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JIE BALSUOJA SAVO KOJOMIS
SANTRAUKA IŠ HUMAN EVENTS, EUGENE LYONS

Šis straipsnis yra būdingas, 
kaip pirmasis objektyvus mūsų 
dabartinio gyvenimo įvertini
mas, tilpęs 1947 m. lapkričio 
mėn. „Reader's Digest“ žurnale, 
skaitomam 5 mil. amerikiečių ir 
2 mil. kitų žmonių. Red.

Daugelis amerikiečių, besidomin
čių benamių porblema, yra neat
kreipę reikiamo dėmesio į gilią mo
ralinę ir politinę prasmę, kodėl

griežčiausiai atsisako 
j jų gimtuosius kraštus, nors 
vartotos nepaliaujamų grasi- 
ir kitokios spaudimo priemo-

režimui; 
į laisvės 
atkakliai

pastan-

ja“.
O buvęs raudonosios armijos sa

nitarijos korpuso leitenantas rašo: 
„Atsisakau grįžti į Sov. 
asmeniškos baimės, bet 
tapau režimo priešas“.

Vienas Leningrado 
pareiškė: „Tik atvykęs į Europą 
sužinojau tikrąją laisvės prasmę. 
Niekuomet negrįšiu į savo kraštą, 
nors ir skaudžiausias likimas ma
nęs čia lauktų, ligi jis nebus išlais
vintas iš Stalino tironijos“.

Iš šių dokumentų • matyti, jog ne
nustojamą vilties, kad. ir Rusija bus 
išlaisvinta iš totalitarizmo jungo. 
Viename grupiniame pareiškime sa
koma, kad „ir rusų tautai vieną 
dieną bus leista tarti savo žodį, o 
dabar mes laisvieji už juos kalba
mu, ligi jų burnos yra sukaustytos.“

Leninas kartą, prisiminęs masiš-

Šviesioji DP paveikslo pusė užtik
rina, kad kilus konfliktui tarp 
„dviejų pasaulių“, sovietinio totali
tarizmo įtakoje esančių tautų dau
guma yra mūsų pusėje. Ar kovoje 
už laisvę ši dvasinė pajėga gali tu
rėti praktiškos reikšmės, priklauso 
vien nuo mūsų.

Politinių pabėgėlių atvėjis turi 
tarnauti kaip įspėjimas. Mes pa
kartotinai padarėme milžiniškų 
klaidų, negalėdami atskirti Sovietų 
režimo ir jo terorizuojamų žmonių. 
Kremliaus valdovams kolektyviškas 
Sov. Sąjungos tremtinių pareiškimas 

S-gą ne iš sako: 
todėl, kad

darbininkas

rusų 
jūsų 
tautų 
kinimu.“

„Mes norime paaiškinti, kad 
tauta neturi nieko bendra su 
imperialistiškais planais, kitų 
pavergimu ir tikėjimo išnie-

Antra savaitė kai vakarų Vokie
tijos spauda, vokiečių , ir anglų radi
jo stotys, kalba ir diskutuoja prasi
dėjusią vakarų Vokietijoje maisto 
krizę.

Šios krizės buvo laukiama tik pa
vasario pradžioje, bet ji kilo visai 
netikėtai, vos pasibaigus Frankfur
to pasitarimams. Sąjungininkų 
karinė valdžia kaltina atskirų Vo
kietijos kraštų ūkio ministerijas, 
kad šios dėl savo apsileidimo nesi
ėmė griežtų priemonių surinkti 
praėjusių metų derliui ir išreikalau
ti iš ūkininkų riebalų ir kt. ūkinių 
gėrybių pyliavų.

Krizės buvimą aiškiausiai pa
vaizduoja faktas, kad 110-me mais
to paskirstymo perijode vakarinių 
zonų gyventojai nebegavo riebalų ir 
mėsos. Dabar jau kalbama, kad ir 
vasario mėn. taip pat nebus riebalų 
ir mėsos.

Si krizė ypatingai jautriai palie
tė Ruhro pramonės srities gyvento
jus. Komunistai, išnaudodami šią 
sunkią padėtį ir dirbančiųjų bei vi
sų gyventojų nepalankias nuotaikas, 
surengė eilę streikų, kurie praėjo 
ramiai, bet vis dėlto padarė nuosto
lių patiems vokiečiams.

Bevinas, suprasdamas sunkią 
britų okupuotos zonos maitini
mosi padėtį, kreipėsi į Marshal- 
lį ir prašė skubios Amerikos 

pagelbos.
Korespondentai nurodo, kad katas
trofiška padėtis turėtų pagreitinti 
bizonai pažadėto maisto tiekimą. 
Galimas dalykas, kad gen. Clay sku

biai buvo iškviestas į Vašingtoną 
ryšium su ta krize ir kitomis ‘ūki
nėmis bei politinėmis Vokietijos 
problemomis. Sausio 20 d. Sąjun
gininkų Kontrolinėje Taryboje Ber
lyne, padaręs pareiškimą, kad viso
se 4 zonose būtų įgyvendinta valiu
tos reforma, jis išskrido į Vašingto- 
ną. Sakoma, kad jis padarysiąs 
pranešimą Kongreso ir Senato ypa
tingosioms komisijoms, svarstan
čioms Marshallio plano įgyvendini
mą ir jo pritaikymą vakarų Vokietijai.

Amerikoje, po pirmųjų atsakingų 
pareigūnų pareiškimų apie ekono
minę padėtį Europoje, savo nuomo
nę pareiškė ir respublikonų ekono
minių reikalų žinovas Dulles. Jo 
nuomone, Amerika turi duoti Euro
pai 6,8 milijardo dolerių pašalpų ir 
paskolų, jeigu nenorinti, kad vė
liau turėtų daugiau išlaidų dėl ko
munizmo grėsmės ne tik Europai, 
bet ir pačiai Amerikai. Jis taip pat 
pritaręs Vakarų Europos valstybių' 
regionaliniam gynybos paktui.

Sausio 15 d. pasaulis sužinojo 
apie ruošiamą naują plataus 
masto vakarų Vokietijoje sabo
tažo akciją, kurios planą pareng- 

gė Kominformas.
Planas pavadintas planu „M“. Jo 
autentiškumą patvirtino atsakingi 
britų užsienių reikalų ministerijos 
pareigūnai. Pilnas šio plano teks
tas buvo atspausdintas Berlyno 
prancūzų sektoriuje leidžiamame 
laikraštyje „Kurier“ .

Nėra abejonės, kad šis planas tu
ri glaudų ryšį su vykusiais strei-

mo būdo. Sov. Rusijos piliečių as
meniški ir grupiniai pareiškimai, 
parašyti nuoširdžiai, liudija milži
nišką laisvės pasiilgimą, nes polici
nė valstybė yra paneigusi papras
čiausią garbingo žmogaus sąvoką.

Pav., mergina, gimusi ir augusi 
Sovietų režime, rašo: „Didžiuojuosi, 
galėdama atstovauti rusę emigrantę. 
Jaučiu, kad tampu moraliai aukš
tesnė, atsisakydama grįžti į kraštą,

daugelis Rusijos Ir Rytų Europos kuriame siaučia Stalino autokrati- 
pabėgėlių 
grįžti 
buvo 
nimų 
nės.

Prezidentas Trumanas 1947 m. lie
pos 7 d. specialiam atsišaukime į 
Kongresą buvo atviras. Jis apibū
dino benamius, kaip „žmones, kurie 
priešinasi totalitariniam 
žmones su karštu tikėjimu 
ir demokratijos principus, 
besipriešinančius visoms
goms juos prievarta grąžinti į ko
munistų kontroliuojamas sritis“. Pre
zidentas pavadino juos ne tik politi
niais pabėgėliais, bet ir kovoje už 
laisvę prieš diktatūrą mūsų nuošir
džiais sąjungininkais.

Nors buvo aiški prezidento pažiū
ra į tremtinius, vis dėlto kai kurių 
mūsų kariškų ir šalpos organizacijų\ 
valdininkų buvo stengiamasi išvary- kus rusų kareivių pabėgimus, 1917 
ti šiuos žmones atgal vergijon.

Tokie tragiški epizodai galėjo 
įvykti tik todėl, kad mes, galvoda
mi apie benamius, žiūrėdavome 
išimtinai tik į juodąją šio paveikslo 
pusę: į naštą jais rūpintis ir jiems 
surasti naujus prieglobsčius. Šios 
problemos išsprendimas būtų buvęs 
daug lengvesnis, jeigu būtų visuoti
nai suprasta, kad šis paveikslas turi 
ir šviesiąją pusę.

DP stovyklose gyvenančių asme
nų yra apie 1,2 mil. Mažiausiai, 
pusė milijono šių pabėgėlių yra iš 
pačios Sov. Sąjungos: 250.000 yra aukščiausiu 
pabėgėliai iš trijų Pabaltijo respu
blikų. Dabar smarkiai augą vengrų, 
rumunų ir čekoslovakų kontingen
tai, ir jie augs — Maskvai vis la
biau smaugiant jos įtakon pateku- 

- sius kraštus.
Šie pabėgėliai atstovauja bekom- 

promisinius didžiulės 8 mil. masės 
likučius. Nėra'abejonės, kad jeigu 
pabėgimas jiems būtų buvęs laisvas, 
tai pabėgėlių skaičius užsieniuose 
*būtų keleriopai didesnis. Tie 1,2 
mil. žmonių yra labiausiai įsitikinę 
ir kieti sovietiškojo režimo opozi
cionieriai, 
dėjusios 
bandymą, 
įrodymas, 
pasirenka , mirtį, negu vergų gyve
nimą.

Aišku, kad dalis jų negrįžta, bi
jodami vien Sov. policijos teroro. 
Tačiau dauguma pasirinko dabarti
nį gyvenimą grynai dėl politinių 
motyvų. Jie, gerai apgalvoję, rem
damiesi savo ilgo gyvenimo patyri
mu, atsisakė nuo sovietinio gyveni-

Masinės savižudybės, ly- 
kiekvieną repatrijacijos 
yra pakankamai aiškus 
kad šie bėgliai verčiau

metais pasakęs, „kad jie balsavę 
kojomis prieš karą“; tuo būdu ir 
tremtiniai savo kojomis yra balsavę 
prieš Stalino sistemą.

Atsiradimas daugiau kaip milijo
no DP iš Rytų Europos ir Rusijos yra 
įspūdingas. Tai parodo sveiką tų 
kraštų žmonių sąmonę. Jie parodo 
pasauliui, kad daugumas tų kraštų 
piliečių taip pat balsuotų už laisvę, 
jeigu tik galėtų.

Pabėgėliai pilnai atstovauja 
namuose likusias tautas. Jie 
apima visus luomus, pradedant 

komunistų pareigūnu 
generolu ir baigiant paprasčiau- 

ūkininku.
žmonių yra amatininkų ir įstai- 
tamautojų, 

miškakirčių ir tik 
ligentai.

Ne pilni mėsos 
kad jie pasirinko 
gyvenimą. Palikdami namus, 
mas, draugus ir tarnybinę ateitį, 
daugumas jų neturėjo jokių iliuzijų. 
Jie žinojo, kad kaip galvijai bus už
daryti stovyklose arba turės gyven
ti beteisių gyvenimą. Jie žinojo, 
būsią palikti likimo valiai, nesu
prasti ir negailestingiausiai perse
kiojami sovietų.

Rusė moteris, kalbėdama apie sa
vo ir jos vyro atsisakymą grįžti, pa
brėžė: 
Bet 
Mes 
kaip 
me, 
agentams. O vis dėlto turėjome 
viltį, kad vieną dieną sąjunginin
kai susipras“.

bei 
siu 
šių 
gų

Daugiau negu pusė

15% ūkininkų ir
11% sudaro inte-

puodai nulėmė, 
dabartinį bedalį 

šei-

,Tai buvo kietas sprendimas, 
mes pasiryžome tapti bėgliais, 
žinojome, kad būsime ujami, 
žvėrys. Mes taip pat žino j o- 
kad apie mus praneš Stalino

ir komu-

Prancūzų 
sukviesti

ryžusi padaryti Europos ekonomi
niam chaosui atitaisyti. Aišku, kad 
toks žingsnis Maskvos bolševizmui 
yra tokia pat, o, gal būt, dar kar
tesnė piliulė, kaip pats Maršalio 
planas, nes siekia ryžtingai pasi
priešinti Kominiformo programai.

(JP)
PABĖGIMAI IR DINGIMAI

Tarptautiniam Socialistų Konferen
cijos Komitetui baigiant posėdį Lon
done, iš Vengrijos atvyko laimingai 
pabėgęs Karolyj Peyer, buvęs 15 
metų Vengrijos darbo sąjungos ge
neral. sekretorius ir žymiausias 
vengrų darbininkų vadas. Jis pasku
tiniu metu buvo išrinktas kaip ne
priklausomas atstovas į vengrų par-

Socinformas prieš Kominformą
Maskva įsigijo naują rūpestį ir šį 

sykį atrodo visiškai pagrįstą. Nes po 
iškilmingų „Kominformo“ krikštynų 
neilgai trukus gimė jo antagonistas 
„Socinformas“, kurs yra praktiška 
išraiška neseniai Leono Blumo iš
pranašautos „trečiosios pajėgos“, 
kuri turėsianti atremti dviejų kraš
tutinių pajėgų — fašizmo 
nizmo antplūdį.

Britų Darbo partija ir 
socialistai bendrai nutarė
visų 16 Maršalio plano kraštų socia
listų partijas į konferenciją Londone 
kovo 21 d. Maršalio planui aptarti. 
Konferencijon pakviesta lygiomis 
teisėmis ir vokiečių socialdemokratų 
partija.

Nusistatymas sušaukti tarptautinę
socialistų konferenciją yra aiškus lamentą ir pateko pavojun po to, kai 
socialdemokratijos pasiryžimas atim- parašė laišką Antverpeno socialistų 

- ti Europoje iniciatyvą iš komunistų konferencijai, prašydamas
„Kominformo“. Socialistų atstovai .atvykti į konferenciją ir 
iš Norvegijos, Švedijos, Suomijos, 
Danijos, Prancūzijos, Belgijos, Olan
dijos, Šveicarijos, Austrijos, Italijos, 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Vengrijos, 
Vokietijos, Kanados, žydų socialistų 
Bundo ir Palestinos darbo partijos 
buvo susirinkę sausio 10 d. Londone 
pirmo Tarptautinio Socialistų Komi
teto posėdžio, kaip buvo nutarta 
Antverpeno konferencijoje gruodžio 
pradžioje.

Nusistatymas sušaukti socialistų 
konferenciją Maršalio planui aptarti 
laikomas šiuo metu svarbiausiu 
įvykiu. Pasaulio nuomonė jau aiš
kina tą faktą, kaip iššaukimą bolše
vikų Kominformui ir jo pakalikams. 
Tai reiškią, kad socialdemokratija 
yra pasiryžusi pasireikšti kaip pozi
tyvi ir darni politinė jėga. Faktinai 
Europos socialdemokratija ryžtasi 
aiškiai nusistatyti, ką ji yra pasi-

leidimo 
padaryti 

vengrų 
parla- 

imunitetą

pranešimą. Komunistinė 
valdžia tuojau įsakė 
mentui atimti iš Peyerio 
ir jį areštuoti, apkaltinant „valsty
bės išdavimu“. Peyeris pareiškė, kad 
jo misija bus suorganizuoti Europos 
socialistus tremtinius, kad visi, ku
rių partijos nebeegzistuoja jų tėvy
nėse, galėtų kelti savo balsą už
sienyje.

Patirta, kad p. Wagner, Saksonijos 
vokiečių liberalų partijos vice-pir- 
mininkas, neseniai dingo be žinios. 
Wagneris buvo priešingas bendra
darbiavimui su komunistine „Socia
listinės vienybės partija“ (SĖD). 
Opozicijos vadai, kalbėdami apie 
SĖD vadus Grotewohl, Pieck ir 
Ulbrich, sukombinavo iš tų trijų pa
vardžių pirmųjų raidžių pilną žodį 
G. P. U., kas reiškia slaptosios So
vietų policijos GPU vardąų (JP.).
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tFrom Contra! Europe to Siberia)

Amerikiečių savaitraštis „Time“ įdėjo šį Sov. S-gos ir JAV karo jėgų sugretinimą Viauržemio juros srity. 
Kai 1946 metų rudenį į Viduržemio jūrą atplaukė JAV karo laivynas, iš Sov. S-gos tuojau buvo paklausta, 
ko jis čia atplaukęs? Į tą klausimą atsakė vadovaująs tam' laivynui admirolas W. F. Halsey, kad jis plau
kiąs ten, kur norįs ir pasiliksiąs tiek, kiek norėsiąs. Dabar Viduržemio jūroj JAV laivynas yra sustiprin- 
........ i .tas. bet Sov..-S-ga. prieš iį jau veda atvira propaganda.

PRIES MARSHALLIO PLANA, JAU DUNDA PATRANKOS
fikcija, tačiau jos pakako, kad Iš
orinė Mongolija pasidarytų Sovietų 
Rusijos protektoratas.

Šiandien tuo pačiu receptu ir taip 
pat kitapus sienos buvo suorganizuo
ta Vafiadžio (bendrai vadinamo ge
nerolu Markos) „vyriausybė“. Mar
kos, tikroji jo pavardė Vafiadis, kai 
komunistai, susitarę su vokiečiais, 
1944 metų rudenį okupavo Salonikų 
miestą, buvo to miesto politinių ko
misaru (politruku). Jis buvo atsakin
gas už civilių žudynes tame mieste. 
Antrasis iš eilės, tos graikų „liaudies 
vyriausybės“ vice premjeras yra 
Lonnidis, kurs 1943 m. pasirašė grai
kų ir bulgarų komunistų partijų su
tartį, pagal kurią iš Grakijos turėjo 
būti atimta Makedonija’, o iš likusios

„Graikijos invazija — yra tikra 
Invazija ir sykiu nepaskelbto karo 
veiksmas prieš Jungtines Valstybes 
ir Didž. Britaniją, kaip atsakymas 
patrankomis į Maršalio planą“, — 
rašo „Time and Tide“.

