva

žiuosiu. O dabar gali grįžti.
Jis ėjo stačiai į saulėlydį, kurio 

blyškiam^ raudonyje skendo pat
sai su medžiais.
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VAIKU TEATRAS „PASAKA“
Tremtinių gyvenimas Vokietijoje 

atspindi visos.Lietuvos gyvenimą su 
daugybe jos detalių. Viena tokių 
detalių yra ir vaikų teatras. Yra 
drama,' opera (?), baletas, — yra ir 
vaikų teatras, kaip Lietuvoje kad 
buvo.

Vaikų teatras veikia vienoje di
džiųjų mūsų tremtinių stovyklų — 
Kassely. Tiesa, jis įsikūrė Wiesba- 
dene ir į Kasselį persikėlė drauge 
su visa Wiesbadeno lietuvių stovyk
la.

1945 m. jį sukūrė ir ligšiol vado
vauja dipl. kūno kultūros instruk
torė V. Saudargienė. Teatras vadi
nasi „Pasaka“, nes daugiausia pa
sakas vaidina: „Sniego karalaitė“, 
„Varlių karalius“, „Užgavėnės“ — 
sudaro jo repertuarą. Be to, tauti
niai šokiai ir plastika.

Be vaidintojų, vaikų teatras turi 
šokėjų grupę ir orkestrėlį. Todėl 
jis daro ne tiktai spektaklius, bet ir 
koncertus. >

Spektaklių ir koncertų „Pasaka“ 
yra suruošusi daugelį ir ne tiktai 
Wiesbadeno bei Kasselio stovyklo
se, kur „Pasaka“ gyvena, bet yra 
padariusi nemaža gastrolių — 
Frankfurtan, Hanau, Arolsenan, 
Mexhausenan. Koncertuota ir ame
rikiečiams.

„Pasaka“ turi turtingą garderobą, 
dekoracijas ir kt., kas jo darbą da
ro visai galimu ir efektingu. Žino
ma, sąlygos labai sunkios, kaip ir 
visas tremtinių gyvenimas. Tačiau 

•z vadovės p. Saudargienės meilė dar
bui, pasiaukojimas jam, o taip gi 
mažųjų artistų entuziazmas nugali 
daugelį sunkumų, ir „Pasaka“ eg
zistuoja, Sudarydama vaikučiams, 
ne be to, kad ir suaugusiems, tikrai 
pasakiškų valandėlių. '

Netrukus „Pasakai“ sueina dveji 
darbo metai. „Pasaka“ tas sukak
tuves ruošiasi paminėti 3-jų veiks
mų pasaka „Brolių beieškant“.

J. K.

IŠ DP DIENORAŠČIO
... Buvo paskelbta, kad. atvyks 

repatriacinė misija. Registruosią 
norinčius -vykti į tėvynę, išklausy
sią skundų bei pageidavimų.

Vis dėlto keista: rusų repatriaci
nė misija... pas lietuvius! Ką tu
rime bendro su rusais?

Apie dešimtą valandą stovyklos 
rajone išsirikiavo keletas įvairaus 
tipo mašinų, tarp kurių vienas šar
vuotis, iš kurio bematant išlipo 
apie dešimtį ginkluotų MP ir užė
mė parengties pozicijas. Blizgan
čiom uniformom misijos nariai, ly
dimi IRO direktoriaus anglų majo
ro ir karinės valdžios atstovo ang
lų kąpitono, suėjo stovyklos 
nėn.

Misijai, matyt, nusibodo 
tinėje sėdėti belaukiant 
resantų ir nutarė užeiti dar pas ša
limais esančius brolius latvius. Ei
nant jiems takeliu nuo administra
cijos barako, staiga iš kažin kur 
išniro su puošniomis baltų gėlių 
puokštėmis dvi mergaitės ir pasto
jo delegacijai kelią.

Viena puokštė atsidūrė IRO vir
šininko, o kita anglų karinės val
džios atstovo rankose. Kariškiai 
.šypsodamiesi padėkojo mergaitėms.

■ Nuo barakų pasigirdo ovacijos... 
Misijos viršininkas liko bestovįs 
apstulbęs ir atsikvošėjo tiktai IRO 
direktoriui skaitant padėkos lapą.

