
Nr. 98 (?n' Memmingenas, 1947 m. rugsėjo 4d. II metai

JAV lietuviu atstovų pranešimai žurnalistu suvažiavime
Ponios E. Devenienės pareiškimas spaudai

K. V. BALTRAMAITIS IR E. DEVENIENE DALYVAVO METINIAME LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ S-GOS SUVAŽIAVIME. * IŠSAMŪS PRANEŠIMAI APIE PADĖTĮ, 
AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMĄ IR ARTIMOS ATEITIES PERSPEKTYVAS. *E. DEVENIENE PRIĖMĖ MŪSŲ TREMTINIŲ SPAUDOS ATSTOVUS. * EMI

GRACINIAI GALIMUMAI. * PRIVERSTINO GRĄŽINIMO NEBUS.

. Kaip jau buvo spaudoje pranešta, neper
seniausiai iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių atvyko Amerikos lietuvių atstovai p. E. 
Devenienė ir p. Kazys V. Baltramaitis.

Ponia Elena Devenienė visiems žinomo 
Jono Vileišio duktė. Ilgai gyvenusi Lietu
voje. Aktyvi visuomenininke it žymi lietu
vių organizacijų veikėja. Ji atvyko, kaip 
International Rescue and Relief Committee 
(IRRC) atstovė. Ši organizaija rūpinasi pa
dėti tremtiniams išvykti j JAV ir kitur.

Ponia Devenienė aktyviai dalyvauja Ame
rikos lietuvių visuomeniniame darbe. Ji yra 
žymi veikėja Amerikos Lietuvių Taryboje 
(ALT), Susivienijime Lietuvių Amerikoje 
(SLA), Tėvynės mylėtojų Draugijoje 
(TMD), BALFe, Tautinėje Lietuvių Sanda
roje ir kt.

Ji jau aplankė Švedijoje gyvenančius lie
tuvius tremtinius ir dabar lankosi po trem
tinių stovyklas Vokietijoje, kur gyvai do
misi tremtinių gyvenimo sąlygomis ir nuo
dugniai tiria emigracijos galimumus.

K. V. Baltramaitis atvyko atstovauti War 
Relief Services ir dirbs JAV konsulate kaip 
Amerikos katalikų Misijos atstovas Pabal
tijo tautų tremtinių emigraciniams reika
lams į Jungtines Amerikos Valstybes. Ka
zys Vincas Baltramaitis kilimo “ amerikietis, 
tačiau ilgesni - laiką gyvenąs Lietuvoje, stu
dijavo V.D.U.-te Kaune ir Vilniaus univer
sitete. 1940 m. rugpiūčio mėn. iš bolševikų 
okupuotos Lietuvos per Vokietiją ir Švediją 
išvyko j JAV.

K. V. Baltramaitis yra didelis patriotas ir 
labai gerai pažįstąs mūsų atsiradimo sąly^ 
gas bei priežastis.

Šie abu mums brangūs ir malonūs svečiai 
š. m. rugpjūčio 30—31 dienomis Schwein- 
furte, dalyvavo Lietuvių Žurnalistų S-gos 
metiniame suvažiavime, aktyviai dalyvau
dami bedrųjų reikalų svarstyme ir padary
dami išsamius pranešimus apie Amerikos 
lietuvių pastangas bendroje kovoje už mūsų 
krašto išlaisvinimą, Amerikos lietuvių gy
venimą, apie paramą tremtiniams, emigra
cinius galimumus ir kt.

Ponia E. Devenienė savo ilgame prane
šime gausiai susirinkusiems žurnalistams 
perdavė Amerikos lietuvių, Amerikos Lie
tuvių Tarybos, Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje, Amerikos lietuvių žurnalistų svei
kinimus ir linkėjo nenuilstamai dirbti 
bendram mūsų tautos labui ir kuo grei
čiausiai grįžti į savo numylėtą Tėvynę.

Plačiau supažindino su Amerikos lietu
vių gyvenimu. Amerikos lietuviai yra vieni 
iš patriotiškiausių visų ten esančių tauty
bių. Jie buvo ir liko tokie pat geri lietu
kai, kokie prieš 20 ar daugiau metų išvyko 
iš Lietuvos. Reikia neužmiršti, kad jie iš
vyko tuo laiku, kai dar Lietuva buvo rusų 
priespaudoje, arba tik buvo pradėtas kurti 
nepriklausomas Lietuvos gyvenimas. Jų įsi
kūrimo sąlygos buvo labai sunkios, teko 
daug ir sunkiai • dirbti. Taip pat reikėjo 
kurti ir savo spaudą, leisti savas knygas, 
steigti parapijas, mokyklas, kad turėtų tai, 
ko nebuvo pavergtoje tėvynėje. Ir kai kėlėsi 
Nepriklausoma Lietuvos valstybė, Amerikos 
lietuviai ištiesė jai duosnią paramos ranką.