Kaip toli yra pasiryžusi eiti So
vietų Sąjunga tuo keliu? Ar jos va
salai tikrai yra pasiryžę daryti gin
kluotą invaziją į Graikiją? Atsaky
mas priklauso ne nuo graikų, kurie 
visais atvejais gins savo nepriklau
somybę. Jis priklauso nuo Jungt. 
Valstybių ir D. Britanijos. Galimas 
dalykas, kad Sovietai ir nėra pasi
ryžę imtis didelio nziko. Tuo atveju 
invazijos plačiu mastu nebūtų ir 
dabartiniai komunistų „gorilos“ neį
stengtų išlaikyti daugiau, kaip vieną
siaurą sritį palei Albanijos ir Jugo- Graikijos turėjo būti padarytos dvi 
slavijos sieną, šioms ir, greičiausiai, 
Bulgarijai padedant. Graikijai tra
giška problema, nes komunistai tu
rės savo rankose bazę tolimesniems 
užpuolimams, žudymams ir destruk
cijai. Sovietams išskaičiavimas, kad 
Graikija neproduktingai ir greitai 
suvartotų Jungtinių Valstybių jai 
tiekiamą pagalbą pagal . Maršalio 
planą. Tą patį tikslą Sovietai turi ... __
Graikijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. Viduržemio dalyje. Ji yra nusista-

Iš kitos pusės atrodo, kad įvykiai 
Graikijoje jau yra tiesioginis Sovietų 
agresijos aktas, tik su tuo skirtumu, 
kad šį kartą jie veikia ne betarpiš
kai, o per savo satelitus. Toks me
todas, kai komunistai kasa duobę 
savo šaliai, Sovietų Rusijos naudai, 
yra nebe naujas ir nebe pirmas. 
Pradedant Pabaltijo valstybėmis, 
Lenkija, Rumunija Vengrija, Bul
garija, Jugoslavija, Albanija, o šian
dien Prancūzija, Italija ir Vokietijos 
rytine zona, visur gi vietiniai komu
nistai pasistengė arba tebesistengia 
traukti Maskvai keptus kaštanus iš 
krosnies. Bet Graikijos įvykiai turi 
labai panašią paralelę su Išorine 
Mongolija. 1921 
pusėje prie Mongolijos 
buvo sudaryta mongolų 
kariuomenė“, lygiai kaip 
graikų „išlaisvinimo kariuomenė“ 
buvo sudaryta Jugoslavijos pusėje 
dar 1946 metų vasarą. Buvo pradėtas 
partizaninis karas Mongolijos pusė
je, o šiandien Graikijos pusėje. So
vietai tuomet teigė, esą mongolų 
„liaudis“ vedanti „išsivadavimo ka
rą“, ir Rusijos pareiga esanti tai 
„liaudžiai“ padėti. Mongolų „liaudies 
armija“ neįstengė pati viena nieko 
pasiekti, kaip ir nūdienė graikų „de
mokratinė armija“ (taip save vadina 
komunistų kontroliuojamos ginkluo
tos gaujos). Sovietų armijos pagalba 
mongolų perversmininkai užėmė Ur- 
gos miestą (šiandien vadinamą Ulan 
Bator); kuriame įsikūrė „mongolų 
liaudies vyriausybė“. Tuojau buvo 
inscenizuoti rinkimai, kuriuose bal
savo puslaukiniai ir beraščiai noma
dai; tie rinkimai buvo gryniausia

atskiros respublikos, susifederavu- 
sios su Balkanų sovietinėmis respu
blikomis, tuo tarpu kai Dardanelų 
sąsiauris turėjo pereiti Sovietų Są
jungos suverenuman. Tas planas, ne
pasisekęs 1944 metais, turi būti žūt 
būt pasiektas šiandien, kai Sovietų 
Sąjunga, prakišusi Prancūzijoje ir 
Italijoje, ir neturėdama laimės Vo
kietijoje, koncentruojasi rytinėje

Dardanė- 
apkarpyti 
savo ran- 
operacijų

m. Sovietų 
pasienio 
„liaudies 
šiandien

metodus, juo baisesnis susidaro 
vaizdas. (JP.).
KORTELES PANAIKINUS, MAIS

TO NEPADAUGĖJO
Maskva pr. m. gruodžio 16 d., įsi- 

vesdama naują valiutą, paskelbė 
panaikinanti ir maisto racionavimą. 
Iki tol Maskvoje esančių užsienių 
atstovybių tarnautojams maistas bu
vo pardavinėjamas specialiose „di
plomatinėse“ krautuvėse, kurios 
gruodžio 16 d. taip pat buvo panai
kintos. Dabar atstovybių tarnauto
jai maistą turi pirktis paprastose 
krautuvėse. The New York Times 
Overseas Weekly (š. m. sausio 4 d.) 
pranešimu, Britų ambasados štabas, 
kurį sudaro 60 žmonių, kad apsirū
pintų maistu, turi kiekvieną dieną 
siųsti ne tik visus tarnus, bet ir 
daugelį tarnautojų į įvairias krau
tuves maisto ieškoti. Prie krautu
vių ne tik tenką stovėti eilėse, ’ bet 
ir reikalingus maisto produktus ga
lima surinkti tik perkant didžiąu- 
siais leidžiamais kiekiais ir kiek
vieną dieną lankant eiles krautuvių.

Laikraštis teigia, kad maisto Rusi
ja ir poliau trūksta. Pirmomis die
nomis duona, kiaušiniai, sviestas, 
cukrus ir sūris iš krautuvių visai 
išnyko, o vėliau buvo pardavinėja
mi sumažintmis normomis. Pravda 
ii- Izvestijos dėl šios padėties kalti
no žmonių nepasitikėjimą, neprity
rimą ir ypač ūkius, fabrikus ir 
krautuvininkus slepiant ir kraunant 
prekių atsargas. Kiek tai turi pa
grindo, laikraštis tuo tarpu nesiima 
spręsti, tačiau teigia, kad Rusijos 
ūkis turįs rimtų sunkumų.

kais Prancūzijoje ir Italijoje. Jis 
taip pat susijęs ir su dabar vyks
tančiu pilietiniu karu Graikijoje. 
Pagal jį vakarų Vokietijoje, o ypa
tingai svarbiuose pramonės ir mais
to centruose turėtų būti vykdomi 
sabotažo veiksmai, kurie paraližuo- 
tų maisto paskirstymą gyventojams. 
Sabotažas turėtų būti vykdomas ir 
transporto linijose, ypatingai gele
žinkelių šakose iš Ruhro į Hambur
gą ir Bielefeldą.

Paskelbus šį nusikaltėlių doku
mentą, pirmieji atsiliepė rytų zonos 
komunistai, SĖD partijos pareigū
nai. Jie tvirtino, kad tai esąs su
klastotas dokumentas ir kad ko
munistų partija apie tai nieko ne
žinanti. Tą patį tvirtina ir Mask
vos radijas, kuris „aiškina“, jog tai 
esą padaryta tuo tikslu, kad okupa
cinės valdžios galėtų pažaboti dar
bininkiją ir sutrukdyti streikus.

Atsakingi CDU ir SPD partijų va- 
dovanai nei kiek neabejoja, kad tas 
planas tikrai yra komunistų paruoš
tas, ir tik laukiama patogaus mo
mento smogti vakarų Vokietijai, 
pasinaudojant bendrąja gyventojų 
nepalankia nuotaika dėl blogos 
maisto padėties.

Svarbesnis praėjusios savaitės 
politinis įvykis — tai Bulgarijos 
min. pirm. Dmitrovo ir Rumunijos 
min. pirm. Grozos Bukarešte pasira
šytas abiejų kraštų savitarpinės pa
gelbos paktas. Po šio pakto sek
sianti abiejų kraštų muitų unija. 
Tai dar vienas komunistinėje Bal
kanų grandinėje ryšys.

Apie būsimus Bulgarijos įvykius 
įdomių minčių patiekia anglų sa
vaitraštis „Sunday Dispatch“ (I. 11). 
Vedamajame apie naujuosius Rusi
jos planus ir antrąją raudonąją ar
miją rašoma: „Artimoje ateityje 
pietryčių Europoje laukiama išne- 
riant naujosios jėgos. Tai

būsiąs didysis Kremliaus atsa
kymas į Marshallio planą.

Būsianti sukurta Sov. S-gos globo
jama Balkanų federacija. Ji arti
mai bendradarbiaus su Lenkija, Če
koslovakija ir Sov. Vokietijos zona. 
Jos branduolį sudarys Jugoslavijos, 
Bulgarijos ir Albanijos unija. Nau
joji jėga karinio najėgumo atžvilgiu 
bus antroji po Sov. Rusijos. Jos 
centras bus Bielgradas. Ruošiami 
planai šią sostinę padaryti didesne 
už Vieną. Čekoslovakija iš Škodos 
įmonių duos- reikalingus ginklus.

Ryšium su tuo, planuojami nauji 
geležinkeliai, kurie jungtų Bulgari
ją, -Jugoslaviją ir Albaniją su Juo
dąja jūra, Dunojaus baseinu, Adri
jos ir Egėjaus jūromis. Šios stra
teginės geležinkelių linijos reikalin
gos greitoms karinėms operacijoms 
prieš Graikiją ir Italiją. Dalinai 
šie geležinkeliai jau pastatyu jau
nųjų savanorių iš palankių komu
nistinių kraštų.

Tuo pat laiku ,
Kremlius ruošiasi atnaujinti 

spaudimą Persijai,
norėdamas šį kraštą paversti Sov. 
Rusijos satelitu Vid. Rytuose. Pas
kui, siekiant ■ paimti Dardanelus, 
seks Turkijos eilė, kuri taip pat 
būtų Rusijos ir Balkanų 'satelitų 
karo laivyno ir oro baze.

Amerika ir Anglija, atlaikiusios 
pirmąjį spaudimą į Graikiją, turės 
saugoti, kad ten padėtis staiga ne
užsiliepsnotų j pirmaeilę tarptauti
nę krizę. Laukiama, kad šie įvy
kiai prasidės artimiausioje ateityje“, 
— tvirtina straipsnio autorius. A. B.

išlikimas, turi 
užtikrinta, kad 
lopšys nepasi-
(JP.)

minosvaidžiai ir 
ginklai. Užmušta 
kitus susirėmimus, 
nuo Jeruzalės, tu- 
aviacija ir artile-

čiusi baigti su Graikijos nepriklau
somybe, atplėšti Makedoniją, o kas 
liks Graikijai, įjungti į Balkanų 
federaciją, įsiviešpatauti 
luose, izoliuoti, o vėliau 
Turkiją ir tuomet turėti 
koše politinę ir karinę
bazę prieš Britų ir Amerikos intere
sus Vidur. Rytuose.

Reikalas yra aiškus, sako „Time 
and Tide“. Tai yra gyvybės ar mir
ties klausimas Graikijai. Šiurpi iro
nija, kad to konflikto scena turi būti 
Graikija, kur pavojus gresia didžiai 
civilizacijai. Tos valstybės, nuo kurių 
pajėgumo ir sugebėjimo priklauso 
Vakarų civilizacijos 
taip veikti, jog būtų 
Vakarų civilizacijos 
darytų ir jos kapas.

TEISMAI LENKIJOJE
Paskutiniais mėnesiais Varšuvoje 

vyko teismų „dėl valstybės išdavi
mo“ ir „špionažo anglosaksų impe
rialistams“. Pulk. Lipinskis nutei
stas mirti už parašymą Jungt. Tau
toms memorandumo apie padėtį 
Lenkijoje. Pulk. Marszewskis nuteis
tas mirti už paruošimą pasikalbėjimo 
su buv. britų ambasadorium. Ponia 
Marynowska, buv. britų ambasados 
tarnautoja, nuteista 12 metų kalėti 
vien perspėti lenkams, kaip pavojinga 
yra draugauti su Vakarų valstybių 
atstovais Lenkijoje.

Aprašęs „techniką“, kuriuo būdu 
komunistiniai teismai išgauna iš 
teisiamųjų „visišką prisipažinimą“, 
„Time and Tide“ rašo: „Kuo daugiau 
mes patiriame apie tuos komunistų 
teismus ir preliminarinio tardymo

— DPD, I. 16. Hagana įvykdė 
eilę puolimų prieš Haifos miestą. 
Buvo naudojami 
kiti automatiniai 
per 30 arabų. I 
vykusius į pietus 
rėjo įsikišti britų
rija. Buvo užmušta per 50 žmonių.

_ DPD, I. 16. Kiniečiai Kantone 
sudegino britų konsulatą ir sunaiki
no vienos laivininkystės bendrovės, 
kelių bankų ir Reuterio žinių agen
tūros namus;

_ DPD, I. 16. JAV gynybos mi
nistras Forestalls Kongreso užsieniu 
reikalų taryboje pareiškė, kad Ame
rika turinti įgyvendinti Marshallio 
planą, jeigu nenorinti komunizmo 
įsigalėjimo.

_ DPD, I. 18. Paryžiuje žinovai 
tariasi dėl tunelio pastatymo po La
manšu. Pasitarimuose dalyvavo 2 
britų parlamentarai. Tunclid. iška
simas kainuotų apie 50 mil. svarų. 
Jo ilgis 40 km., plotis 60 m. Jis bū
tų sujungtas dviem elektrinio gele
žinkelio linijomis ir gera autostra
da. Tunelis būtų kasamas po jūros 
dugnu 12 m. gylyje.

Trumpos žinios
— AP, I. 16. Sov. S-gos ambasa

dorius Vašingtone pranešė, kad Ru
sija pasirengusi pradėti pasitari
mus dėl 11,2 milijardų dolerių skolų 
Amerikai, gautų pagal nuomos ir 
paskolų įstatymą.

— Dena, I. 19. Frankfurte pasi
baigė pasitarimai tarp Ūkio Tary
bos ir amerikiečių karinės valdžios 
nupirkti amerikiečių prekių pertek
lių už 230 mil. dolerių.

— DPD, I. 19. Jugoslavijos pa
siuntinys Turkijoje Slmitč, išvyk
damas į Biclgradą, į užsienio atsto
vų susirinkimą padėčiai Graikijoje 
aptarti, pareiškė, kid, jeigu ameri
kiečiai ir toliau kišis į Graikijos v- 
daus rekalus, tai gali būti „blogas 
galas“.

— DPD, I. 19. Lenkijos min. 
pirm. Cyrankievičių priėmė Stalinas. 
Tam skiriama didelės reikšmės ir 
laukiama pasirašant Lenkijos Sov. 
Rusijos prekybinio susitarimo.

— DPD, I. 15. Italija reikalauja, 
kad jos daržoves mainais už anglis 
ir geležį gautų Vokietija. Prieš ka
rą Italija parduodavo Vokietijai 2/s 
savo daržovių ir vaisių.

— Beromūnster, I. 17. „Trud“, 
sovietų profsąjungų laikraštyje, Ili- 
ja Erenburg rašo, kad komunizmas 
įsiviešpataus pasaulyje. Esą Euro
pos tautos su viltimi žiūrinčios į 
Sov. Rusiją, kaip į išsigelbėjimą 
nuo JAV kapitalizmo.

— DPD, I. 18. Amerikoje trijuo
se rajonuose, kur įrengta atominės 
energijos ir ginklų laboratorijos, už
drausta skraidyti lėktuvams. Nepa
klausiusieji baudžiami 60.000 dolerių 
ir 5 metais kalėjimo.
ATSISTATYDINO KANADOS MIN.

PIRM. MAKENZIE KING
Beromūnster, I. 21. Kanados li

beralų partijos vadas, išbuvęs minis
tru pirmininku 25 metus, sausio 20 
d. atsistatydino.

Savo paskutinėje kalboje, jis so
vietų komunizmą pavadino žiaures
niu už vokiečių nacizmą ir siūlė kuo 
greičiau JT sukurti stiprias tarptau
tines kariškas pajėgas nuo šios 
grėsmės apsisaugoti.
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GEORGES
Georges Bidault, Prancūzijos už

sienių reikalų ministeris, nuolat yra 
buvęs tarpininku. Kad vos 45 metus 
turėdamas krašte, kur tiek daug 
gabių valstybės vyrų, padarė tokią 
nepaprastą karjerą, jis turi būti dė
kingas savo sugebėjimui sujungti 
skirtingus ir net prieštaraujančius 
elementus, suteikti jiems bendrą 
tikslą ir priversti juos bendradar
biauti. Tai jis yra daręs pogrindžio 
veikloje, tą patį uždavinį jis turi ir 
šiandieną tik dar komplikuotesnėse 
taikos problemose, kurias jam tenka 
spręsti trimis kryptimis: tarptauti
nėje, tautinėje ir • savo partijos 
rėmuose.

Atrodo nuostabu, kad toji jo pro
blema visur yra ta pati. Tarptauti
nėse sferose Prancūzija stovi tarp 
dinamiškų sovietų jėgų ir Vakarų 
Sąjungininkų, ir Bidault mano, kad 
jo kraštui’ tenka tarpininko vaid
muo, kuris turėtų tas jėgas suartinti 
ir paleisti bendrai veikti. ,

Vidaus reikalų politikoje jo užda
vinys yra be galo skirtingus sudė
tinio ministerių kabineto partnerius 
krūvoj išlaikyti ir sukoncentruoti 
tautiniams reikalams.