Misijos mašinai pasijudinus nesi-, 
girdėjo jokių balsų, bet pajudėjus 
šarvuočiui, kuriame stovėjo su iš
kelta gėlių puokšte besišypsąs IRO 
direktorius, iš barakų pasipylė gy
ventojai plodami katutėmis ir šauk
dami „valio“. Į važiuojančius MP 
skrido gėlės ir valiavimai. 1

' Biržulio Banga

rašti-

raš- 
inte-

PRANEŠIMAI
SPAUDOS PLATINTOJAMS

Prašau dar neišplatintus „Angliš
ku^ pasikalbėjimus“ tuojau grąžinti, 
o už išplatintus — atsiskaityti.. 

Spaudos Skyrius 
(21a) Detmold, Wittjestr. 14.

LAIŠKAI
Gauti laiškai iš Amerikos šiems 

asmenims: Bronius Vasčega, 1225. F 
Camp, 1115 D. P. Ass. Centre ir 
Mrs. Anna Fetingis, Lithuanian DP 
Camp No. 17, 783 Welfare Section, 
BAOR.

gyv.

kil

(24) 
sku-

PAIEŠKOJIMAI
119. Juozas Danauskas, 

(21b) Wetter a. d. Ruhr, Harkort- 
berg, D. P. Camp, ieško giminių 
bei pažįstamų iš Jėzno, Žiežmarių 
bei Želvaičių *k„ Telšių ap.

120. Marija Gudonytė-Gaputienė, 
gyv. (20b) Braunschweig, Roselies 
Kaserne Litauisches Lager, ieško 
giminaičių Jono Dačkaus ir Teofili- 
jos Gudonytės-Smolenskienės, 
iš Ukmergės.

■ 121. Viktoras Janulis/ gyv. 
Hamburg 36, Zoo Camp, prašo
biai atsiliepti Stasį Žutautą, kil. iš 
Gargždų.

122. Zigmas Saurazas, gyv. (21a) 
Detmold, Woldemarstr. 43, ieško 
Jono Rudoko, gim. 1914 m. Paže- 
veskių vienk., Pandėlio par., Rokiš
kio aps.

123. J. Krištaponytė, gyv. (16) 
Wiesbaden, Hebbelstr. 2, b/Merten, 
iš Panevėžio, ieško Reginos Statku
tės, gyv. Panevėžyje.

Paieškomas Petras Dambrauskas, 
gyvenęs Scherding mieste, Austrijo
je. Asmenys, žiną jo dabartinę 
gyv. vietą, arba jis pats prašomas 
atsiliepti į Didž. Brit. Lietuvių S-gą 
12 Sutherlan Str., London, S. W. 1. 
England.

Vaikų teatro „Pasaka“ šokėjai (S. Mickevičius, G. Sabataitis, R. Korsa
kas, A. Malinauskas Ir akordeonistas R. Lapinas) šoka „Oželi“.

IS FLENSBURGO LIETUVIU GYVENIMO
tsu są laiką gražiai reiškėsi mišrus vy

rų ir moterų choras, kuris, deja, 
šiuo metu ribojasi tik giedojimu 
bažnyčioje. Čia klesti ir jaunimo 
organizacijos: skautai ir ateitinin
kai. Vietos šviesuomenės rūpesčiu 
Bamberge gražiai atšvęstos mums 
brangios minėtinos šventės. Būda
vo kviečiami įvairūs meno kolekty
vai, kurie daug prisidėjo prie bam- , 
bergiečių kultūrinio lygio kėlimo 
ir t. t.

Paskutiniu metu, ryšium su IRO 
nusistatymu panaikinti mažesniąsias 
stovyklas, ir jas grupuoti į dides
nius vienetus, bambergiečių tarpe 
iškilo naujų bėdų, naujų rūpesčių.

Iš Bambergo iškelti ukrainiečiai į 
Bayreutho stovyklą, o į jų vietą at
kelti latviai iš Markt-Redwitzo ir 
lietuviai iš Wunsiedelio. Bamberge 
norima padaryti tik pabaltiečių 
stovyklą. Čia sugrupuota apie 2000 
žmonių, jų tarpe devynetas šimtų 
lietuvių, septynetas — latvių ir 
trys šimtai estų. Bambergo mieste 
ir jo apylinkėj dar gyvena privačiai’ 
apie 300 lietuvių.
.Lietuviai Į Bambergą atsikėlė 

paskutiniai ir jiems teko blogiausios 
patalpos. Teko apsigyventi karei
vinėse, kurios yra gyvenimui nepa
rengtos: daugumoj be langų, be 
krosnių ir t. t. Tai ir kelia rūpes
čio ir dabar atvykusiems, ir seniau 
gyvenantiems lietuviams. Pr. Al.