Pagaliau Bidault yra tautinių re
spublikonų partijos pirmininkas — 
partijos, gimusios revoliucingoje 
karo dvasioje, dar nesusiformavusios 
ir nesudarančios vieningos visumos, 
kur dar reikalingas tas pats užda
vinys: įgyvendinti bendruosius daly
kus, nugalint tai, kas skiria. 
-'Bidault, mažo ūgio, mokąs savo 

nervingą temperamentą slėpti už pa
viršutiniško ramumo, turi be galo 
daug fizinės ir moralinės jėgos. Toji 
jėga padėjo jam daugelyje pavojų, 
kuriuos jis sutiko, vadovaudamas 
pogrindžio sąjūdžiui, kaų naciai 
Prancūzijoje buvo. savo aukščiau
sioje galybėje. '

Bidault, gimęs Moulln’e, Allier’o 
apskrity, atsinešė visus davinius 
tapti veikliu Vichy vyriausybės 
priešininku. 1918 m. jis buvo kaip 
tik pakankamo amžiaus, kad dar 
būtų pašauktas į karą ir turėtų pro
gos nusivilti subiurusia taika. Gink
lams nutilus, savo išsilavinimą jis 
įgijo karinėse Saint Cyr’o ir Saint 
Maikent’o mokyklose, kur jis spe
cializavosi istorijoje daugiau moky
tojo darbui, o ne karininko gyveni
mui. Jis kilęs iš katalikiškos biur
gerių šeimos, yra giliai religingas, o 
jėzuitų auklėtas supranta reikalą 
taikintis prie mūsų kintamos epochos 
reikalavimų. Jis prisidėjo prie nau
josios katalikybės srovės, kuri nebe
nori plaukioti konservatyviuose 
vandenyse, o linksta į socialinių re
formų idėjas.

Jaunystėje mokytojaudamas aukš
tosiose Valenciennes’o ir Reims’o 
mokyklose jis labiausiai domėjosi 
socialiu sąjūdžiu katalikiškajame 
jaunime. Ten jis dirbo tuo pačiu 
aistringumu, kaip ir jo jaunuoliai. 
Kadangi jis atrodė dešimčia metų 
jaunesnis, negu buvo, ir drovėjosi 
dėvėti profesoriaus drabužius, kartą 
vieno vyresnio Lycee Louis Le 
Grand mokytojo buvo perspėtas už 
rūkymą koridoriuje, — įvykis, dėl

BIDAULT
nei Bidault, nei kurio kito savo 
bendradarbių.

Tuo tragišku įvykiu į vadovauja
mą vietą buvo išstumtas Bidault, ir 
čia prasidėjo jam nuotykingas ir 
jaudinąs laikotarpis. Dienomis jis 
buvo jokio įtarimo nekeliąs profe
sorius, paskendęs tarp knygų. Nak
timis jis daugelį valandų praleisdavo 

keliaudamas su draugais susitikti 
ir įvairių pogrindžio veiklos grupių 
darbui vadovauti.

Bidault vadovaujama pogrindžio 
grupė, rišama bendros neapykantos 
okupantui, buvo keista ir sudėtinė. 
Joje buvo ir komunistų ir kunigų, 
darbininkų ir biurgerių, intelektualų 
ir ūkininkų, karininkų ir savanorių 
partizanų. Ir su jais visais Bidault 
mokėjo bendradarbiauti. Gal būt, 
dėl gabumų tokias neramias dva- 
sias tramdyti, vėliau" jis tapo išrink
tas dirbti Quai D’Orsay (Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerija) rūmuo
se. Niekuomet garbingoji užsienių 
reikalų ministerija nėra buvusi to
kiose jaunose rankose. —

Naujasis užsienių reikalų ministeris 
greit pastebėjo, kad jo padėtis nesu
teikė jam visiškos politinės, laisvės, 
kurios jis buvo' troškęs. Tačiau jis 
savo postą nuo 1944 m. lapkričio 
mėn. 9 d., kuomet jis pirmą kartą 
įžengė į Quai d’Orsay rūmus, išlaikė 
ligi šios dienos. Jis lydėjo de Gaulle 
1945 m. į Vašingtoną. Jis atstovavo 
Prancūziją San Franciske, kur buvo 
pasirašyta Jungtinių Tautų charta, 
ir jam, nežiūrint įvairiausių sunkumų, 
pavyko sustiprinti savo krašto pozi
ciją. V

Jo partijos išaugimas į vieną sti
priausiųjų Prancūzijoje taip pat bu
vo pastatęs mėginimui jo vadovavi
mo gabumus. Jo politinių draugų 
pagrindinės pažiuręs ėjo į bendra
vimą su masėmis, kurios susidėjo iš 
komunistų ir socialistų, darbininkų 
ir nelegalių, aktyvistų. Tautiškieji

respublikonai ir, toliau laikėsi savo 
krikščioniškojo tikėjimo nuostatų, 
tačiau tuo pačiu metu jie perėmė 
radikalias pažiūras ūkinėje ir socia
linėje srityje. Savo programos gai
rėse jie atrodo beveik tokie pat re
voliucionieriai,'kaip socialistai ar net 
komunistai. Jie reikalauja pramonės 
suvalstybinimo, socialinių įstatymų 
ir visuomeninės santvarkos revizijos.

Katalikybė prasikiša tik pasiprie
šinime prieš Bažnyčios ir Valstybės 
išskyrimo įstatymą ir pasisakyme 
už bažnytinį auklėjimą. Tik tie tau
tiškųjų respublikonų partijos punk
tai pritraukė šalininkų ir iš kon
servatyviųjų sferų, kurios savo par
tijų kovos jėga jau abejoja.

Dar visai neseniai Bdiault buvo 
užkietėjęs viengungis. Kartą jis mo
teris apibūdino „laiko plėšikais“. Bet 
■Pogrindžio veikloje moterys buvo jo 
geriausi padėjėjai. Viena iš jų buvo 
jaunutė Vichy užsienio reikalų mi
nisterijoje, vadinama „Suzy“. Ji 
buvo nepakeičiamas ryšininkas su 
užsienio pasauliu. Panaudodama 
Vichy vyriausybės diplomatinį paštą, 
ji perduodavo žinias toliau. Ji pa
rūpindavo begalinį skaičių vidaus ir 
užsienio dokumentų. Ji buvo be bai
mės, tyli ir nuolat savo poste. Po 
•caro Bidault parsikvietė ją į savo 
staigą, ir taip Marie Nancy Suzanne 
lorel tapo pirmoji moteris, patekusi 

į Prancūzijos diplomatinę tarnybą.
Kai ji egzaminą pasigėrėtinai iš-; 

laikė, tapo Qui d’Orsay rūpesčių 
vaikas, nes profesionalai diplomatai 
tenorėjo, kad ji įstotų į užsienių 
tarnybą, mat, moterys Prancūzijoje 
neturi lygių pilietinių teisių ir todėl 
negali eiti pareigų tokioje įstaigoje. 
Bet argi ji jau seniai nedirbo atsa
kingose Prancūzijos užsienio tarny
bos pareigose? Ji tapo artima Bi
dault politinė bendradarbė ir lydėjo 
prancūzų delegaciją į San Francisko. 
Ištekėjusi už Bidault, ji atsisakė 
tolimesnės diplomatinės karjeros, 
bet ir toliau liko, gal būt, pati įtakin
giausia Qui d’ Orsay patarėja.

Vyriausybėje Bidault gali vykdyti 
savąją užsienių politiką. Jo 
partija bus tai, ką jis iš jos padarys. 
Ir tolimesnis Prancūzijos likimas 
labai daug priklausys nuo jo.
(Pagal „New York Times Magazine“)
LIETUVIAI VOKIETIJOS ANGLIŲ 

KASYKLOSE
Netoli nuo Gelsenkirchen yra dir

bančių anglių kasyklose užsieniečių 
stovykla. Tai Bocholto stovyklos 
dalis.

Balti barakai , visai nepasakytų, 
jog čia gyvena angliakasiai. Sto
vykla tvarkinga. Lietuviai dirba 
kartu su vokiečiais ir kitų tautybių 
žmonėmis.

Pirmieji žingsniai buvę vargingi 
ir sunkūs, dabar jau pripratę, ir 
šiandien ' lietuvis angliakasis net 
pralenkęs vokiečių angliakasius.

Po darbo vyrai lenda po dušais, u 
paskui eina į kiną ar šiaip kur. 
Nusiskundžiama, kad trūksta lietu
viškų laikraščių ir knygų.

Šiai mažai grupei vadovauja Au
gustinas Vitkauskas.

Vladas Pilius

ZEMEJE VISIEMS PAKANKA VIETOS
Bet milijonai žmonių jos negauna

Kadaise buvęs laisvas žmogaus 
judėjimas, viena pagrindinių jo lais
vės teisių, mūsų laikais tapo tuš
čia sąvoka, ilgesingas anų, „gerų 
laikų“, prisiminimas. Pasas, viza, 
įvažiavimo kvota prieš 1914 metus 
buvo beveik nežinomi dalykai. Bet 
atėjo Tretysis Reichas. Prieš laisvą 
individualų judėjimą buvo pavar
totas kitas kraštutinumas. Pradžio
je — kaip vokiečių tautos dalies iš 
užsienio perkėlimas į reichą, toliau 
— kaip aštuonių milijonų kitataučių 
darbininkų importavimas. Ir šių 
dienų Europa šiuo atžvilgiu elgiasi 
kaip uolus Hitlerio sekėjas. Dabar 
žmonės prieš jų valią šen ir ten kil
nojami, atplėšiami nuo tėviškės že
mės ir grūdami ir į be to jau gy
ventojų perpildytas sritis. Tačiau 
ten, kur būtų vietos, kur jie mielai 
norėtų išvykti — ten jie ne
priimami.

ISVIETINTIEJI, NEREIKALIN
GIEJI, NUSIMINUSIEJI

Kai kalbama apie Displaced Per
sons, paprastai turima galvoj apie 
vieną milijoną su trečdaliu prie
varta ištremtųjų, kurie, kaip nema
lonūs Hitlerio vergų armijos liku
čiai, pasiliko Vokietijoj ir Austrijoj, 
nes daugelis jų atsisako grįžti į 
šiuo metu susovietintus , jų kraštus: 
Lenkiją, Jugoslaviją, Pabaltijį. Tuo 
tarpu Europoje benamių, yra de
šimt kartų daugiau, kaip anų DP. 
Vien tik iš Rytų „iškeldintų“ vo
kiečių, kurie turi susirasti reiche 
naują gyvenimo ir darbo vietą, yra 
apie yienuoliką milijonų: du su 
puse milijono iš Rytprūsių, penki 
milijonai iš Silezijos, per tris mili
jonus iš Čekoslovakijos, Vengrijos 
ir Austrijos. Taip pat ir kitų tautų 
grupės yra patyrusios panašų liki
mą: beveik keturi milijonai lenkų, 
gyvenusių į rytus nuo naujosios 
Rusų — Lenkų sienos, sovietų nu
stumti į vakarus; 700.000 Slovaki
jos vengrų sukeista su 100.000 Ven
grijos slovakų; 350.000 „raudonųjų“ 
ispanų dar tebesėdi pietų Prancū
zijoje ir laukia Franco režimo griu
vimo; 40.000 lenkų yra Anglijoj. 
Sietns žmonėms netinka siaura 
prasme Displaced Persons vardas, 
nes Jie savo egzistencine prasme 
daugiau ar mažiau yra įsijungę į 
naują aplinką. Tačiau šitas jų įsi
jungimas yra nepaprastai varginąs 
ir ne vientik tiems, kurie prievarta 
buvo pašalinti iš ikišiolinių gyve
namų vietų ir, kaip „svetimi kūnai“, 
prieš jų norą naujoje aplinkoje tu
rėjo susirasti sau gyvenamą vietą, 
bet taip pat ir tiems, kurie palaisvė
jusiose srityse turėjo užimti jų 
vietas: Rusų naujakuriams-Rytprū- 
siuose ir Lenkijoj, Lenkų ūkinin- 
kams-Pomeranijoje ir Silezijoje, če
kams — Sudetų krašte, kurie ne
įprastose sąlygose turi kurti naują 
gyvenimą. Ir viso šito tautų kilno
jimo padarinys yra dar blogesnis 
žmonių paskirstymas Europos erd
vėje, kur vienose srityse yra relia
tyvi tuštuma, kitose — normalus

gyventojų tirštumas, trečiose — ka
tastrofiškas perpildymas. Nenuo
stabu, jog iš vėžių iškrypęs žemynas 
nerimsta, kad jis permažai gamina 
maisto produktų, kad kai kuriose — 
kadaise klestėjusios pramonės sri
tyse, pramonė nyksta. Nuostabu, 
kad iš tų sričių, kur tiek 
daug beviltiškų žmonių prigrųsta, 
yra nepaprastai didelis veržimasis, 
beveik isteriškas troškimas išvykti 
į kitą, geresnį, mažiau perpildytą, 
kraštą.

ŠIMTAS MILIJONŲ PASIRYŽUSIŲ 
IŠVYKTI EUROPIEČIŲ

Ir kituose kraštuose, kurie jau 
pergyveno šitą priverstinų perkėli
mų sukrėtimą arba kurie nebuvo 
jo paliesti, taip pat pasireiškia labai 
stiprus noras numesti Europos naštą 
ir pradėti naują gyvenimą naujoje 
žemėje. Pav., D. Britanijoje ne ma
žiau kaip vienas milijonas žmonių 
nori išvykti, o pusė jų jau yra rim
tai pasiryžusi ir įsirašiusi į laivų 
keleivių kandidatų 'sąrašus. Jų tiks
las Australija. Ten išvykti nori 
400.000 žmonių. Turint galvoje, kad 
didžiausia metinė . į Australiją įva
žiavimo norma yra 70.000, praeis 
5—6 metai, kol paskutinieji sulauks 
savo eilės. Ir tai tik teoretiškai, nes 
dėl sunkių įvažiavimo nuostatų, 
transporto stokos, Australija šiais 
metais tegalės priimti vos 6.000 
žmonių, o sekančiais — ne daugiau, 
kaip 12.000. Pietų Afrika 1947 tepri- 
ims 16—20.000 ateivių iš Anglijos, 
bet Londone, laukiančiųjų sąrašuose, 
dar liks 35.000 asmenų. Be to naujai 
pasisiūlo dar 50-100 žmonių kasdien. 
Kadangi laivakortės į Cape Towną 
jau dvejiems metams iš anksto par
duotos, daugelis ryžtasi keliauti 
1200 km kelią per Afriką, ypač tie, 
kurie nori įsikurti Pietų Rodezijoje, 
kuri kasmet galėtų priimti apie 3.50U 
ateivių. Tačiau Anglų, palyginus su 
kitais kraštais, išvykimo noras yra 
kuklus. Gyventojų atsiklaūsimas 
Olandijoje parodė, kad 22%, t. y. 
vienas ir trys ketvirtys milijono gy- 
vetojų mielai norėtų įsikurti už
jūrio kraštuose. Prancūzijai trūksta 
mažiausia trijų milijonų gyventojų 
ir ji įvairiom priemonėm bando pri 
vilioti svetimą darbo jėgą, nežiūrint 
to — 20% prancūzų nori išvykti į 
kitus kraštus. Penkiolika milijonų 
italų turi emigruoti dėl gyventojų 
tirštumo. O vokiečių, pasiryžusių bet 
kaip palikti savo nualintą ir vis 
į didesnį skurdą smunkantį kraštą, 
skaičių sunku ir apibrėžti. Aplamai 
paėmus, jei pasauly būtų laisvas 
judėjimas, tai iš Europos norėtų 
išvykti ne mažiau kaip šimtas mili
jonų žmonių.

ATEIVIŲ BAIME.
Nevaišingas Europos žemynas, bet 

ar kiti žemynai yra vaišingesni? 
Niekur nenorima priimti didesnio 
Europos gyventojų skaičiaus, neno
rima suteikti žemės arba kitu būdu 
pagelbėti sukurti gyvenimą. Mažai 
gyvenamų, net tuščių sričių pasauly, 
palyginti, yra daug, pav., Kanada,

Australija, Argentina, Brazilija ir 
kiti Pietų Amerikos kraštai, Mada
gaskaras, didžiulės sritys Afrikoje, 
Naujoji Gvinėja, Aliaska. Taip pat 
ir Jungtinės Amerikos Valstybės, 
kur gyvena tik 43 žmonės 1 kv. 
mylioj, milijonams naujų ateivių 
galėtų pasiūlyti tėvynę. Visur mato
me tą patį vaizdą: įvažiavimas į 
šiuos kraštus įvairiomis priemonė
mis aistringai varžomas tų, kurie 
tuos kraštus yra užėmę.

Kapitalo stoka, pigios darbo jėgos 
konkurencijos baimė, „penktosios 
kolonos“ užveisimo baimė, naujų 
savininkų baimė — viskas susideda 
į krūvą, į tą neaiškų svetimtaučių 
nemėgimo motyvą, kuris ir sudaro 
svarbiausią kliūtį nekliudomam, na
tūraliam įvažiavimui. Argentinai 
reikia milijonų žmonių — Italija 
gali duoti milijonus žmonių. Pereitą 
žiemą prasidėjo derybos. Pradžioje 
buvo svarstyta iki keturių milijonų 
italų perkelti į Argentiną. Po kelių 
mėnesių derybų, pagaliau buvo su
daryta sutartis, kad per sekančius 
šešerius metus į Argentiną galės 
išvykti 300.000 italų. Tai yra liesas 
dešįmtadalis, kuris vargu bau su
teiks Italijai palengvėjimą. Tuo pa
čiu laiku buvo svarstytas projektas, 
pagal kurį, Brazilija priimtų kelias
dešimt tūkstančių DP iš Europos ir 
gautų paskolos iš JAV jiems įkur
dinti. Brazilija pareikalavo 1.000 do
lerių asmeniui, kaip ilgalaikę pasko
lą, tuo tarpu kai ji šiems naujaku
riams norėjo duoti tik kaip trumpa
laikę paskolą. Vašingtonas tai pra
matė ir derybos Iširo. Pagal kitą 
planą Amerikos finansinė parama 
buvo numatyta 50.000' DP įkurdinti 
Prancūzų Gvianoje. Prancūzų vy
riausybė nesutiko. Girdi Prancūzija 
šiuo metu vykdanti suvalstybinimo 
programą, kuri vėliau būsianti Iš
plėsta ir į kolonijas. Todėl esant 
privačiam amerikiečių kapitalui 
Gvijanoje, ateity gali kilti didelių 
ginčų . . .

Panašių pavyzdžių galima būtų 
daug pateikti, bet kiekvienas jų dar 
labiau sustiprins prislėgtą įspūdį. 
Panašų įspūdį mums pateikia ir 
nesenai Ženevoje įvykę dar galutinai 
nesudarytosios Tarptautinės Pabė
gėlių Organizacijos Paruošiamojo 
Komiteto pilnaties pasėdis. Čia bu
vo kalbama apie „rimtą“, net tra
gišką būklę, apie 15—16 milijonų 
dolerių metinį deficitą, apie iki šiol 
padarytas, pasigailėtinai nepakan
kamas priemones darbui suintensy- 
tinti. Tik „drąsi1,‘ akcija galėtų 
greitą sprendimą pasiekti.
VILTYS KRYPSTA Į AMERIKĄ
Daug kas šia prasme priklausys 

nuo to, kokią poziciją užims JAV, 
kur, kaip žinoma, Kongresui yra pa
teiktas Strattono bilius. Jo likimas 
dar nežinomas, bet jau tiek daug 
galima apie į į bpasakytl, kad jis 
reiškia visiškai nepakankamą’ tą 
minimumą, kurio iš Amerikos galė
tume laukti. Nepamirškime, kad 
prieš 1921 metus neaprėžta į Ameri
ką įvažiavimo kvota, nuo Džonsono 
akto įsigaliojimo 1924 metais, yra

kurio jo mokiniai jį dar labiau pa
mėgo.

Jo veikla kovojančio katalikiškojo 
jaunimo eilėse atvedė jį į politiką, 
o dar vėliau į spaudą. Jis tapo 
bendradarbiu katalikų — demokratų 
laikraščio „L* Aube“, kuris buvo la
bai menkai populiarus ir laikėsi tik 
prletelių finansiškai remiamas, tačiau 
greitai jo vedamųjų jėga atkreipė į 
save dėmesį.

Tie vedamieji ne visuomet derinosi 
su tradicinėmis katalikiškomis 
pažiūromis. Jie radikaliai rėmė 
socialinius, ūkininkų ir darbininkų 
reikalavimus ir be kompromisų stojo 
prieš augančią fašizmo ir nacional- 
socializmo jėgą. Dauguma tų veda
mųjų buvo Bidault plunksnos, kuris 
ypatingai pasižymėjo 1936 m. fair 
play remdamas Leono Blumo tautos 
fronto kabinetą. Taip pat ir ispanų 
pilietinio karo metu jis ėjo su kai
riaisiais. Jis griežtai atsistojo prieš 
Reino krašto užėmimą ir prieš Au
strijos prijungimą. Žymiausias Bi
dault prieškarinio meto vedamasis 
buvo aštri Mūncheno susitarimų 
kritika.

Kilus karui, 1939 m. Bidault iš
vyksta frontan puskarininkio laips
nyje. 1940 m. gegužyje prie St. 
Quentin’o patenka nelaisvėn. Po metų 
iš vokiečių karo belaisvių stovyklos, 
kaip pirmojo pasaulinio karo daly
vis, paleidžiamas.

,Vos tik spėja sugrįžti, tuojau 
susiriša su pogrindžio sąjūdžiu. Jis 
nori padėti išsilaisvinti savo Vokieti
jos belaisvių stovyklose likusiems 
draugams; visų labiausiai jis nori 
padėti Prancūzijai numesti pančius. 
Charles de Gaulle jis niekuomet ne
buvo matęs, tik iš draugų ir iš Britų 
radijo apie jį girdėjęs, bet jis tuojau 
pat atpažino jame tą žmogų, kuris 
reikalingas. Bidault įstojo į pogrin
džio grupę „Combat“, bet tuo pačiu 
laiku, kad užsimaskuotų, tapo istort 
jos profesoriumi Lyon’o universitete, 
kuris tuomet buvo dar neokupuo
toje zonoje. Ten jis susitiko su vy
rais, kaip tuometinis profesorius ir 
valdininkas Andre Philipp, Francois 
de Menthon ir kitais, kurie vėliau 
nuvyko Londonan ir prisijungė prie 
de Gaulle.

Bidault nepasekė jų pavyzdžio. 
Jis liko Prancūzijoje, kad padėtų 
Jean’o Moulin’o mėginimui įvairias

Po visų iškilmingų sutiktuvių ir 
šiltų priėmimų, 1947. XII. 8 d. pra
sidėjo kasdieniškas gyvenimas 
bendroje stovykloje su visomis 
smulkmenomis ir rūpesčiais.

Apsigyvenome kareivinių 
banguotos skardos barakuose 

po 21 žm. Juose gyvenimas .visai 
pakenčiamas. Stogai, dengti kaž
kokios pilkos, lyg azbestinės, ma
sės banguotomis plokštėmis, saugo 
barako vidų nuo saulės kaitros im
lumo. Saulei smarkiau pradėjus 
kaitinti, skardinės sienos nuo šilu
mos pradeda tratėti ir taip įkaista, 
kad ranka negalima prisiliesti' Bet 
viduj visiškai pakenčiama tempera
tūra, nes veikia gera ventiliacija.

Gavome po pagalvėlį, minkštą 
čiužinį, dvi paklodes, rankšluostį ir 
tris antklodes. Vakare užtenka vie
nos paklodės užsikloti, o ryte būna 
„kaip tik“ ir po trijomis antklodė
mis, nes nuo saulės laidos ligi ryto 
temperatūra tolydžio krenta, ir 
prieš saulės patekėjimą lauke be 
palto nesirodyk.

Dienos kaitrų. metu gera gaivintis 
po dušais, kuriais aprūpinti visi 
stovyklos blokai. Pasirodžius mau
dymosi kostiumuose, kartais foto
grafai „pagauna“ objektyvu ir veš
liau laikraščiuose randame nuo
traukas su parašais: „Jiems mū
sų saulė yra per karšta“.

Aplink stovyklą stūkso aukštoki 
kalnai, viršūnėmis siekdami debe
sis. Rajonas ir laukai retai apaugę 
milžiniškais eukaliptais. Juose įvai
riausiais balsais dieną naktį klykau
ja reikšmingai galvas kraipydamos 
įvairiaspalvės papūgos, į mūsų ge
nius, kuosas panašūs ir kitokie, 
paukščiai. Atrodo, ' kad čia beržą, 
pušį, lakštingalą, vieyersį ir net 
varną su žvirbliu reiks užmiršti...

Žvirbliui paskutinį kartą sudie 
pasakėm vakarų Australijoje, Fre
mantle uoste. Jis, besmaguriauda- 
mas skaniais laivo trupiniais, ma
tyt, per žioplumą pasiliko laive dar 
Bremerhavene ir, skurdžiai čirpsė
damas ant stiebo, visą kelią mus 
lydėjo. Atrodo, jam Australija ne
patiko, nes tuo pačiu laivu grįžo į 
savo gimtinę...

Stovyklos rajonas ir vos tik už-

PIRMIEJI ŽINGSNIAI AUSTRALIJOJE
Ką nors nešant ar dirbant, visą pasėdėti kursų suole. Todėl visi

laiką viena ranka turi* būti laisva 
gynimuisl nuo musių, kurios tūks
tančiais įkyriai puola prie žmogaus.

Kambarinė musė — retenybė. 
Paprastų uodų čia taip pat nedaug. 
Kartais pasimaišo koks apsvaigęs 
Australijos vabzdžių karalius — 
moskitas, kurį labai sunku užmušti, 
nes jis nepaprastai gajus.

Metro ilgumo milžiniški ir gud
rūs driežai čia laikomi žmogaus 
draugais, o triušių, kurie sėkmingai 
doroja pasėlius, visi nekenčia, kaip 
maro. Jų naikinimas yra net pre
mijuojamas.

Naktys dažniausia būpa giedrios, 
dangus ryškiai žvaigždėtas. Bet 
veltui Grigo ratų ieškotum. Vietoj 
jo čia spindi kiek pakrypęs Pietų 
Kryžius. Čia dangus ir žemė atro
do neįprastai. Pav., vidurdienį 
saulė stovi šiaurėj. Vieni medžiai 
keičia žievę, kitų — vaisiai gamina 
degamą medžiagą ir pan.

Tiek apie tai, ką jau galima bu
vo spėti pamatyti stovyklos rajone 
ir laukuose.

Dabar truputį apie savo gyveni
mą.

Vos tik peržengus stovyklos var
tus, vėl pradedartie savo „dainą be 
galo" iš pradžios: vėl veidų ir 
plaučių nuotraukos, sveikatos tikri
nimai, dokumentų tvarkymas, an- 
kietos, apklausinėjimai ir t. t. Bet 
visuose reikaluose reiškiasi austra
lų nepaprastas mandagumas ir ko
rektiškumas, lygiai kaip ir plepu
mas ir smalsumas, kurį, kaip įma
nydami, tenkiname.

Būtiniausius formalumus atlikus, 
buvom išskirstyti į grupes po 25 žm. 
ir

turėjom sėstis į kursų suolus.
Čia gavome rašomąją medžiagą, 
specialiai mums paruoštas mokymo 
priemones ir apie Australiją infor
macinę bei propagandinę literatūrą. 
Anglų kalbą, Australijos socialinę 
santvarką, darbo įstatymą, papro
čius, geografiją, istoriją ir gamtą 
dėsto vokiečių kalba. Jie savo dar-

pogrindžio grupes sujungti į vieną matomi laukų plotai apaugę sausa, bą vadina tiesiog

stropiai kalame anglų kalbą ir 
studijuojame Australiją. Nors kiek 
susipažinę su Herlito vadovėliu, 
greit galės neblogai susikalbėti an
gliškai.

Per dieną turime tris valandas 
pamokų klasėje ir vieną valandą 
kino seansą, kuris taip pat įskaito
mas į „australizaciją“.

Dainai ruošiami šokiai, kuriems 
švietimo vadovas parūpina austra
liečių merginų. Jis patarė nesi vai- 
žyti dėl neturėjimo tinkamų rūbų 
šokiams, nes, jo žodžiais, rūbai 
žmogaus nekeičia.

Rūbus ir apavą stovyklos admi
nistracija žada mums parūpinti ne
mokamai. Bendrai australietis dėl 
rūbų mažiausia turi rūpesčių: jis 
pasitenkina vienais marškiniais ir 
trumpoms kelnaitėmis.

Didžiuma Australijos gyventojų 
anglikonų tikybos.-""Bet nevaržomos 
ir kitokios tikybos, bei sektos, ku
rių čia priskaitoma kelios dešimtys. 
Bet kas gali išgalvoti kokią naują 
tikybą ir laisvai ją platinti. Kata
likai sudaro 17 nuošimtį visų Aus
tralijos gyventojų. Miestuose jiė 
turi dideles ir puošnias bažnyčias. 
Du katalikų kunigai jau mus ap
lankė. Laikė pamaldas, kurių me
tu mūsų giesmės jiems nepaprastai 
patiko. Pasak. jų, tik geri ir jaut
rios sielos žmonės gali taip nepa
prastai gražiai giedoti, ir kelti min
tis į dangų. Pažadėjo kekvieną sa
vaitę mus lankyti ir stiprinti mūsų 
dvasią.

Parašėme laišką lietuvių draugi
jai Sidnėjuje, prašydami atvykti at
stovą, kuris galėtų mus painfor
muoti apie vietos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą, nes jis mus nepaprastai 
domina. Jam apsilankius, galima 
bus Vokietijos lietuvių laikraščius 
painformuoti apie vietos lietuvius.

Valgome tris kartus per dieną 
bendrose valgyklose.

Maistas labai geras, pritaikytas kli
matinėms ' sąlygoms ir kiekis pakan
kamas. Bet iš mūsų tarpo pasitai-

sąjūdį ir sukurti rezistencinę tautinę 
tarybą. Jis tapo artimiausias Mou- 
lin’o bendradarbis ir padėjo suor
ganizuoti patikimus ryšius su Lon
donu ir su „Laisvaisiais prancūzais“ 
Siaurinėje Afrikoje. Darbas buvo 
pačioje eigoje, kai staiga ryšys buvo 
susektas. Moulin’ą vokiečiai arešta
vo. Jis mirė kankinamas, neišdavęs

tankia, aukšta žole. > Gaisrui pavo
jus labai didelis, todėl nuolat kas 
30 min. stovyklos garsiakalbis per
spėja nemėtyti neužgesintų nuorū
kų ir atsargiai elgtis su ugnimi. Vi
sur laukuose ir pakelėse daug ma
tyti priešgaisrinių priemonių, nes 
č'“ “aisras yra didžiausia krašto 
nelaimė.

atseit suaustralinimu, kurį praėjęs 
naujas emigrantas turi teisę gauti 
darbą, . o kol jis dar neturi jokio 
supratimo apie Australiją, negali 
pradėti savarankiško gyvenimo. Iš 
anksto buvom švietimo vadovo per
spėti, kad tie, kurie tingės mokytis, 
ir per mėnesį laiko nepadarys jo
kios pažangos, turės ilgesnį laiką

„australisation“, ko ir tokių besočių, kurie sakosi
Vokietijoje pietums sudėdavę į 
skilvį pusę kepalo duonos, 2—3 sil
kes ir dar priedo katiliuką kukurū
zinės, — tai pilvas net braškėdavęs, 
o čia dabar skaniai paruoštos mė
sos koks 100 gramų su padažu ir 
daržovėmis, puodukas buljono, sal
di baltyta kava, duonos pora rieku
čių su sviestu Ir marmeladu Ir tor

to gabaliukas ar šiaip koks saldus 
patiekalas, apelsinas, bananas. Pa- • 
valgius, visai nesijaučia pilvo. Ir 
tokie čia daro didžiausią betvarkę, 
valgydami keliose ’ valgyklose ir tuš
tindami pavėlavusiųjų lėkštes. Vi
rėjai stebisi, sužinoję, kad vienas 
užteršia kelias lėkštes, juk, norint, 
su ta pačia lėkšte galima gauti pa
pildomai. Norėjome įvesti korteles, 
bet australai su tuo nesutiko; geriau 
paskyrė daugiau tarnautojų tvarkai 
palaikyti.

Negana to, kažkokie tipai pradėjo 
dėti į kišeniUs nuo stalų peilius ir 
šakutes. Australai tą pastebėjo 
ir mandagiai priminė, kad jie nėra 
sidabriniai ir neapsimoka jų imti... 
Mums visiems gėda ir pikta. Bet ką 
padarysi, kad didesnėje grupėje vi-, 
šokių žmonių pasitaiko, net sąmo
ningų bepročių, kurių neišaiškina 
jokie sveikatos tikrinimai nei skry
ningai. Pav., tūlas, pasiekus vaka
rų Australiją, nenorėjo lipti iš lai
vo, nes esąs apgautas: vietoje Ka
nados jį atgabenę į Australiją...

Ir šiaip jau keli spėjo negražiai 
pasirodyti — nusigėrė, kėlė triukš
mą ir pan. Vienas neblaivus gat
vėje net po mašina palindo. Tokie 
visi australų mandagiai buvo su
tvarkyti ir pristatyti į vietą, neda
rant grupei jokių priekaištų.

Savaitei gauname vieną svarą ir 
penkis šilingus,

iš kurių atskaičius už maistą ir vi
sokioms kasoms, lieka mums 5 ši
lingai. Tai įstatymais numatyta be
darbio alga, nors čia iš viso jokių 
bedarbių nėra. Tų pinigų turi už
tekti rūkalams, nes jų natūra ne
gauname, ir kitoms smulkmenoms.

Taigi, pirmieji mūsų žingsniai čia 
nedrąsūs, ne be sunkumų ir ne be 
kliūčių. Bet ir visas gyvenimas yra 
gana sunkus, tačiau žmogus gyvena 
ir tą gyvenimą nepaprastai brangi
na ir myli. Gal būt pamilsime ir 
mes savo iš pagrindų pasikeitusį 
gyvenimą. Svarbu tik apsiprasti su 
klimatu, susigyventi su žmonėmis 
ir greičiau pradėti savtfrankišką 
gyvenimą. Bendruomenėje visuomet 
keli nenaudėliai visiems padėtį sun
kina.

Vietiniai sako, kad mes čia išgy
venę kelis metus, nenorėsime grįžti 
į Europą. Lengviausia pradžioje bus 
visiems mokantiems anglų kalbą, 
jie darbą gaus pagal pageidavimą Ir 
turimą specialybę. Niekam ir nie
kados nebus varžoma dirbti savo 
specialybėje. (b. d.)
Bonegllla, 1947. XII. 15 d.

Juozas Silainis

nustatyta 154.000 žmonių metams. 
Strattono biliaus priėmimas reikštų, 
kad ketvertų metiį kvota, vietoj 
154.000, siektų 254.000. Tai yra ma
žiau, kaip penktadalis Europoj 
esančių DP Ir dar daug mažiau, jei 
pagrindu bus imama jų tautybės. Ir 
tai būtų tik grynai teoretiškai, nes 
įvažiavimo kvota skaičiuota mė
nesiais. Vadinasi, kuris emi
grantas neįvažiuoja jam skirtą 
mėnesį negavęs laiku įvažiavimo 
leidimo arba laive vietos, to teisės 
žūsta. Biurokratinių kliūčių panai
kinimas būtų vlenintėlė priemonė, 
kuri paskatintų Naujojo Pasaulio 
kraštus, galinčius priimti emigran
tus, vykdyti kilnią imigracijos poli
tiką. (Weltwoche, ZUrch.)

DAR MENA 
BOLŠEVIZMO AUKA 
1947 m. gruodžio 31 d. Schwaeb. 

Gmuend katalikų kapinėse išdygo 
vėl vienas lietuvės kapas. Jame vo
kiškosios žemės smiltimis buvo už
klota amžinam miegui tragiškai 
mirusi apie 58 metų amžiaus tos 
stovyklos gyventoja Juzė Vamaus- 
kienė.