E. DEVENIENfi bct posėdyje
Baltų Centrinė Taryba Amerikos 

lietuvių atstovei p. E. Devenienei 
pavedė visą savo posėdį, kuriame 
plačiai ir išsamiai ji buvo supažin
dinta su Anglų zonos lietuvių orga
nizaciniu susitvarkymu, darbais ir 
rūpesčiais, švietimu, socialiniais rei
kalais, emigracija ir tt. L. R. Kr. 
įgaliotinis plačiau supažindino su 
aprūpinimo padėtimi šioje zonoje ir 
davė palyginimus su kitomis zono
mis.

P. Devenienė gi BCT supažindino 
su Amerikos lietuvių veikla, jų pa
stangomis padėti tremtiniams ir emi
gracija. JAV lietuvių organizacijų 
nusimanymu, iš Anglų zonos grei
čiausia teksią vykti į Kanadą, Ang
liją, Australiją. P. Devenienė, kuri 
prieš išvykdama Vokietijon, pati 
specialiai lankėsi , ir JAV Maine 
valstijoje ir Kanadoje, teigia, kad 
Kanadoje esančios labai geros įsi
kūrimo ir gyvenimo ‘ sąlygos. Be 
miško kirtėjų ten reikalingi siuvė
jai, ūkininkai į mažus ūkius ir di
delius,' sodininkai, agronomai, lihi- 
ninkai, mechanikai ir daugelio kitų 
specialybių žmonės. Viešnios tei
gimu, nebloga vykti ir į miškus, nes 
po' metų toks darbininkas jau bus 
laisvas, turės susitaupęs jau nemažą 
sumą pinigų ir galės parsigabenti Į 
Kanadą ir savo šeimą.

P. Devenienė apgailestavo, kad ji 
neturi laiko lankyti stovyklų, nes 
spalių mėn. jau turi grįžti Ameri-. 
kon, bet ji per BCT'prašė perduoti 
visiems tremtiniams sveikinimus ir 
linkėjimus būti ištvermingiems ir 
viltingiems, o Amerikos lietuviai 
jais, kaip • įstengdami, rūpinsis.
L. ŽURNALISTŲ S-GOS VALDYBA 

paskutiniame savo posėdyje nu
tarė įsteigti . informacijų biurus 
(centras numatomas Miunchene), 
savišalpos ir premijų fondus. Be 
to, informuoja, kad yra stipendijų 
ŽurnaĮįstikai studijuoti. Tuo reika
lu reikia kreiptis į LŽS valdybą 
(Hanau). Reikia atestato brandos 
(mažiausia).

.ik-
114 DPACCS 
. Corbett su

dalyje lietu- 
keletą lietu-

dą vyras siuvėjas galės kartu 
savim paimti ir visą šeimą, o mote
ris — tik vaikus iki 18 metų. Įžan
ginėje kalboje IRO atstovas pareiš
kė, kad Kanada priims su ilgamete 
praktika gerus siuvėjus, bet jai rei
kalingi ir su mažesne praktika tos 
srities specialistai. Iš visos Šlezvi- 
go-Holšteino provincijos tuo tarpu 
tebūsią priimta 50 siuvėjų, kurie 
Liubeke būsią egzaminuojami ir 
ten atrenkami. Iš, Flensburgo tesą 
galimybių patekti tik &—10 siuvėjų. 
Besiregistruojantieji turėjo su sa
vim atsinešti kokį nors paties pa
siūtą drabužį, kurį IRO atstovas 
ypatingai stropiai apžiūrinėjo. Ūž- 
siregistravusieriis pareiškė, kad 
maždaug už 10 dienų jie būsią iš
gabenti į Liubeką.

Nors neseniai čia buvo pasakyta, 
kad miškų darbams į 
giau nebebūsią šiemet 
čiau šiomis dienomis 
stovyklose viengungių 
tracija tiems' darbams, 
tiuojančiųjų yra labai mažai, 
visi jauni viengungiai vyrai jau yra 
išvykę savanoriais darbininkais į 
Angliją ar Kanadą, (av)

Lietuvių menininkų koncertas
Rugsėjo 26 d. Flensburge koncer

tavo lietuviai menininkai: Alė Kal
vaitytė, Izabelė Motekaitienė, Pet
ras Kovelis ir kompozitorius-pianiš- 
tas prof. Vladas Jakubėnas. Kon
certas sutraukė abiejų stovyklų 

' („Muetzelburgo“ ir „Trollsee“) lie
tuvius, o taip pat i jį atsilankė ir 
latvių, estų, jugoslavų, lenkų, 
rainiečių. Dalyvavo ir 
direktorius Lawrence 
Ponia ir 2 dukrelėmis.

Pirmojoje koncerto 
viai solistai padainavo
vių kompozitorių dainų ir P. Čai
kovskio, Ji Massenet, Fr. Schuberto 
ir kitų pasaulinių kompozitorių kū
rinių. Antrojoje koncerto dalyje 
solistai dainavo arijas iš „Trubadū- 
rc|‘, „Carmen“, „Eugenijaus Onie- 
gino“,, „Madame Butterfly“ ir kitų 
operų. Kompozitorius - pianistas 
prof. Vladas Jakubėnas pianinu pa
skambino savo komponuotą „Le
gendą“, M. K. Čiurlionio „Dvi pre
liudijas“, R. Schumano „Pakilimą“, 
P. Čaikovskio „Troiką“ ir bisųi 
Šopeno „Mazurką“, (av.)

Kanadą dau- 
imama, ta- 

vėl paskelbta 
vyrų regis- 

Besiregls- 
nesIr jūs, ten begyvendami, mus jau 

visai užmiršote. Atrodo, kad mes 
nebūtume lietuviai ir lietuviškų šei
mų nariai. Manau, kad pavarius 
akciją iš jūsų pusės, atkustume ir 
mes, ir nors ir menka savo dalia, 
bet vistik padarytumėm tam tikrą 
įnašą į bendrą mūsų varomą darbą. 
Skaudžiausia yra tai, kad mūsų 
mažieji vaikai visai apleisti ir bai- 
gia užmiršti ir tai, kas buvo išmok- gyvenančiųL Rv

sveikatą 
tremtyje 
kitiems 

ypatingai

Laiškas iš Šveicarijos
Dabartiniu metu tenka grumtis 

su žiauriuoju gyvenimu — jo tikro- 
vėmis ir kovoti už duonos kąsnį, 
palaikyti savo gyvybę ir 
Tenka konstatuoti, kad 
vieniems gyvenasi geriau, 

.blogiau, ir tas skirtumas
jaučiamas tarp Vokietijoje gyve
nančių lietuvių ir tarp Šveicarijoje 
gyvenančių lietuvių. Šiuo savo laiš
ku noriu atitaisyti klaidą, kuri yra 
paskleista Vokietijoje L. __ .
lietuvių tarpe, apie čia, Šveicarijo
je, gyvenančius lietuvius. Daugelis . 
mano, jog Šveicarija, tai yra antra 
Amerika ir kad čia gyvenimas yra 
rojingas. Kad 
trumpai noriu 
ruoju lietuvių 
Šveicarijoje, ir 
būklė yra nepavydėtina bei kartais 
žiauroka. •

Juridinis status'as: Kiekvienas at- 
bėgėlis į Šveicariją buvo perduotas 
kariškų įstaigų žiniai,kurios visus at- 
bėgėlius internavo, 
rantino 
baisus), visi pabėgėliai buvo per
duoti Polizeidepartamentui, kuris 
visus atbėgėliuš internavo. Jei
gu kas išėjo į privatų gyvenimą,, 
buvo internuotas tos pačios įstaigos 
privačiai. Atseit, nors ir atleido iš 
lagerio, bet internavimo 
sikratė. Administracinio 
sprendimas, tiesa, motyvuotas, 
na žiaurus ir tarp kitų punktų 
brėžtini: draudžiamas bet koks 
litinis veikimas, draudžiama 
kokia konkurencinė prekyba, 
galutinas priklausymas nuo polici
jos. Reiškia, turime gyventi be jo
kių teisių. Kiekvienas pabėgėlis 
per tam tikrą laiką (tai nustato 
kantonalinė policija) turi registruo
tis policijoje ir dėl to jis yra grynai 
policijos žinioje bei malonėje. Asylio 
teisė taikoma tik tam tikrą amžių 
peržengusiems (45 m.) bei privilegi
juotiems. .. Šiaip jokių teisių.