Šiai lietuvei teko išgyventi labai 
daug širdies skausmo, daug kančių 
teko iškentėti nuo bolševikinio 
siaubo ir jo žiaurybių. Pirmojo Pa
saulinio karo metu bolševikų buvo 
žiauriai nužudytas jos vyras, o du 
vaikučiai mirė badu. Lietuvoje an
trojo Pasaulinio karo metu antrasis 
jos vyras buvo nužudytas bolševi
kinių partizanų. 1944 m. velionė su 
sūnumi pabėgo į vakarus Ir čia at
sidūrė tremties gyvenimo sąlygose. 
Pergyvenus tiek daug baisybių ir 
skriaudų, nebeišlaikė jos nervai, Ir 
ji psichiškai susirgo. Priepuolių me
tu J. Varnauskienė šiurpulingai 
šaukdavosi pagalbos ir skųsdavosi, 
kad ji matanti ateinančią gaują 
bolševikų, tykančių ją suimti Ir nu
žudyti . . .

Juzė Varnauskienė lietuvių tarpe 
turėjo gerą vardą, buvo pavyzdinga 
moteris. Tebūna lengva jai nors 
svetimoji žemėi kuri ją priglaudė 
toli nuo Tėvynės. (ai.)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
. „Aufbau“ (Milnchenas) ‘ firmos 

mėnesinis kalendorius (nuplėšia
mas) su lietuviškais ir angliškais 
dienų ir mėnesių pavadinimais ir 
lietuviškų ir amerikietiškų švenčių 
pažymėjimais.

Nepriklausoma Lietuva 1948 m. 
1 (67) nr. — Kanados lietuvių cen
tro tarybos leidžiamas laikraštis, 
šiuo numeriu pradėtas spausdinti 
spaustuvėje (ligšiol buvo spausdi
namas rotatorium) ir leisti kas sa
vaitę.
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Lietuvių Žodis 4 nr. 3

JUOZAS PAKNYS
Sausio 3 d. 17 vai. mirė Juozas 

•Paknys, buvęs Lietuvos Banko val
dytojas ir Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Vyr. Valdybos narys. Velio
nis palaidotas Reutlingeno miesto 
kapinėse sausio 7 dieną.

Juozas Paknys, gimęs 1883 m. 
rugsėjo 10 dieną (sen. stiliaus) Pak- 
niškių vienkiemy, Jūžintų valsčiuje, 
apie 1903 metus baigė Mintaujos 
gimnaziją ir po to studijavo Peter
burgo Komercijos Institute.

Jau gimnazijoj bebūdamas, J. 
Paknys įėjo į moksleivių socialde
mokratų būreli ir tuo politiškai ir 
visuomeniškai apsisprendė.

1905 metų vasarą J. Paknys da
lyvauja LSD Partijos vadovauja
miems pirmiesiems Lietuvoje dva
rų darbininkų (ordinarininkų) strei
kams ir konkrečiai tokius streikus 
pravedė Baisiogalos’ rajone. 1905 m. 
pabaigoje, revoliuciniam sąjūdžiui 
Lietuvoje įėjus į plačiąsias mases, 
J. Paknys, SD Partijos pavestas, 
dalyvavo viešuose mitinguose Jū
žintuose, Kamajuose ir kt. mieste
liuose. Reakcijai užėjus, už šią 
veiklą J. Paknys buvo suimtas ir 
kalinamas Kauno kalėjime trejus 
metus. I

Velionis apsigyveno Kaune rr 
čia dirbo vietos Komercijos banke. 
1915 m., vokiečiams slenkant į Lie
tuvą, išsikėlė į Vilnių ir čia pasili
ko gyventi visą pirmosios okupaci
jos metą. Tuo laiku dirbo Vilniaus 
darbininkų profesinėse sąjungose ir 
bendradarbiavo savaitrašty „Darbo 
Balsas“.

1919 m. J. Paknys nuo socialde
mokratų įeina į pirmąjį koalicinį 
M. Sleževičiaus ministerių kabine
tą ir čia užima Darbo ir socialinių 
reikalų ministerio postą. Nuo 
1922 m., pradėjus organizuoti savą
ją valiutą ir tvarkyti pinigų emisi
ją, J. Paknys, kaip prityręs banki
ninkas, įeina į Lietuvos banko val
dybą, tampa jo valdytoju ir tose 
pareigose išbūna iki 1940 metų ruse 
okupacijos.

Velionis pasižymėjo sąžiningumu, 
darbštumu ir kietumu. Didelis fi
nansų žinovas, J. Paknys buvo visuo
met tylus, kuklus, ramus ir atsar
gus.

Čia tremtyje velionis Juozas Pak
nys pastarojo LSDP suvažiavimo 
buvo išrinktas partijos Centro ko- 
mitetan, tuo būdu jo asmeny so
cialdemokratų partija nustojo savo- 
pirmaeilio žmogaus.

Laidotuvės sutraukė daug vietos C. 
lietuvių ir atstovų iš kitų zonų. 
Prie jo kapo pasakyta daug kalbų 
ir sudėta apie 30 vainikų. Reiškia
me užuojautą jo šeimai, idėjiniams 
jo draugams ir liūdime, kad Lietu
va nustojo pirmaeilio, kuklaus ir 
sąžiningo savo sūnaus, gebėjusio 
dirbti jos gerovei ir naudai. Lie
tuva neteko didelio savo finansų ir 
ekonominės politikos žinovo, gelbė- 
jusio ją nuo krizių, išlaikiusio litą 
viena pastoviausių pasauly valiutų, 
ir mokėjusio jam patikėtą uždavinį 
išvesti per sunkiausias ir ekonomi
nes ir politines painiavas. K. B.

NAUJAS LIETUVIU. KULTŪROS ŽURNALAS AMERIKOJE
NAUJOJI AUŠRA, mėnesinis kul

tūros žurnalas, 1947 —' lietuviškosios 
knygos metais — gruodis, Nr. 1, I 
metai, 30 psi. in 8°, iliustruotas. 
Redaktorius Anatolijus Kairys, Re
dakcinė Kolegija: Kazys Pakštas, 
Juozas Prunskis, Antanas Vaičiulai
tis, Petras Kiaulėnas. Leidžia Lietu
vių Kultūros Institutas. Adresas: 
10729 S. State St., Chicago 28, Ill., 
USA. Prenumerata: JAV ir Kanado
je — 3 dol., užsienyje — 3,50 dol.

Redakcijos žodyje sakoma: „Išei
dama „N. Aušra“ neskelbia kokios 
nors naujos programos ar skambių 
šūkių. Ji giliai įsitikinusi, kad jos 
programa yra ta pati, kaip ir visos 
priespaudos jungą ir tremtį nešan
čios lietuvių tautos. Iki laimėjimo 
nusistačiusios kovoti tautos progra
mą galima suvesti į vieną sakinį: 
Valstybinė Nepriklausomybė, pasiti
kint Aukščiausiojo parama, ir kul
tūra, kaip tautos subrendimo išrai
ška. Iš to eina vienintelis obalsls — 
laisvė, plačiausia šio žodžio prasme. 
Tai ir yra „Naujosios Aušros“ pro
grama. „Naujoji Aušra“ jaučia, kad 
patsai gyvenamasis metas pateiks 
jos rūpesčius ir nugairins kelius, o 
lietuviškoji dvasia, užgrūdinta šimt- 
metinėj kovoj dėl tų idealų, pati 
intuityviai neleis nutolti nuo šio 
pagrindinio tikslo, įaugusio į mūsų 
kraują ir jausmus. „Naujoji Aušra" 
teka iš tos lietuviškos visuomenės, 
kuri neranda tinkamų žodžių nei 
savo sielvartams išreikšti, nei ne
nuilstamam kovos ryžtui nusakyti. 
Dėl to „N. Aušra“ mano atitiksianti 
visų tauriųjų tautiečių mintis ir- 
siekius, bus išgirsta, išklausyta ir 
visuotinai remiama. Bet gi labiau
siai „N. Aušra“ nori, kad ji būtų 
laikoma viso lietuviškojo pasaulio, 
nusistačiusio kultūriškai bręst ir po
litiškai kovoti, atstove, leidžiama 
šalyje, kur spaudos ir sąžines lais
vės yra labiausiai išbujojusios . . .“

Šiame numeryje rašo prof. J. Gir
nius „Tikėjimas .lietuvių tautos 
amžinumu“, prof. J. Grinius „Mai
ronio vaidmuo lietuvių tautiniame 
atgimime“, prof. St. Yla „Dzūkų 
charakterio bruožai“. Skyriuje Poli
tika ir Visuomenė dedama St. Nor- 
keliūno „Amerikos Lietuvių Tary
ba“, Dr. VI. Juodeikos „Amerika 
likimo kryžkelėje“, Dr. J. Prunskio 
pasikalbėjimas su Dr. K. Griniumi 
ir kt. Dailiosios literatūros skyriuje 
— J. Aisčio, K. Bradūno, At. Kairio, 
J. Yluvio, P. Kozulio, Mykolaičio- 
Putino, A. Vaičiulaičio eilėraščiai,

Grincevičiaus novelė „Pavėjui
nuneštas“ ir kt. Meno skyriuje Vas- 
sia Kiaulėnas rašo apie Mies Van 
der Rohe architektūrą, Vlkt. Petra
vičiaus medžio raižiniai „Jungtuvės" 
ir „Pamergiai“, P. Kiaulėno tapyba 
„Ruduo“ (viršelyje) ir P. Bučio por
tretas, Picasso „Tragedija". Plati 
kultūrinė apžvalga: Thomas Chase 
„The Story of Lithuania“, S. Sužie
dėlio „Šv. Kazimieras“, Peterson 
„Old Lithuanian Songs“, Senn „Li
thuanian Dialectology“ recenzijos, 
Amerikos lietuvių kultūrinis gyveni
mas ir kt. Žurnalas mums įprasto 
formato, skoningai sutvarkytas ir 

patrauklus.
Niekam nekyla abejonių, kad jau

čiamas trūkumas tokio organo — 
kultūros žurnalo, metraščio ar k., 
kuris įvairiuose kraštuose išblašky
tus lietuvius jungtų į vieną šeimą, 
juos guostų vienatvėje, stiprintų 
tautinį atsparumą, būtų gyvas mūsų 
tautos gajumo, kovingumo liudyto
jas- ir kartu reiškėjas. Tokios jung
ties trukumą ypatingai pajunta 
tremtiniai, emigruodami atsiskyrę 

r '

PASIEKUS AUSTRALIJĄ
Putojančiomis jūromis ir okeanais 
Baigiau kelionę ilgą, ilgą.
O margos dienos taip.lėtai sroveno ,
Ir akys žemės pasiilgo'!

Ir štai matau ją, mielą, jaukią, brangią.
Gal greit nurims širdis susopus? ... 
Kaip ir šiaurėj, tokia pati padangė, 
Bet žemė... Žemė — ne Europos...

Žengiu, statau nedrąsiai žemėn koją.
O žemė supasi... Taip keista!... 
Jūreiviai šypsosi, sėkmės man moja.
Nauju jausmu širdis užkaista.
Fremantle, 1947. XI. 28.BENAMIO SKUNDAS PAUKŠČIUI
„... tingiai aplink laivą skraido ne- 
baikštūs albatrosai, ištvermingiau
sieji pietų vandenų paukščiai, nes 
daug mylių atlieka ištisas paras 
nenutūpdami. (Iš reportažo).

Virš Tasmanijos plačiųjų vandenų 
Dieną naktį nardai oru taip lengvai.
Laikas, audros . tau nevargina sparnų, 
Ir negąsdina tavęs žmogaus laivai.

Tingiai ir flegmatiškai žvelgi visur.
Kyla bangos rūsčios, aukštos kaip kulnai. 
Tau nereikia niekad klaidžioti svetur...
Aš — benamis, albatrose, ar žinai?

Ir pavydžiu tau tėvynės vandenų.
Čia ramiai, nerūpestingai sau sklandai. 
Nesulaukiu aš nakties jaukių sapnų, 
Ir dienas man šaldo ilgesio ledai. v
Tasmanijos jūros, 1947. XII. 5.NAKTIS MELBOURNE
Mirgėk reklamomis, pietų puošnusis mieste. 
Šią naktį mano akys į tave įsižiūrės.
Tačiau, ar tu visiems gali vienodai šviesti, 
Ir man, atklydusiam iš tolimos šiaurės?

Ar kaitrią dieną palmė telks ir man pavėsį?
Koks medis čia tėvų sodybos klevą man primins?

' Ar visados, kaip ir šiąnakt, mane žavėsi? 
Ir širdį skaudančią kas guos čia, kas ramins?

Tu priimi mane, kaip savo mielą draugą. 
Bet aš, deja, čia atvykau ne J svečius...
Nors man sakai, kad jau pasiekiau uostą saugų, 
Praplaukęs vandenis audringus ir plačius.

Spindėk reklamomis, pietų puošnusis mieste, 
Užuomaršą ir džiaugsmą duodamas man... laikinai.
Juk nežinia, kur mano kelias gali nusitiesti, 
O tu šiaurės žmogaus - troškimą ar žinai?
Pietų Australija, 1947. XII. 7. JUOZAS MIK9TAS

nuo tremtinių masės ir patekę visiš
kai svetimon aplinkon. Pirmieji jų 
prašymai likusiems draugams — 
siųskite mums spaudos! Laikraštis 
šio troškulio patenkinti negali, nes 
jis taikomas daugiau vieno kurio 
krašto sąlygoms, ir žinios greit nu
stoja aktualumo. Tai mes geriausiai 
matome pasklaidę Amerikos lietuvių 
dienraščius ar savaitraščius. Kartais 
kyla klausimas, ar iš viso toks or
ganas ' yra galimas?

„N. Aušra“ yra užsimojusi būti 
„laikoma viso lietuviškojo pasaulio, 
nusistačiusio kultūriškai bręsti ir 
politiškai kovoti, atstove“, žinoma, 
atidavus tam tikrą duoklę kraštui, 
kuriame ji leidžiama ir į kurį yra 
nukreiptos viso pasaulio lietuvių 
akys. Tad neatsitiktinai, turbūt, lei
dėjai yra pasirinkę ir Aušros vardą, 
kuris kiekvienam lietuviui yra ne 
tik brangus, bet kartu ir gyviausias 
laisvės troškimo, vieningumo, idea
lizmo simbolis. Šio vardo pasirinki
mas kartu suponuoja tam tikrą idė
ją, kuri kiekvieno lietuvio sąmonėje 
yra gyva, visiems bendra, į jokios 
vienos politinės ar pasaulėžiūrinės 
srovės rėmus nesuvedama. Ar pa
vyks „Naujajai Aušrai“ išspręsti šį 
sunkų uždavinį, parodys ateitis. Tai 
priklausys ir nuo redakcinio kolek
tyvo, ir nuo bendradarbių, ir nuo 
visų lietuvių supratimo ir tinkamos 
paramos. Redakcinio kolektyvo ir 
daugumos bendradarbių, kurių są
raše sužymėta per 70, vardai ir as
menybės lietuvių tautos mokslo, 
meno, literatūros, visuomenės, poli
tikos gyvenime daugumoje yra ne 
tik žinomos ir ryškios, bet ir davu
sios nemirštamų kultūros vertybių.

Apie ši pirmąjį numerį dar ne
galima pasakyti, kad jo turinys būtų 
tikrai aktualus ir atitiktų visiems 
lietuviams skiriamo kultūros žurnalo 
reikalavimus. Priekabus skaitytojas, 
bent čia Vokietijoje, jame gali rasti 
ir jau seniai skaitytų minčių. Bet gi, 
kaip patys leidėjai sako, šis numeris 
yra išėjęs vienu mėnesiu anksčiau, 
pagerbiant lietuviškosios knygos 400 
metų sukaktį, vadinas, kiek skubotai. 
Be to, beveik nė nepradėta semti 
žurnalo žymiųjų bendradarbių aruo
dai, kuriuose slepiasi daugybė dva
sios turtų, laukiamų kiekvieno lie
tuvio.

Sveikiname „Naująją Aušrą“ ir 
josios Redakcinę Kolegiją, pasiryžu
sią didžiam kultūros ir kovos žygiui. 
Tikime, kad žurnalo vadovams, tu
rint tokį bendradarbių būrį, pavyks 
suorganizuoti stiprų rėmėjų kadrą ir 
išugdyti „Naująją Aušrą“, kurios 
lauktų kiekvienas lietuvis — kul- 
tūrininkas, mokslininkas, Amerikos 
biznierius, Anglijos angliakasys, Ka
nados miškakirtys, Australijos avi- 
ganys ar svetimšalių legijonierius 
Indochinijoje. Tebūnie „Naujoji 
Aušra“ verta savo pirmtakūnės įpė
dinė! „Kaip aušrai auštant nyksta 
nakties tamsybė, o kad taip pabustų 
ir Lietuvos dvasia“.

P. Glemža
„OLIVERO TVISTO" FILMAS

Anglų filmų bendrovė Cineguild 
ruošia filmą pagal Charles Dicken- 
s'o romaną „Oliverą Tvistą“. Daug 
vargo buvo, kol buvo surastas titu
linio vaidmens aktorius. Iš 1.500 
kandidatų išrinktas Jonny Howard 
Davies, nelankęs nei teatro nei ki
no mokyklos, tik kilęs iš aktorių šei
mos. - ' - (N. de F.)

GRĮŽO greta garbo
Po šešerių metų pertraukos į fil

mų pasaulį sugrįžo Greta Garbo. Ji 
dirbs prancūzų-amerikiečių-anglų 
'filmų bendrovėje. (t)ie N. Z.)

KULTŪROS 
PASAULYJE

MIRE ERNST LUBITSCH
Berlyne gimęs, garsusis aktorius 

ir režisierius Hollywoode Ernst Lu- 
bitsch mirė širdies liga, sulaukęs 55 
metų amžiaus. Velionis buvo Max’o 
Reinhardt'o mokyklos auklėtinis. 
Pirmieji jo kaip aktoriaus pasiseki
mai buvo Vokiečių Teatre Berlyne

Filmų režisierius Ernst Lubitsch
tuoj po pirmojo pasaulinio karo. 
Tačiau pasaulio garsenybe jis tapo 
kaip filmų režisierius. Jo specialy
bė — komedijiniai filmai, pasižymį 
nepaprastu subtilumu. 1930 m. Lu
bitsch išvyko į Hollywoodą ir ten 
pamažu tapo vienu iš žymiausių re
žisierių. (N. de F.)