Socialinė būklė: Pabėgėliai buvo 
apgyvendinti vadinamuose heimuo- 
se ir darbo stovyklose. Visi turė
jome dirbti vienokį ar kitokį dar
bą, o kartais net sunkų. Už tai gau
davome visą aprūpinimą ir vadina
mus „arbatpinigius“. Po išgyventų 
sunkių dienų Vokietijoje, čia mums 
pasirodė gerai. Lietuviai buvo ga
vę net. atskirą heimą, kuriame bu
vo dirbama ir kultūrėjama lietuviš
koje dvasioje, tik labai gaila, kad 
mūsų tarpe atsiradus nenuoramų 
bei nemokant susivaldyti, lietuviš
kas židinys liko išardytas, ir mūsų 
lietuviai išskirstyti po kitus heimus 
drauge su kitų tautų pabėgėliais.

Dar visiems tebegyvenant heime, 
šveicariškų įstaigų buvome spau
džiami susirasti sau darbo ir išeiti 
J privatų gyvenimą. Iš Vienos pu
sės spaudžiama susirasti privatų 
darbą, o iš kitos pusės teko susi
durti su kantonalinė policija, kuri 
labai varžė ir dabar tebevaržo ap
sigyvenimą kantonuose. Tas varžy
mas pasireiškė nedavimu darbo lei
dimų, buto ir pan. Jeigu kas ir gavo 
leidimą, tai tik trumpalaikį, kuris 
visuomet primena, jog leidimas nu
stoja galios, kai pabėgėlis emigruoja 
arba grįžta namo... Be to, visuomet 
ir visomis progomis primenama, kad 
kiekvienas turi dėti visas pastangas 
kaip galima greičiau apleisti Švei
cariją. Mokesčiai yra „užsienietiš
ki“. Mokama: Federaliniai, kanto- 
naliniąi, komunaliniai ir pagalvi
niai. , Be to dar priskaitoma už 
pragyventą laiką heime, visai už
mirštant, kad buvo dirbami vie
šieji darbai, už kuriuos gaudavom 
tik „arbatpinigius“. Galutinoje iš
vadoje iš gaunamo atlyginimo tepa
silieka tik tikrasis, o tikriau pasa
kius, mažesnis egzistencminimumas. 
Tiesa, čia visko pilna, tik gaila, kad 
tenka pasitenkinti tik .žvilgsniu ir 
nieko daugiau.

Darbas dirbti čia galima tik pa
prastas, nes kitokiam neduodamas 
leidimas.

Tai štai, kaip trumpai suglaudus 
atrodo mūsų gyvenimas.
Kartais nustojama vilčių, bet 
venti reikia...

Lietuviško gyvenimo 
Mėginau kalbinti,

taip iš tikrųjų nėra, 
supažindinti su tik- 
pabėgėlių gyvenimu 
nušviesti, kad mūsų

Praslinkus ka- 
laikui (o jis buvo tiesiog

neat- 
teismo 

ga- 
pa- 
po- 
bet 
bei

Sunku. 
gi gy-

čia jokio, 
kad kaip nors 

susibūrus į kupetą, bet viskas ^vel
tui. Kiekvienas per savo asmeniš
kus reikalus užmirštą bendruosius.

LEISTOS MOKSLEIVIŲ ORGANI
ZACIJOS GIMNAZIJOSE

LTB Vyr. komiteto Švietimo val
dyba leido gimnazijose viešai veik
ti šioms moksleivių organizacijoms: 
skautams, ateitininkams ir kudir- 
kiečiams, kurių įstatai patvirtinti.

KANADON PAMAŽU ATSIVERIA 
DURYS IR ŠEIMOMS

Rugsėjo 25 d. į Flensburgą buvo 
atvykęs IRO pareigūnas, vienas ‘ Bambergiečių lietuvių gyvenime 
amerikietis, 
stovyklose 
darbams į Kanadą, 
trųotis ir vedusieji, ir nevedusieji, 
moterys ir vyrai.- Priimtas į Kana

BAMBERGO LIETUVIŲ VARGAI 
IR RŪPESČIAI

pareigūnas, 
kuris registravo DP 

gyvenančius siuvėjus 
Galėjo regis-

būta daug gražių, šviesių prošvais
čių. Čia gražiai tebebujoja pradžios 
mokykla ir šešių klasių progimna
zija. Buvo eilė įvairiausių kursų, 
kurių dalis ir dabar' tebeveikia, vi-

Vaikų teatras „Pasaka“, suvaidinąs pasaką „Varlių karalius“. Dešinėje teatro vadovė V. Saudargienė.