TEISIAMAS KNUT HAMSUN
Pietų Norvegijoje, Grimstadt'e, 

vyksta procesas prieš Knut'ą Ham- 
sun’ą. Jis kaltinamas už popagandą 
karo metu vokiečių naudai. Reika
laujama pusės milijono kronų bau
dos. 88-rių metų amžiaus Knut 
Hamsun, dėl kurtumo, bylos eigoje 
dalyvauja raštu. (N. de F.)

721 MILIJONAS EGZEMPLIORIŲ
Sovietų Sąjungos „knygos rūmų“ 

pranešimu, marksizmo ir leninizmo 
klasikų raštų nuo Sovietų Sąjungos 
įsikūrimo esą išplatinta 721 milijo
nas egzempliorių. (N. de F.)

BALIO SRUOGOS MINĖJIMAS 
AUGUSTDORFE

Sausio 18 dieną LTB Augustdor- 
fo komiteto iniciatyva suruoštas B. 
Sruogos minėjimas. 9,30 vai. sto
vyklos koplyčioje buvo pamaldos 
velionio intencija. Giedojo sol. V. 
Baltrušaitis. 17 vai. YCMA-os sa
lėje Pr. Naujokaitis paskaitoje api
būdino B. Sruogą kaip rašytoją ir 
kritiką, J. Gučius nušvietė jo tea
tralinę veiklą, B. Sruogos poezijos 
deklamavo stud. Kochanauskas ir P. 
Bražėnienė. Dainavo sol. A. Btn- 
kevičiūtė. Akomponavo ir muzikinį 
minėjimo foną davė pianistė S.’ Pa- 
lečekaitė-Levickienė. Ppetfrię minė
jimo introdukciją ir visą meniškąjį 
apipavidalinimą atliko J. Gučius. 
Salė buvo dali. Z. Kolbos skoningai 
papuoštą. Į minėjimą visuomenė 
gausiai susirinko.

(Pabaiga iš nr. 2 ir 3) 
Bet kas tau, Danguole?! . . . 
„Labai skauda galvą“ — netvirtai 

atsakė Danguolė.
„Perdaug saulėje buvai, vaikuti, 

Greitai į lovą. Svečius turės priimti 
vienas tavo senas tėvas“ . . . — 
kalbėjo majoras, švelniai glostyda
mas mergaitės plaukus ir bučiuoda
mas jos užmerktas akis ...

■ Krosnis mano kambary buvo jau 
prigesusi. Mergaitė pasisuko daugiau 
J mane veidu ir įbedė akis į tamsą. 
Į jos veidą vėl greitai rinkosi 
skausmas. Ji pradėjo giliai ir ne
taisyklingai kvėpuoti. Akys buvo 
plačiai ' atidarytos, lyg ji tamsoje 
kažką matytų. Kelios skausmo gri
masos sutraukė jos veidą. Konvul
sijos perbėgo vaikišką kūną. Ji 
griebėsi rankomis už krūtinės, pa
skui jomis suspaudė savo purią 
tamsiaplaukę galvutę.

„Mano tėvas! . . . mano tėvas!..
— suvaitojo širdį veriančiu balsu ir 
vėl sukniubo prie mano kelių.

Mėginau nelaimingą kūdikį pakel
ti, raminti. Viskas veltui.

„Gelbėkite, daktare! . . . pasigai
lėkite! ..." — vaitojo mergaitė.

Mano ašaros krito ant jos sutaršy
tos galvutės.

„fJe . . . ne, daktare, Jūs nepasi
gailėsite manęs! Manęs niekas ne
pasigailės. Bet mano tėvas! .. . . 
Mano tėvas! Jis turi gyventi! . . . 
Pasigailėk jo, daktare! ... Jis ne
turi niekados sužinoti! Jis turi gy
venti! ..." — vaitojo, aimanavo, 
rankas laužydama nelaimingoji su 
baisaus skausmo išraipytu veidu ir 
tokia neviltim akyse, kad ji buvo 
daugiau panaši į pamišėlę, kaip į 
normalų žmogų.

—Rytoj vakare ateik, mano kū
diki, — nežinau ir dabar, kaip jai 
pasakiau tuos žodžius . . .

* » *
Vėlai pabudau po nemigo nakties.
Pro sunkias užuolaidas skverbėsi 

seniai matytos .saulės spinduliai. 
Praėjęs vakaras man pasirodė iš 
karto, kaip baisus sapnas. Bet pa
mažu visi vaizdai ryškėjo ir įgijo 
iki smulkmenų aiškias formas žiaud
rios tikrovės, kurią aš pati vaka
rykščiu pakvietimu dar pratęsiau, 
nežinodama, nei kokia bus tolimesnė 
veiksmo eiga, nei koks jo galas.

Jaučląu norą būti viena. Nutariau 
išvažiuoti už miesto. Jau besėdančią 
į mašiną mane sulaikė sanitarė. 
Profesorius pakvietė į ligoninę.

Ant operacinio stalo gulėjo labai 
jauna, smulkutė moteris. Ji daugiau 
tiko lavoninei, kaip operacinei salei. 
Bet, matyt, dar buvo gyva, nes vis

kas aplink buvo paruošta operacijai.
— „Daktare, darykite Jūs opera

ciją. Aš Jums asistuosiu. Esu per
daug išvargęs po sunkios naktinės 
operacijos.“ — Pasitiko mane profe
sorius, laikydamas rankoje paruoštą 
chirurginį apsiaustą. Reikėjo skubėti.

Plaudama rankas, per stiklinę 
pertvarą stebėjau ligonę. Ji man 
gyvai priminė nelaimingą mergaitę 
iš praėjusios nakties.

Be gyvybės ženklo gulėjusi ligonė, 
pradėjo blaškytis. Išdžiūvusios ran
kos braškėdamos įsikabino į opera
cinio stalo kraštą. Ji mėgino pasi
kelti, bet suėmę nauji skausmai 
parbloškė atgal. Ligonė tik atidarė 
siaubo pilnas akis ir nežmonišku 
balsu suriko: „Daktare, gelbėkite!.. 
pasigailėkite!“ — Mane perėjo šiur
pas, nes buvo žodžiai iš praėjusios 
nakties . . .

„Pats momentas, daktare; ligonė 
jau antra para kamuojasi pasku
tinėmis jėgomis. Kūdikio neišgel- 
bėsime, bet bent motiną.“' — paly
dėjo mane profesoriaus žodžiai prie 
operacijos stalo.

Kai ligonė užmigo ilgu, ramiu 
miegu, išėjau iš ligoninės. Pasukau 
mašiną iš miesto. Buvo vėlyba po
pietė. Vienur kitur ant ražienų drai
kėsi pirmieji voratinkliai. Sustojau 
prie ežero. Ramus, lygus buvo jo 
paviršius, kaip akys kūdikio, kuris 
dar nepažįsta jokios aistros . . .

Kodėl jis nebuvo toks ramus aną 
ankstybos vasaros vakarą? Ir tada 
ta pati dangaus mėlynė prausė jame 
savo veidą, kaip dabar. O gal ne? 
Tada ji buvo karšta, raudonai nusi
dažiusi nuo paskutinės besileidžian
čios saulės spindulių. Ir ežeras ne
rimo ... O dangaus mėlynė, kaip 
jauna, kukli mergaitė, nesuprasdama 
jo nerimo vis daugiau raudo vakaro 
žaromis ir maudėsi, suposi mažytėse 
ežero bangose ...

Aistros liepsnelės pradėjo tada 
degti jo akyse. Tik jauna, naivi mer
gaitė, nieko nesuprasdama, džiaugėsi 
matydama jo juodų akių gelmėse 
atsispindinčias . . . saulėleidžio ža
ras ... — tokios mintys man skver
bėsi į galvą ežero pakrantėje, kur 
aš atėjau, kaip nusikaltėlis slaptai 
pasižiūrėti savo nusikaltimo vietos.

Bet ar aš jau nebuvau nusikaltėlė? 
Ar aš nedalyvavau su nelaimingąja 
jos nusikaltimo paslaptyje? Ar aš, 
kviesdama šiam vakarui mergaitę 
pas save, nepasėjau savo sieloje man 
iki šiol nepažįstamo nusikaltimo 
sėklos? ...

Mano sieloje kažkas vyko, kažkas 
nauja formąvosi. Atrodė, lyg ten 
būtų iširusi įprasta harmonija, lyg
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ten būtų kažkas skilę ir pasidalinę 
į dvi dalis. Viena iš jų man davė 
daugiau pajusti nuo vakar vakaro 
mano sieloje pasėtą nusikaltimo 
sėklą; antroji — dar labai neaiškiai, 
kaip miglose — rodė jau pribrendusį 
vaisių, kuriuo turėjau naudotis ne 
aš, bet nelaimingoji mergaitė, vadin
dama jį savo gyvenimo išgelbėjimu.

Aš jaučiau savyje vykstančią ko
vą, kuri buvo visiškas kontrastas 
nepaprastai gamtos ramybei. Gamta 
buvo rami, nes ji buvo išpildžiusi 
savo uždavinį. Joje nieko nebuvo 
netikslingo; net mirtis turėjo gam
toje prasmę. Mirė silpnieji, kad savo 
mirtimi duotų gyvenimą stipresniems 
už save . . .

Šitą dėsnį pasisavino iš gamtos 
žmogus ir jį įteisino. Argi ne dėl 
šito paties dėsnio rytą ant opera
cinio stalo su kruopščiausiu pasi
ruošimu nužudžiau dar negimusį 
kūdikį?! . . . Bet nei teisė, nei medi
cina čia nenori pripažinti žudymo. 
Tai tik chirurginė priemonė išgelbėti 
motinos gyvybei!

— „Daktare gelbėkite!“ ... — 
šaukė moteris ant operacinio stalo...

„Daktare gelbėkite! ... Mano tė
vas! -Jis turi gyventi!“ ... — dar 
aiškiau už pirmuosius skambėjo 
mano ausyse kiti' žodžiai, kuriuose 
nebuvo jaučiama instinktyvinė bai
mė dėl savo gyvybės, bet noras pa
siaukoti bet kokia kaina už savo 
tėvą.

Yra kažkas dar aukščiau už gyvy
bę! .. . — pamažu formavosi many
je nauja mintis.

Kas? Garbė? Geras vardas? Meilė 
tėvams? . . . Šių dalykų pajautimas 
yra žmogui taip pat įgimtas, kaip 
instinktas. Tik šis pajautimas sau
goja žmogaus aukštesnę vertę, jo 
patį žmogiškumą, kai instinktas gina 
tik žemesniąją jo vertę — jo fizinę 
gyvybę. Jeigu leidžiama gelbėti 
žmogaus žemesnę vertę, kodėl ne
galima gelbėti jo aukštesnės vertės?! 
— viena po kitos raižė mano sme
genis iki to laiko man buvusios vi
sai svetimos mintys. Nesiryžau da
ryti dar jokio sprendimo. Leidau 
pro savo dvasios akis slinkti artimos 
praeities vaizdams, kurie prieš mano 
protą rikiavo ilgas virtines klaustu
kų. Turėjau į juos pati viena surasti 
atsakymą ir jį dar šį vakarą duoti. 

Stebėjausi savimi, kad aš neskubė
jau ir buvau visai rami, lyg rodos, 
viskas turėtų savaime susitvarkyti 
be manęs.

Kareivinių rajone .sutikau iš už
siėmimų grįžtantį pulką. Jo priešaky 
jojo Danguolės tėvas. Ant'laibo, juo- 
dp, kaip naktis, arklio, tiesiai ir ne
paprastai laisvai jis sėdėjo balne. Jo 
veidas buvo įdegęs saule, žvalus ir 
kiek kietas, kaip tikro kario. Bet 
užtat tamsiai pilkos akys švelnios ir 
geros. Lūpos sučiauptos, bet taip ne
stipriai, lyg jos kiekvienu momentu 
būtų parengtos šypsenai.

Sustabdžiau mašiną ir nulydėjau 
jį akimis, tikėdamasi kartu su jo 
išvaizda suvokti visą jo asmenybę. 
Bet jis buvo vienas iš tų retų žmo
nių, kurių asmenybės nepasiduoda 
Jokiai analizei, nes jų charakteriai 
yra perdaug vientisi. Kaip neperlei- 
dęs elektros srovės per tam tikrus 
elementus, nepasakysi, ar ji yra tei
giama ar neigiama, taip neatskirsi 
tokių žmonių charakterių teigiamų 
bruožų nuo neigiamų, kol nepasiro
dys, kaip jie reaguos jų visą būtybę 
liečiančiuose gyvenimo atvejuose. 
Jie ir patys nieko negalėtų pasakyti 
apie save, nes jie nepergyvena sa
vyje tos įtampos, kuri atsiranda, 
nuolat susiduriant charakterio pliu
sams ir minusams. Ta įtampa yra 
ne kas kita, kaip paties žmogaus 
kompromisas su savim.

Tokio kompromiso majoras'nepa
žino. Žmogaus ir kario garbė buvo 
ta ašis, apie kurią rikiavosi visi jo 
veiksmai.

Apskrities mieste negalėjai net 
miegamojo durų uždaryti, kad ne
sužinotų plačioji visuomenė. Bet 
apie majorą nė' žodžio, kas žemintų 
jo garbę. .

Jo gyvenimo prasmę sudarė kario 
garbė ir jo duktė.

„Tėvas turi gyventi!“ ... — prisi
minė man Danguolės žodžiai. Dabar 
tik pradėjau juos suprasti. Ji nebuvo 
kažkas šalia jo, bet jo paties dalis. 
To vientiso, nedalomo „aš“ dalis. 
Todėl ji negalėjo lūžti, nepalaužusl 
jo paties. Linkti jis negalėjo, tik 
lūžti. Žmonės, kurių vidujinis „aš" 
susideda tik iš vertikalinių linijų, 
niekados nelinksta, tik lūžta.

„Jis turi gyventi!" ... vis aiškiau 
ir aiškiau kalbėjo man vidaus'balsas.

Nenorėjau, kad jis mane apgaudinė
tų. Jis turėjo mane įtikinti.

„O tas nežinomasis ar neturi tei
sės gyventi?“ — pastačiau savo 
vidaus balsui aiškų klausimą.

Iš karto jis nutilo. Matyt, suabe-
jojo savo galia (spręsti likimą to, 
kuris jam iš viso nežinomas, nepa
žįstamas, kuris nežinia, iš kur turi 
savo pradžią.

„Bet ta paslaptis nuo ■ mūsų akių 
nukris. Jis bus žmogus ir turės taip 
pat paklusti žmogaus įstatymui ir 
viešajai nuompnei. Ar jis tada ne
prakeiks tos teisės į gyvenimą, kurią 
dabar jam nori apsaugoti žmogaus 
sukurtas įstatymas?! Jis atsineš į 
pasaulį gėdos dėmę, kurios jam nie
kas niekad nenutrins. Jis kaip koks 
invalidas, bus išskirtas iš kitų tarpo 
ir baisiai kentės, nerasdamas savyje 
fizinio luošumo. Kad jis neturės 
aukštesnės, tačiau vistiek viešosios 
nuomonės sudarytu mastu matuoja
mos žmogaus vertės, to jis niekados 
nesupras. Tėvų vardas, kitiems reiš
kiąs palaimą, jam reikš prakeikimą. 
Žmogaus rašytasis įstatymas, kuris 
dabar gina jo fizinę gyvybę, neį
stengs apginti vėliau jo aukštesnės 
žmogaus vertės, kurios jam nieka
dos nepripažins nerašytasis žmo
gaus įstatymas“ — vėl prabilo mano 
vidaus balsas naujais įrodymais. Aš 
buvau tais įrodymais patenkinta, nes 
kartu su jais grįžo į mano vidų 
pusiausvyra ir įprasta harmonija.

Visiškai rami laukiau mergaitės. 
Ji atėjo baili ir susirūpinusi. Išblyš
kusiame veidelyje matėsi aiškios 
nemigos žymės. Jai nieko neaiškinau. 
Už dviejų dienų ji turėjo manęs 
laukti namuose.

Mergaitė mane sutiko su baime. 
Iš jos žvilgsnio, kuriuo ji sekė mano 
pasirengimą, supratau, kaip ji netu
rėjo nė mažiausios nuovokos, kas 
turėjo atsitikti. Atrodė, kad ji buvo 
įsitikinusi greitai mirsianti. Gyvybės 
instinktas pabudo, sukeldamas mirties 
baimę. Bet vienas žvilgsnis į.tėvo pa
veikslą grąžino jai pasiryžimą.

Kai, įsakiusi jai kelias dienas pa
silikti lovoje, rengiausi išeiti, ligonė 
silpnai suspaudė man ranką ir liūd
nu, tačiau be galo dėkingu žvilgsniu 
palydėjo mane ligi durų.

Neturėjau nė mažiausio abejojimo, 
kad operacija gerai pavyko. Grįžau 
namo visiškai rami.

Tą patį vakarą kaž kokiais reika
lais staiga grįžo iš manevrų su savo 
draugais majoras.

Mergaitė, bijodama kokio nors 
įtarimo, tėvo prašoma atsikėlė. Ji 
praleido kartu visą vakarą, net šoko.

Naktį prasidėjo skausmai. Ją visą 

degino keistas karštis. Protarpiais 
krėtė drebulys. Nelaimingas kūdiki* 
neturėjo drąsos šauktis pagelbos. 
Rytą ji buvo netekusi sąmonės. Pa
kviesti ligoninės gydytojai stovėjo 
prieš ją bejėgiai. Kur buvo ligos 
priežastis?! Kas galėjo atidengti 1 
paslaptį?!

„Daktare, gelbėkite mano vienin
telį kūdikį! . . . Ji turi gyventi! — 
trečią kartą girdėjau tuos pačiu* 
žodžius. Ar jie tadą išėjo iš jaunutės, 
dar gyvenimo nepažįstančios, mer
gaitės lūpų, ar iš moters ant opera
cinio stalo, ar dabar iš kietai likimo 
išbandyto vyro lūpų, vistiek juose 
buvo kažkas bendro. Juose buvo tu 
pati neviltis, reiškianti žmogaus 
visišką bejėgiškumą ir kartu besą
lyginį reikalavimą teisės gyventi 
sau ar kitam . . .

Teisės gyventi?! ... Argi aš ne
buvau padariusi sprendimo, kas turi 
gyventi.?! ... — nerangiai pynėsi 
mano mintys, nesiorientuodamos 
naujoje padėtyje. Ir ’staiga mano 
gyslose pradėjo šalti kraujas. Aš pa
dariau sprendimą, bet nenumačiau, 
kas turi ji vykdyti. Aš? . . . Mano 
collegos? ... Iš viso kas nors iš 
žmonių? . . .

„Ne!../nei... — šaukė kaž kas 
manyje pasityčiodamas. O gal ir ne 
manyje, gal šalia manęs! . . . Dar 
baisiau! Buvo dar kaž kas, kaž ko
kia neapčiuopiama būtybė,-prieš ku
rią žmogus yra bejėgis. Jai nebuvo 
galima įsakyti, nebuvo galima iš jos 
reikalauti. Ji turėjo nematomoje ran
koje savo sprendimą ir jį neatšau
kiamai vykdė.

Mergaitė mirė . . .
* * *

Apytamsiame, kiek niūriame tei
sėjo kabinete viešpatavo kapų tyla, 
kai advokatas baigė skaityti lygia 
moteriška rašysena rašytus lapus, 
kurie nebuvo niekam adresuoti, nie
kam paskirti. Gal būt, tai buvo tik 
kaltinamosios apyskaita pačios sau. 
Matyt, ji mėgino pati pasmerkti sa
ve, bet negalėjo. Tada konstatavo 
tik savo pasielgimą, kuris netu
rėjo įvykti, bet negalėjo ir neįvykti.

Teismas turėjo grįžti į salę bet 
teisėjas nesijudino. Jis dabar nebuvo 
teisėjas, o tik sujaudintas žiūrovas 
neišvengiamos žmogaus tragedijos. 
Jam buvo sunku grįžti į salę, kaip 
teisėjui ... Su žmogaus sprendimu 
žmogui ...

Valstybės gynėjas buvo irgi šiek 
tiek sumišęs. Bet jis tuoj atgavo pu
siausvyrą, kai po pažastim pasprau- 
dė bespalviais odos viršais kodeksą.

Jis atmintinai žinojo paragrafą 
neatšaukiamo sprendimo .’. .
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Baltų Centr.Tarybos pranešimai
1. Britų universitetų vicekanclerių nėjimo medžiagą, minėtas komitetas

pasiųs Britų Užsienio Reikalų Mi
nisterijai ir PCIRO atitinkamas re
komendacijas, kad' suteiktų atrink
tiems DP akademikams darbo moks
linėse institucijose. Šių įstaigų su
tikimas esąs būtinas, kad komitetas 
jiems galėtų pasiūlyti darbą.

Du DP profesoriai jau yra gavę 
paskyrimus: Pinnebergo studijų 
centro estų rektorius astronomas 
Dr. E. Opik paskirtas į Šiaurės Ai
rijos Armagh observatoriją ir to 
paties studijų centro latvių rekto
rius Dr. E. Dunsdorfs, ekonomistas, 
gavo lektoriaus vietą Melbourne 
universitete, Australijoje.

2. Ryšium su BCT 1947 m. lapkri
čio mėn. įteiktais memorandumais 
karo belaisvių ir Mažosios Lietuvos 
lietuvių reikalu, Britų Zonos IRO 
žodžiu painformavo BCT-ą, kad 
IRO centras Ženevoje nutaręs kai 
kurioms buv. karo belaisvių ir Ma
žosios Lietuvos lietuvių kategori
joms suteikti IRO globą.

Smulkesnės žinios tuo reikalu bus 
paskelbtos vėliau.

,3. Iš IRO sužinota, kad kovo-ba
landžio mėn. įvyks Visų zonų DP 
specialistų atstovų suvažiavimas, 
dalyvaujant ir IRO atstovams, DP 
specialistų įkurdinimo klausimui 
aptarti. Suvažiavimas, manoma, 
įvyks Ženevoje. Paruošiamieji dar
bai pradėtu

4. IRO emigracijos skyrius prane
ša, kad nuo š. m. vasario mėn. re
guliariai kas mėnesį vyks vienas 
laivas su DP į Australiją. Tikima
si, kad ir nedidelis skaičius šeimų 
galės Australijos emigracine schema 
pasinaudoti. Australija planuojanti 
1948 m. paimti 12.000 tremtinių.

5. D. Britanijos Lietuvių S-ga pra
dėjo leisti laikraštį „Britanijos Lie
tuvis“, kurio redakcija per Baltų 
Centrinę Tarybą kviečia visus Vo
kietijoje gyvenančius žurnalistus ir 
kultūrininkus jame bendradarbiauti.

Redakcijos adresas: 3, Malborough, 
Gate Stables, Elms Mews, Lankaster 
Gate, London, W. 2.

6. Linotipininkai yra prašomi 
skubiai registruotis BC Taryboje.

PERKELTA STADES 
STOVYKLA

Stadės stovykla nuo š. m. sausio 
20 d. perkeliama į (20a) Dedelstort, 
uber Wittingen, Kr. Gifhorn.

AKADEMINIO „ŠVIESOS“ 
JAUNIMO ŽIEMOS STOVYKLA 

SCHWEIGMATT’E
Gražiame Schwarzwalde, Šveica

rijos pasieny, netoli Bazelio buvo 
suvažiavę trijų zonų šviesiečiai į 
savo tradicinę žiemos stovyklą. Da
lyvavo 130 studentų-čių iš 8 univer
sitetų. „Šviesos“ centro valdyba 
sudarė puikias sąlygas studijuojan
čiam jaunimui Kalėdų atostogų me
tu (nuo gruodžio mėn. 30 d. iki 
sausio 8 d.) pailsėti ir paiškylauti. 
Stovyklai vadovavo stud. teis. Pit- 
kunigis.

Stovykloje Naujieji Metai buvo 
sutikti įspūdingai. Linkėjimuose 
visų mintys krypo j namus, į Tė
vynę. x

Buvo leidžiami du laikraštėliai: 
„Pielyčia" ir „Gniūžtė“. Jie infor
mavo ir linksmino stovyklautojus. 
Ypatingai gražiais sąmojais pasižy
mėjo stud. Dargis.

Už meninius pasirodymus buvo 
paskirtos premijos.

Pirmas vietas laimėjo Bonn'os ir 
Tubingen’o skyriai. Pavieniai as
menys taip pat gavo už pasirody
mus dovanų: Alf. Petruitis, V. Pun
dzevičius ir Celna.

Buvo suruoštas B. Sruogos, Dr. V. 
Kudirkos ir J. Biliūno minėjimas ir 
meno vakaras. Meno vakaro pro
gramoje Vilniaus . operos solistė 
Krištolaitytė padainavo, stud. Pun
dzevičius paskambino pianinu, stud. 
Celna smuiku pagrojo, stud. M. 
Dumpytė ir stud. Alf. Petruitis pa
dainavo Prūsų lietuvių liaudies dai
nelių.

Šalia iškylų ir pramogų buvo ir 
rimtų paskaitų. Dipl. teisininkas 
Bušackas skaitė dvi paskaitas: „Eu
ropos krizė ir mūsų sąmoningumas“ 
ir „Egzistencializmas humanizmo 
šviesoje“. Dipl. agr. Daugėla skai
tė paskaitą: „Tautinė vienybė de
mokratinėje santvarkoje“. Prof. 
Galvanauskas skaitė dvi paskaitas: 
„Ateities Lietuva“ ir „Visuotinė 
krizė“. Stud. A. Petruitis skaitė 
B. Sruogos kacete parašytą paskai
tą: „Natūralinė ir estetinė tikrovė“. 
Po kiekvienos paskaitos studentai 
aktyviai dalyvavo diskusijose.

Stovyklos menininkai buvo pa
kviesti į Schweigmatt’o vokiečių sa
natoriją koncertuoti. Su dideliu 
pasisekimu programą atliko daini
ninkė J. Krikštolaitytė, pianistas 
Pundzevičius ir smuikininkas Celna.

Stovyklą aplankė Lorrach komen
dantas, kuris tarė karštą žodį. Sve
čiui pagerbti buvo suruošta meninė 
programėlė.

Stovykla buvo lyg viena darni 
šeima, kuri duoda pagrindo tikėti, 
kad šviesiečių siekimai ir idėjos ne
abejotinai prisidės prie mūsų Tau
tos ateities sėkmingų darbų.

A. Šakelė
UŽDARYTI PABALTIEČIŲ TAU

TINIAI KOMITETAI
Gottingenas. š. m. sausio mėn. 

8 d. Gottingene gyvenančių lietuvių, 
latvių ir estų stovyklų komitetams 
atatinkamais raštais buvo pranešta, 
kad 55 DPACS Gottingen B.A.O.R. 
Įstaiga nuo š. m. sausio mėn. 8 d.

ir rektorių komiteto atstovų komisi
ja, susidedanti iš 7 asmenų, š. m. 
sausio mėn. 5—11 d. apklausinėjo 
200 DP, turinčių akademines kvali
fikacijas. Iš 246 BCT pasiūlytų lie
tuvių kandidatų (sąlygos: anglų kal
bos mokėjimas ir nesenesni, kaip 50 
metų amžiaus) į apklausinėjamųjų 
asmenų sąrašą pateko 26 lietuviai. 
Komisijai sutvarkius visą apklausi-

PRANEŠIMAI
TEISMO SKELBIMAS

1947 m. gruodžio mėn. 22 dieną 
Mūnchene mirė Sofija_ Serstobaitė, 
gim. 1924 m. liepos mėn. 22 d. Kau
ne, 1944 m. gyvenusi Ukmergės 
mieste. Liko kilnojamas turtas. Gi
minės, jei tokių yra, prašomi per 
du mėnesius nuo šio skelbimo die
nos atsiliepti. Neatsiliepus ir teisių 
Į palikimą nejrodžius, turtas bus 
perduotas bendruomenės naudai.
LTB Mūncheno Apylinkės Teismas, 

Mūnchen, Lamonstr. 21
TEISMO SKELBIMAS

1947 m. . gruodžio mėn. 13 d., 
Mūnchene mirė inžinierius Stasys 
Pranckūnas, gimęs 1916. IV. 19. 
Petrograde, nuolatinė gyvenamoji 
vieta Lietuvoje, Utenos apskritis. 
Liko kilnojamas turtas. Giminės, 
jei tokių yra, prašomi per du mė
nesius nuo šio skelbimo dienos at
siliepti, Neatsiliepus ir teisių i pa
likimą nejrodžius, turtas bus per
duotas Bendruomenės- naudai.
L.T.B. Mūnceno Apylinkės Teismas, 

Mūnchen, Lamonstr. 21.
„PAŠVAISTES“ PRANEŠIMAS
Baigiama spausdinti B. Brazdžio

nio žodžiams muziko Stp. Sodeikos 
muzikinis kūrinys „Siaurės Pa
švaistė“. Norintieji įsigyti, ypač 
muzikai, chorvedžiai bei dainininkai, 
prašomi tuoj siųsti užsakymus. Lei
dinys bus prisiųstas apdėtu mokes
čiu. Išleidžiamas „Stichdruck“ bū
du.
Leidykla „Pašvaistė", (13a) Seligen 
stadt b/Wuerzburg, Lithuanian Camp.

PAIEŠKOJIMAI
Kas žino ką nors apie likimą OS

KARO URBONO, s. Oskaro, prašo
ma pranešti „L. Z.“ Redakcijai.

Vladas Filius, gyv. Buer-Hassel. 
, Lager Wiebrinhaushof“, Polsumer 
str. 150, ieško tėvų ir pažįstamų. 
Prašoma atsiliepti Irena Peckutė, 
paskutiniu laiku gyv. Berlin, Prin
ces str. 83.

7. Mr. Joseph Survilla, gyv. R-I- 
Box 200, Allegan, Mich., U. S. A., 
ieško Dzidoriaus Survilo, Libiškių 
k., Skaudvilės v., Tauragės ap., ir 
Vitauskio, Aleknų k., Viduklės v., 
Raseinių ap., Žinantieji apie šių 
asmenų likimą prašomi suteikti 
žinių.

8. Plungis T). (Plungienė Teodora), 
gyv. 1632 Edgar Road, Linden, New 
Jersey, U.S.A., ieško giminių iš 
Šiaulėnų ir Šeduvos parapijų, Za- 
lionių km.

9. Pocienė Elzė, gyv. (24) Stade 
(Elbe), Litauisches Lager, Pulverweg, 
ieško sūnaus Jurgio Pociaus.

10. Paliulis Jonas, gim. 1883 m., 
Šilbalių k., ieško pusbr. Motiejaus 
Paliulio ir pusseserės Barboros, 
Ožkabalių k., prieš 40 m. išvykusios 
j U.S.A. (Chikago). Rašyti: Paliulis 
Jonas, 122 D.P.A.C.C.S., Geestacht, 
Sp. I BAOR 3.

11. Prašau atsiliepti Joną ir Juozą, 
Staškevičius, kil. iš Užupiečių k., 
Anykščių v., Utenos ap., arba žinan
čius jų dabartinę gyv. vietą pranešti: 
Gaižutienė Uršulė (Ramanauskaitei), 
(13b) Traunstein/Obb., Kurhaus, 
Zim. 94. Ieško giminės Amerikoje.

12. Stasė Davidauskaitė-Rupeikienė 
iš Telšių, gyv. US.A. ieško: Zosės 
Gaidauskienės, Zosės Dersienės. 
Žinantieji jų likimą ar adresą, pra
šomi skubiai pranešti: A. Skudzins- 
kiėnė, Ravensburg/Wurttemb., Un- 
tere Burach No 60.

PADEKIME SUSIRASTI 
ARTIMUOSIUS

Iš JAV bei kitur per C/Kartoteką 
yra paieškomi žemiau išvardinti 
asmens: 376. JUZĖNAS Julius iš 
Lepšių ir TRIBINEVlClUTE Adelė 
nuo Pušaloto. 377. ŽILYS Steponas 
gimęs JAV. 378. MATUSAITYTE 
Ona gyvenusi Kaune. 379. ŽEMAI
TIS KAzys (1925), CELKIENE-Wolff 
Marija, CELKYTE Olga (1905) ir 
CELKYS Heinrikas (1926). 380.
GRUDZINSKAS Bronius iš Čekiškės. 
381. GRINIAI: Jonas (1882), Juzė 
(1891), Alfonsas (1920) ir Fabijonas 
(1922) — iš Vališkių. 382. KURAS 
Jonas, KRIKSTOLAITYTE Genė, 
ALBRECHTAS Vincas, NAVIRAU- 
SKAITĖ Bronė, KAUNAITES: Ona 
su Petre — visi nuo Šakių. 383. 
BUZlNSKAI: Valentas (1918), Van
da (1920), Laimutė (1943) — visi iš 
Rudžių. ' , 384. KNIZIKEVICIŪTE 
Petrė iš Oželių. 385. Ona BARČAI 
TE, kilusi iš Eržvilko parap., prašo 
atsiliepti jos gimines bei draugus, 
rašant jai tokiu adresu: Mrs. Urbo- 
navičienė-Barčaitė, 3409 So Leavit 
St. CHICAGO, Ill./USA. 386. JO
CIUS Juozas iš Raseinių — tepra- 
neša savo adresą C/Kartotekai, nes 
jam yra JAV mirusio dėdės paliki
mas. Visais šiais reikalais prašoma 
kreiptis j vietos LTB komitetus. Visi 
asmens, laiką save LTB nariais, gy
veną tiek DP .stovyklose tiek už jų 
ribų, raginami nepamiršti bėgyje šio 
mėnesio įsifašyti C/Kartotekon per 
vietos LTB komitetus, jeigu dėl kurių 
nors priežasčių ligi šiol tai nėra dar 
padarę. LTB C/Kartoteka

RAŠO LIETUVIAI IR iŠ VENECUELOS
Po ilgos kelionės, gruodžio 13, iš

lipom j Venecuelos krantą. Po to, 
dar keturios valandos autobusais, ir 
pasiekėme emigrantams paruoštą 
stovyklą. Stovykla naujai įrengta 
(iš amerikietiškų statinių, skardos 
ir cemento). Ji statyta medžių pa
vėsyje, todėl saulė neįšildo. Stovy
kloj teks išbūti apie 4 savaites. Per 
tą laiką bus daromi mūsų sveikatos 
tyrimai, skiepijimai nuo įvairių li
gų, kartu ir nuo tropikinių — ma
liarijos ir kt. Taip pat bus sudaro
mi dokumentai: pasai, suregistruo
jamos specialybės, o vėliau pasiūly
tas darbas. Stovyklos (čia vad. In
stitutais) vadovybė pristatys į dar
bovietę ir prižiūrės, kad imigrantas 
nebūtų skriaudžiamas Ne dėl imi
granto kaltės netekus darbo, Insti
tutas stengsis vėl įstatyti tą žmogų 
į reikiamą gyvenimo vagą.

Mūsų stovykla yra 40 km nuo 
Valencijos ir apie 100 km nuo Ca- 
racaso (krašto sostinės). Kamba- 

Anglų Saunders-Roc fabrikas pastatė pirmą kovos lėktuvą-hidroplaną, 
varomą Dūsen motoru. Ginkluoto keturiais pabūklais ir aprūpinto 
moderniausiais lėktuvų technikos (rengimais lėktuvo greitis — 660 
km/val. Čia jį matome pirmojo skridimo metu. (dpd-Keystone)

visų trijų pabaltiečių stovyklų tau
tinius komitetus paleidžia. Visų 
buv. tautybių komitetų vietas užims 
vienas rinktas komendantas. Be to, 
dar galės turėti 5 asmenų rinktą, 
bet neapmokamą 5 narių pataria
mąją tarybą. Tas pertvarkymas esąs 
padarytas dėl to, kad norima suma
žinti apmokamų tarnautojų skaičių 
iki '7!% (iki šiol buvo 8,5%). Čia 
pat gyvenančių lenkų ir ukrainie
čių stovyklų tautiniai komitetai vi
sai nepaliesti.