LAIŠKAI IS KANADOS
Iš mūsų neseniai išvažiavusių į dieną mačiau tris indėnus, atplau- 

Kanadą tautiečių gauta eilė laiškų. ,kusius į mūsų stovyklą, bet tai 
Su įdomesnėmis jų ištraukomis su
pažindinsime ir gerbiamuosius skai
tytojus.

Per Atlantą. „Atlantą perplaukti 
nėra taip lengva, kaip kai kas ma
no. Dvi dienas buvo audra, ir laivą 
mėtė kaip pagalį. Daugumas kelei
vių sirgo jūros liga. Dėl ligos porą 
dienų teko atsisakyti nuo įvairių 
kepsnių. Plaukiantiems patartina 
turėti juodos duonos, Svogūnų ir ko 
nors rūgštaus. Laive maistas geras. 
Buvome 835 keleiviai: 200 lietuvių, 
35 latviai, 19 estų, o kiti lenkai ir 
ukrainiečiai. Išplaukę iš Bremer- 
haveno po 8 parų pasiekėme Hali- 
faxo uostą.“

Pirmieji įspūdžiai. „Halifaxo mie
stas apie 60.000 gyventojų. Gražus. 
Žmonės gerai apsirengę, atrodo, ge
ros mitybos, daugybė naujausio tipo 
automašinų. Kanadietės neatrodo 
labai patrauklios. Žmonės mus 
tiko draugiškai, klausinėjo, iš 
esame,, kas tokie. Daug kartų 
mavo ir fotografavo.“

„Toliau važiavom traukiniu 
valandas. Traukiniai pritaikinti 
limonis kelionėms, su valgomaisiais 
vagonais; galima ir visai patogiai 
miegoti. Buvom sustoję Quebecko 
mieste, čia pervažiavom aukščiausią 
pasaulyje tiltąii Pravažiuotos apy
linkės gana skurdokos. Uoloti lau
kai. Tarpmiškėse daug naujakurių 
ūkininkų, kurių trobesiai išmėtyti 
be jokios tvarkos. Bet puikiausių 
mašinų pilna visose pakrūmėse. Ga
nyklose daūg įvairiausių veislių gy
vulių. Laukai suskirstyti rėžiais ir 
aptverti medinėmis tvoromis. Šalia 
primityvumo švaistosi turtas ir ge
ras gyvenimas. Tai tik naujakurių 
sritis. Kitur esą puikių ūkių, tikros 
kviečių jūros . . . Pravažiavę 2.300 
klm, atsiduriame miškakirčių stovy
kloje.“

Stovyklos. „Lietuviai pasiskirstėm 
į septynias grupes, maždaug po 20 
žmonių grupėje. Mūsų stovykla yra 
200 klm į pietus nuo James įlankos 
(į pietus nuo Hudsono įlankos), prie 

. Fridrichhouse upės (labai gili, Ne
muno platumo upė). Artimiausias 
didesnis miestas Cochrane. Upės ir 
gausūs upeliai vandeningi, su pot
vynių nugriautais krantais, išver
stais medžiais. Prie upės ant kal
nelio yra 8 apvalių rastų pastatai. 
Mes gavome visai naują baraką ir 
ten visa lietuvių grupė apsigyveno
me. Ten radome jau apie 30 įvairių 
tautybių gyventojų, gyvenančių Ka
nadoje jau 20—30 metų.“ 1

„Meškų ir kitokių pavojingų sut
vėrimų nėra. Tik žiemą meškos čia 
atslenkančios. Prie tos pat upės, 
kiek į šiaurę, gyvena indėnai. Aną

su- 
kur 
fil-

45 
to

kai Vokietijos stovyklose tiek pusal
kanių žmonių. Valgykloje valgome 
tris kartus per dieną, bet iv po pus
ryčių bei pietų gali nuo stalo pa
siimti į mišką, ką tik nori, ir į ter- 
mušą įsipilti kavos, pieno ar arbatos. 
Per pusryčius, pietus ar vakarienę 
ant stalo sukrauna 12 ar net dau
giau patiekalų:, visuomet bent tre
jopos mėsos, visokių daržovių ir 

srnulkiųjų žvėrelių “Apst“u vilkų' k°“t^
ir- meškų. Vilkai labiau pasirodo 
žiemą, o meškos aplanko stovyklą— 
kartą mėgino įsilaužti 
dėlį. Mūsų stovykloje 
žai, bet gretimoje (už 
nas kanadietis mirė 
įkandimo“ . . . Gyvename nedide
liuose barakuose. Jie yra daug pra
stesni negu Vokietijoje: vienas di
džiulis kambarys net be lubų. Pa
sieniais stovi apie 30 lovų. Sako, 
kad žiemą nesą šalta.“

„Patogumai toki: minkšta lova, pa
talinė, 2 kart pirtis savaitėje, duo
damas muilas, žibalas šviesai ir kt. 
Gyvename tikrai atsiskyrėlių gy
venimą.“

Darbas miške. „Dvi savaites dirb
sime kaip padieniai darbininkai, 
gaudami Į dieną po 6,20 dol. Vėliau 
duodamas akordinis 
vienetą, kuris yra 1,25 cm pločio, 
2,50 cm ilgio ir 1,25 cm aukščio, mo
kama po 5 dol.“ Bet, matyt, ne vi
sur vienaip mokama, nes iš Long 
Lake rašo, kad už tokį pat. vienetą 
moka tik 3,95 dol. „Kertama kaip 
kam patogiau: kelmus gali palikti, 
kokius tik nori. Seni darbininkai ir 
tris normas per dieną nesunkiai su
kerta. Aš 
padaryti.“

Tačiau 
rašo, kad 
padaryti reikią pasitempti, dvi retai 
kas padarąs. Kadangi miškas esąs 
gana blogas, tai ir darbas sunkus. 
Pjaunama su kanadlškais piūklais, 
pavieniui. Pradedantieji kartais su
darą grupes po du.

Maistas. Iš Long Lake stovyklos 
rašo: „Maistas yra gana geras, nors 
galėtų būti dar geresnis, kadangi į dieną, 
produktų 
sumanus 
gaminti“. 
„Maistas 
šo DP svajones, 
kad tokiame miške ir tokiems dar
bininkams gaminamas toks maistas, 
kurį ir Lietuvoje galėjo valgyti ne 
bet kas ir tai tik retomis progomis. 
Ir valgyk, kiek tik nori. Prie stalų 
stovi po padavėją, ir paskutinio 
kąsnio niekad negauni paimti, o vėl 
krauna ir krauna. Atrodo, kad pro
duktai tiesiog naikinami. Kas lieka 
— viską verčia lauk. Net širdį skau
da matant tiek maisto ir dar tokio,

jau 
rorne tie indėnai, kuriuos aprašo 

manai.“
Tačiau yra kitokių ’ stovyklų 

blogesnių. Štai laiško iš Long Lake 
apylinkės ištrauka: .• „Miškai daug 
menkesni negu Lietuvoje. Bendrai, 
flora labai phnaši į Lietuvos, fauna 
žymiai turtingesnė. Čia daug ma-

saldumynų ir pyragaičių. Ir taip 
kiekvieną dieną ir per kiekvieną 
valgį. Tik sriuba nemadoje. Ant 
stalo visada tikra kava, šviežias pie
nas ir arbata.“

Už visą maistą ir kitokį išlaikymą 
bei patalpas 
dol. į.dieną.

Svaigiųjų 
giųjų gėralų 
nepardavinėja, 
draudžiama ‘ir juos vartoti. Kanti- 
noje kasdieninio reikalingumo pre
kių yra ir jos nebrangios. Svaigie
siems gėralams pirkti Kanadoje rei
kia turėti leidimas. Net alaus sto
vykloje negausi.