Pabaltiečių atstovai tuo reikalu 
kreipėsi į aukštesnes Britų įstaigas. 
Apie tai sužinojęs, stovyklos ko

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Generaliniam Įgaliotiniui p. Vikto
rui Užupiui, vienturtei dukrelei ALDUTEI mirus, skaudžioje šeimos 
nelaimėje nuoširdžią užuojautą reiškia

Gottingeno Lietuviai Studentai

Vienintelei dukrytei ALDUTEImirus, skausmo prislėgtai poniai 
A. Užupienei ir ponui V. Užupiui nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyriausias Moterų Komitetas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. Valdybos Gen. Įgaliotiniui 
Viktorui UŽUPIUI

ir jo šeimai skaudžiai liūdintiems dėl mylimos dukrelės mirties 
reiškiame < širdingiausią užuojautą
/ Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyriausia Valdyba

P. p. A. ir V. Užupiams, jų vienturtei dukrelei ALDYTEI mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą EI. ir VI. Baltrušaičiai

Gerb. p. p. Užupiams juos ištikusioje skaudžioje nelaimėje, jų 
vienturtei dukrelei ALDONAI netikėtai mirus, reiškiame giliausią 

užuojautą E. ir J. Zdanavičiai

L.R.K Anglų* zonos Gen. Įgaliotiniui p. V. Užupiui ir Poniai 
skaudaus sielvarto metu, mylimai dukrelei ALDUTEI mirus, reiš
kiame širdingą užuojautą L.R.K. Meerbeck’o sk. Valdyba

Gerb. p. p. A. ir V. Užupius, mylimai dukrelei ALDYTEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame.

Balčiūnai, Bačėnai, Karužai, Martišiai, Raubai, Kun. Kardauskas,
P. Indreika ir V. Ignaitis

Aldonai ir Viktorui UŽUPIAMS, liūdintiems dėl savo mylimos 
dukrelės mirties, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Anglų Zonos Ateitininkai Sendraugiai

L. R. Kryžiaus Britų Zonos Įgaliotinį p. Viktorą Užupį, jo dukrelei 
ALDONAI-TERESEI mirus, nuoširdžiai užjaučiame

Hannoverio lietuvių studentų at-bė

Skausmo valandoje p. p. A. ir V. Užupius, vienintelei dukrelei 
ALDONAI mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

. * M. ir Z. Strazdai

Mylimai dukrelei ALDONAI mirus, Viktorą Užupį ir Aldoną Užu- 
pienę širdingai užjaučiame .

Bonn'os Universiteto lietuviai studentai

Watenstedt’o Lietuvių Bendruomenės narei p. Leokadijai JUS- 
KfiNIENEI, sesutei Berlyne tragiškai žuvus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą A. ir P. Stankevičiai ‘

riuose gyvename po 8 žmones. Lo
vos dviejų aukštų, čiužiniai — jūrų 
žolės. Pagalvėlė, paklodė, antklodė 
— ploni, medvilniniai. Taip pat ir 
kiti dalykai švarūs, nauji. Dienos 
šiltos, saulės spinduliai karšti (bet 
nuovargio nesijaučia), naktys vė
sioj, bet nešaltos. Švarkas visą lai
ką nereikalingas.

Iš vakaro užtenka gautos antklo
dės, bet nuo vidurnakčio kartais 
nori išsitraukti ir savo atsivežtąją 
antklodę. Klimatinės sąlygos poil
siui geros. Aš pats jaučiuosi geriau, 
kaip kad Lietuvoj vasaros karščių 
metu. Dabar čia yra sausas laiko
tarpis. Nuo kovo mėnesio prasidė
siančios liūtys, kurios, jeigu teisin
gai čia pasakojama, tęsiasi apie 6 
mėnesius. Lietus trankąs neilgai— 
15—20 minučių, bet pila kaip iš ki
biro. Tas kartojasi keletą .kartų 
per dieną. Lietui praėjus, vėl gra
žu, vėl saulutė šviečia. Tuo metu 
esti karštesnės ir dienos. Iš viso,

mendantaš lietuvių komiteto narius 
su jų šeimomis ištrėmė į Seedorfą, 
neduodamas net susisiekimo priemo
nių. Rainiukas

ATRASTAS VITAMINAS „T“
Graz'o universiteto profesorius 

Wilhelm Gūtsch praneša, kad Pietų 
Amerikos termitų kūnuose atradęs 
vitaminą „T“ ir jog jam esą pavykę 
savo laboratorijoje tą vitaminą 
dirbtinai pagaminti. Vitamino „T“ 
atradimas medicinos pasauliui esąs 
labai didelės reikšmės. Bandymai 
jau parodę, kad kiaulės nuo vtia- 
mino „T“ daug greičiau augančios.

(Die N. Z.) 

čia klimatas mums pakeliamas. Da
bar gyvename 450 metrų aukštyje 
nuo jūros lygio.

Uždarbiai yra neblogi. Staliai, 
mūrininkai ir t. t. — gauna 16 ir 
daugiau bolivarų per dieną. Pa
prasti darbininkai — 7—9 boliva
rus. Technikai, inžinieriai gauna 
iki 50 bolivarų per dieną. Maisto 
kainos, maždaug, tokios: kviet. mil
tų kg — 0,50 boliv., baltos duonos 
kg — 1 boliv., bulvių ir kįt. daržo
vių kg — 1 boliv., pieno litras 
0,30 boliv., pusbekonis (50—60 kg)— 
40 boliv,, sviesto kg — 8 boliv., kos
tiumas — 120—250 boliv., bananų 
kg — 0,25—0,50 boliv. ir t. t.

Kraštas turtingas ir neišnaudotas. 
Žemė labai derlinga. Gerai auga 
kviečiai, bulvės. Vietiniai nesiver
čia daržovėmis, matyt, jiems atrodo 
per sunkus darbas. Jie verčiasi ba
nanais, apelsinais ir kitais tropiki- 
niais augalais, kurie nereikalauja 
tokios priežiūros arba auga ir visai 
be jos. Raguočių yra nemažai, bet 
jie nekultivuojami, tinka daugiau 
mėsai. Vietinių palapinės iš pal
mių ir nendrių. Matyti, kad seniai 
žmogaus ranka jas lietė. Gal dar 
jų tėvų įrengtos. Prie jų — didelis 
nešvarumas, viskas maišosi su są
šlavomis. Vietiniai žmonės yra tin
giniai. ..

Krašte gyvenama didžiausios 
laisvės ženkle. Jei turi pinigų, ga
li verstis kuo tik nori. Tenka tik 
pranešti policijai, kuri atėjusi užsi
rašo, ir viskas. Verslo ar pelno 
mokesčiai visai nedideli. Turįs iki 
800 bolivarų pajamų per mėnesį, ro
dos, nieko valdžiai nemoka.

Jeigu susiradai tinkąmą plotą ne
judintos žemės, gali statytis joje sau 
namą, ir niekas tavęs nejudins.

Šiaip svetimas turtas (uždirbtas) 
čia vis dėlto yra labai gerinamas. 
Už - vagystes labai smarkiai bau
džiama. Pav., už vieno bolivaro pa
vogimą baudžia net šešiais mėne
siais kalėjimo. Vagysčių todėl ir 
negirdėti. Valstybė rūpinas®. pa
kelti žemės ūkį ir gyvenimo stan
dartą. Naujakuriams duoda žemės 
(fermas), padargus, įrankius, maši
nas, sėklas, net ir pinigais pasko
las. Po kelių metų paliekamos 
fermos dirbančiojo nuosavybei.

Iš anksčiau atvykusiųjų emigran
tų yra gana gerai susitvarkiusių. Jie 
turi prekybas, amatų dirbtuvėles, 
žemės ūkius ir neblogai verčiasi.

U? drabužių, batų, langų, durų 
padarymą — aukštos kainos. Už 
plaukų nukirpimą kai kur ima net 
2—5 bolivarus.

Kviesdamas brolį į Venecuelą, au
torius pataria nesivežti šiltų drabu
žių, nes jie ten nereikalingi. Pata
ria įsitaisyti tik šviesių ir lengvų 
drabužių.

Galima esą pinigų gauti už pa
prastučius papuošalus: žiedus (pasi
dabruotus) su stiklinėmis akutėmis 
ar kitokius žaislinius daiktelius.

Išvykstantiems bagažo svorio ne
tikrinę. Buvę tokių, kurie nusivežę 
siuvamas mašinas, motociklus ir 
pan.

Venecueloj esą labai gera dirva 
radio mechanikams. Vietiniai labai 
mėgstą radiją ir prie kiekvienos pa
lapinės dieną naktį skambą radio. 
Vienas jugoslavas prieš 3 mėnesius 
pradėjęs taisyti radijo aparatus, ir 
dabar jau turįs dirbtuvę ir ieškąs 
darbininkų. Esą imigrantų, kurie 
iŠ Brazilijos ir Argentinos atkeliavę 
pėsti, ir per kelis metus gerai įsikū
rę. (Pr. Al.)

MŪSŲ SIUVĖJAI KANADOJE
Kaip žinome, praėjusį rudenį bu

vo verbuojama į Kanadą tam tik
ras skaičius tremtinių siuvėjų.

Vienas jų taip rašo savo laiške: 
„Visus siuvėjus atvežė į Montrealį 
ir iš čia išskirstė pavieniui į įvai
rias siuvimo įmones. Kiekvienos 
tautybės komitetai buvo sutikę at
vykusius aprūpinti butais.' Mus pa
sitiko Kanados Liet. Komitetas. Lie
tuviai laikinai priglaudė pas save, 
kol susirasime butus. Kai kurie ir 
pasiliko gyventi pas lietuvius. Butą 
gauti nelengva, taip pat, palyginti, 
jie gana brangūs (25—55 dol. mėne
siui). Aš gavau butą iš 2 kamba
rių ir bendros virtuvės su kita šei
ma. Moku tik 25 dol. mėn. ir gau
nu šildymą, šviesą, vandenį. Nusi
pirkau kiek baldų ir pradedu gy
venti. Dirbti pradėjau gruodžio 16 
dieną. Atrodo, kad uždirbsiu 30—40 
dol. per savaitę. Savaitėje dirbame 
5 dienas po 8 vai, Maistas, paly
ginti, nebrangus.

Montrealyje gyvena apie 5.000 
lietuvių. Daugumas gyvena pasitu
rinčiai, turi savo namus, įmones, 
biznius, važinėja automobiliais. Ne
blogai orientuojasi Lietuvos ir 
tremtinių reikalais. Tačiau daug 
yra ir paraudonijusių ar jiems ar
timų. Jaunimas, lankydamas ang
liškas ar prancūziškas mokyklas, 
jau gerokai nutautęs. Tačiau yra 
ir labai veiklių, nuoširdžių ir lietu
viškajai veiklai pasiaukojančių 
žmonių“... N.
VOKIEČIŲ MOKSLININKAI KA

NADOJE
Ligi šiol yra apie 10 vokiečių 

mokslininkų, nuvykusių į Kanadą. 
Tačiau jie nedirbą gynimosi tiks
lams.

Apie 30 naujų vokiečių moksli
ninkų laukia leidimų išvykti į Ka
nadą. (N. de F.)

PADĖKA
Kanauninkas Feliksas Kapočius, 

Tautinis Delegatas Lietuviams Vo
kietijoj ir Austrijoj, negalėdamas 
asmeniškai padėkoti už gausius lie
tuviškų organizacijų ir atskirų as-
menų sveikinimus ir linkėjimus Sv. 'Adresas: (21a) Detmold, Wittjestr. 14

LSS TARYBOS PIRMUOS 
ATSIŠAUKIMAS Į

LIETUVIŲ VISUOMENĘ
Brangūs Tautiečiai!

Lietuvių Skautų Sąjunga 1948 
metais mini lietuviškojo skautybės 
sąjūdžio 30 metų sukaktį.

Lietuvių tautai džiaugsmingose ir 
drauge labai .sunkiose atsikūrimo 
nepriklausomam valstybiniam gy
venimui valandose 1918 m. lapkri
čio mėn. 1 d. senojoje Gedimino 
sostinėje Vilniuje įsisteigė pirmoji 
lietuvių Skautų skiltis, davusi pra
džią gausingam ir Lietuvos jaunuo
menės labai mėgiamam lietuviško
sios skautybės sąjūdžiui.

Jautrias jaunuomenės širdis ža
vinti skautybės ideologija, patrau
klios formos ir aktingumą skatiną 
darbo metodai yra teikę per visą 
30 metų didelei mūsų jaunuomenės 
daliai gilių išgyvenimų, naudingų 
užsiėmimų ir yra padėję dvasiškai 
ir fiziškai subręsti savarankiškam 
gyvenimui. Tuo būdu lietuviškoji 
skautybė yra buvusi visų jaunuo
menės auklėjimo veiksnių aktinga 
talkininkė.

Lietuviškoji skautybė taip pat 
sudarė sąlygas mūsų jaunuomenei 
bendrauti ir su kitų pasaulio tautų 
jaunuomene, pasiųsdama savo at
stovus į tarptautines skautų ir skau
čių stovyklas, sąskrydžius, konfe
rencijas, kursus ir p. Mūsų skautai 
ir skautės, įvairiomis progomis su
sidurdami su kitų tautų skautais ir 
skautėmis, visumet sumaniai ir 
kultūringai atskleisdavo lietuvių 
tautos bruožus, parodydavo jos 
laimėjimus, rūpesčius ir siekius. 
Todėl tarptautinėje skautybės są
jūdžio šeimoje mūsų skautai ir 
skautės buvo branginami, gerbiami 
ir mielai laukiami.

Lietuviškosios skautybės sąjūdis 
su Tėvynės laisve gimęs su Tėvy
nės nelaisvė buvo ir uždarytas. 
Nors Lietuvos Skautų Sąjunga ir 
buvo formaliai likviduotą, bet nie
kas negalėjo pajėgti išplėšti iš jau
nuomenės sielų tų žiedų, kurie 
skautybės per 22 nepriklausomo gy
venimo metus buvo išugdyti. Todėl 
nenuostabu, kad tremtyje, atsiradus 
elementariausioms žmogaus ’"išveš 
sąlygoms, lietuviškosios skautybės 
sąjūdis atgimė spontaniškai ir išsi
vystė į plačią ir gausingą Lietuvių 
Skautų Sąjungą, jungiančią lietu
vius skautus, gyvenančius ne tik 
vakarinėje Vokietijos dalyje,- bet ir 
kitose Vakarų Europos valstybėse, 
Anglijoje, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Pietų Amerikos valsty
bėse, Australijoje ir k.

Žengdama į 30-uosius lietuviško
sios skautybės metus* Lietuvių 
Skautų Sąjunga yra tvirtai pasiry
žusi jungti laisvėje gyvenančią lie
tuvių jaunuomenės dalį į savo eiles, 
ugdyti ją vadovaudamasi šūkiu 
„Dievui, Tėvynei ir Artimui“, sti
printi tautinį sąmoningumą ir prin- 
cipiškumą, nežiūrint į tai, kokiose 
tremties ir eventualios emigracijos 
sąlygose mūsų jaunuomenei tektų 
gyventi, ruošti ją didžiajai mūsų 
tautos prisikėlimo ir laisvės dienai.

Budime !
Augsburg, 1948, I. 1. J

Lietuvių Skautų Sąjungos / 
Tarybos Pirmija

SKAUCIŲ-TŲ DĖMESIUI!
1947 m. lapkričio 23 d. Londone 

įvyko esančių Didž. Britanijoje
L. S. S. vienetų vadovų pasitarimas.

Įkurta L. S. S. Didž. Britanijos 
Informacijos Sekcija, kuriai paves
ta: suregistruoti visus skautų vie
netus ir pavienius narius, esančius 
Didž. Britanijoje, palaikyti ryšius 
su L. S. S-gos Vadija Vokietijoje, 
Tarptautiniu skautų biuru bei An
glų skautų Vadija, informuoti vie
netus ir pavienus narius reikiamo
mis žiniomis ir rūpintis lietuvių 
skautų reikalais Didž. Britanijoje.

Visi vienetai ir pavieniai skautai- 
ės, esantieji Anglijoje, prašomi re
gistruotis L. S. S. Informacijos 
Sekcijoje, suteikiant šias žinias:

Pavardė, vardas, laipsnis, parei
gos, gimimo data, gyv. vieta, iš ku
rio tunto Vokietijoje yra atvykęs.

Šias žinias prašome siųsti sekcijos 
sekretoriui Alfonsui Alsbergiui, 
S. W. A. E. C. Hostel, Norwood HUI, 
Charlwood, Nr. Horley, Surrey, ar
ba sekcijos vadovui St. Čeponiui,
M. W. A. E. C. Labour Hostel, 
Beech House, Farm Site, Bransgore, 
Nr. Cristchurch, Hants.

Informacijos Sekcija

PADĖKA
Kanauninkas Feliksas Kapočius, 

Tautinis Delegatas Lietuviams Vo
kietijoj ir Austrijoj, nuoširdžiai dė
koja buvusios D.L.K. Algirdo kuo
pos (4129 Labor Service Company) 
vyrams už 1003 RM auką, atsiųstą 
jo įstaigai.

PADĖKA
Dipl. ekon. Richardui Estkai , už 

sveikinimus ir pinigę auką 250 RM 
„Lietuvių žodžio“ reikalams nuo
širdžiai dėkojame.

„Liet. Žodžio“ Red. ir Adm.

LITHUANIAN WEEKIY NEWS

Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 

Lietuvių Skyrius 
Redaguoja Redakcinė Kolegija 
Vyr. Redakt. Jonas Kardelis

Mielą idėjos sesę Genovaitę Naumanaitę ir Albiną Korsaką, su
kūrusius šeimos židinį, sveikina ir linki daug laimės

Gottingeno Studentų Ateitininkų Draugovė
Kalėdų bei Naujųjų Metų proga, News-paper authorised by PR/I.S.C 
reiškia savo nuoširdžią padėką vi- CCG (BE)
stems jį sveikinusiems. Spaužia Borek & Geiser, Detmold
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