Sveikatos priežiūra. Viename 
laiške taip rašoma: „Medicinos prie
žiūra stovykloje menka. Neturime 

darbas. Už net geresnės vaistinėlės, nei gydy
tojo ar sanitaro. Tiesa, kritišku mo
mentu’ gali būti panaudotas firmos 
hidroplanas, kuris yra Long Lake. 
Bet atrodo, kad firmos viršūnes 
(60% akcijų turi valstybė) tokie da
lykai mažai jaudina.“ Bet iš Clute 
kiek kitaip rašo: „Čia yra ir medi
cininė pagalba, įvairių vaistų, va
tos, bintų, bet jais vietiniai darbi- 
dinkai mažai naudojasi. Mažai susi
žeidus, vartojamas vadinamasis in
dėnų balzamas. Ant mažučių eglai
čių čia auga tokios pūslelės, kurių 
viduje yra gelsvas skytis. Juo už
teptos žaizdos neužsiteršia ir greitai 
gyja.“

Kanadoje darbas pats siūlosi. 
Viename laiške taip rašoma: „Ga
lima buvo pasilikti ir laive dirbti, 
bet reikėjo sutartis pasirašyti pen
kiems metams; mokama po 20 dol. 

Galima buvo eiti ir į 
aukso kasyklas, kurios yra netoli 
mūsų, bet mes norime savo paža
dus tesėti. Kanadoje su darbu nėra 
bėdos, visi prašo, tik eik. Traukiniu 
važiuodamas mačiau 
bičių avilių. Vieną poną paklau
siau, ar čia kur nereikėtų bitininko. 
Tai buvo žmogus, kuris aprūpiną 
ūkininkus, fabrikus ir įmones dar
bininkais ir tarnautojais. Jam esą 
daug ko- reikalinga, ir norėtų par
sigabenti didesnį kiekį įvairių dar
bininkų ir įvairių specialistų. Davė 
savo vizitinę ir. prašė parašyti ata
tinkamiems asmenims, su kuriais jis 
galėtų užmegsti ryšius.“

1 mėsos san- 
gyvačių ma- 
25 klm) vię- 
nuo gyvatės

reikia sumokėti po 1,20

gėralų negausi. Svai- 
stovyklose ne tik kad 

bet yra griežtai

Iš OLDENBURGO Į WEHNEN
Oldenburge likviduojama lietuvių 

stovykla. Dalis jos gyventojų atke
liama į Wehnęn barakus, kur dėl 
išvažiavimų į Angliją, Kanadą, Bra
ziliją ir kitur, atsirado kiek laisves
nės vietos.' Tremtiniai — ne iš ba
rakų, o tik į barakus. Tokia jau 
mūsų dalia! B. B.'

tikiuosi pusantros normos

kitas, iš kitos stovyklos, 
per dieną ir vieną normą

netrūksta.' Tik nelabai 
virėjas nesugeba gerai pa- 
O iš Clute šitaip rašoma: 

prašoka visokiausias varg- 
Reikia stebėtis,

, Žemės taip pat galima lengvai 
įsigyti. Laiške rašoma: „Keletas 

. mūsų vyrų išėjo dirbti' pas ūkinin
ką, mūsų firmos savininką, kuris 
turi, 25.000 akrų žemės . . . Žemės • 
čia gali pirktis kiekvienas. Senieji 
miško darbininkai ją perka ir vėl 
parduoda. Žemės kaina prie mūsų 
stovyklos: už 70 akrų — 40 dol.

Pakietėliai iš Kanados. Iš Kana
dos galima siųsti pakietėlius iki 11 
svarų. Esanti tam tikra JAV ben
drovė, kuri už tam tikrą sumą pa- 
siunčianti nustatyto tūrio siuntinė
lius. Išvykusieji žada greitai pa
remti savo artimuosius.

Kai kurios kainos. Darbiniai ba
tai — 5 dol., išeiginiai pusbačiai —« 
5—15 dol., vyriškos kelnės — 10 
dol. Sviesto svaras — 50—60 centų, 
cigaretės — 33 centai (20), tabako 
pakelis 50 gr. — 20 centų.

Geriausi uždarbiai miestuose. Čia 
darbininkas valandai gauna 80—1,10 
dol., o specialistai net iki 2,50 dol. 
Tik butai gana brangūs. N.

vienur kitur LITHUANIAN WEEKLY NEWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos.

Lietuvių Skyrius
Redaguoja Redakcinė Kolegija
Vyr. Redakt. Jonas Kardelis

Adresas: (21a) Detmold, Wittjestr. 14
News-paper authorised by PR/I.S.C.

CCG (BE)
Spaudžia Borek & Geiser, Detmold.
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