Prasidėjo laisvės laikotarpis. Amerikos 
lietuviai atslūgo, nes Tėvynė pati tvarkėsi, 
jai nereikėjo tiek moralinės ir materialinės 
paramos, kaip pirmaisiais kūrimosi metais.

Tačiau viską, ką jie buvo sukūrę ir to
liau išlaikė. Ir spaudą, ir mokyklas, ir orga
nizacijas. Tiesa, tenykštė spauda ir iš viso 
kultūrinis gyvenimas nepasižymėjo tokiu 
platumu, įvairumu, ir aukštųjų problemų 
(varstymu. Ten susidarė kitoks gyvenimo 
tharakteris. Kodėl? Esame tik mes kalti, 
les per nepriklausomo gyvenimo laikotarpį 
mes nekreipėme tinkamo dėmesio mūsų 
išeivijai. Buvome juos užmiršę.

Dabar Amerikos lietuviai turi visas poli
tines galimybes kovoti už mūsų tautos 
laisvę, bet trūksta žmonių. Nežiūrint didė
jančių jiems reikalavimų, jie dirba ir ko
voja, nes Jie turi vieną girfklą — norą, pa
sišventimą, nuoširdumą ir tas ginklas juos 
nuvedė l organizacijas, kurios dirba tik Lie
tuvos labui.

Amerikos lietuviai kartu dirba ir su kitų 
tautų Tarybomis. Jų balsas nuolat didėja, 
nes šiandien vis daugiau jie turi teisės ir 

pagrindo reikalauti mūsų pavergtai tautai 
laisvės. Amerikos lietuviai savo krauju ir 
kitomis aukomis prisidėjo prie tų laisvių 
įgyvendinimo.

Sunki tremtinių būklė yra puikiai žinoma, 
tačiau vien tik šelpimu ar laikinu įsi'kur- 
dinimu to viso klausimo komplekso negali
ma išspręsti.

Amerikos Lietuvių Taryba rūpinasi kuo 
greičiausiai atimti tremtiniams DP vardą ir 
grąžinti juos j žmones. Mūsų Tėvynėj lais
vės klausimas nėra užmirštas, tik ji yra lai
kinai pavergta. Šie patikinimai buvo gauti ir 
jie galioja dabar.

Po to žodį paėmė K. V. Baltramaitis, 
kuris pradžioje perdavė nuoširdžius svei
kinimus lietuviams žurnalistams ir pasakė, 
jog visų Amerikos lietuvių malda ir linkė
jimas, kad sękantis lietuvių žurnalistų su
važiavimas įvyktų Laisvoje Lietuvoje.

Pažymėjo, kad prie tokio plataus ir išsa
maus p. E. Devenienės pranešimo jis ma
žai tegalįs pridėti, tačiau jam be galo 
džiugu, kaip senam žurnalistui, čia daly
vauti, pasidalinti mintimis ir išklausyti visus 
tremtinių rūpesčius.

Amerikoje tremtinių spauda yra tiesiog 
gaudoma ir visi džiaugiasi, kad lietuviai 
žurnalistai nesudėjo rankų ir stojo į kovą. 
Reikalinga glaudesnio bendradarbiavimo su 
Amerikos lietuvių spauda ir taip pat už- 
megsti artimesnį kontaktą su didžiausiais 
amerikiečių (ne lietuvių) laikraščiais, kurie 
mūsų klausimais rodo didelio palankumo. 
Reikalinga tik įtempti visas jėgas mūsų 
didžių uždavinių siekimui.

— Vyrai į darbą! — baigė savo gyvą 
pranešimą p. K. V. Baltramaitis. Šių 
Amerikos lietuvių atstovų pranešimai susi
rinkusiųjų žurnalistų buvo išklausyti su di
džiausiu atidumu ir jautėsi, jog čia kalba 
tikrieji mūsų išeivijos laisvės kovos akty
vūs dalyviai ir nuoširdūs mūsų reikalų gy
nėjai.

Po to ponia E. Devenienė maloniai suti
ko pritilti mūsų spaudos atstovus ir davė 
kai kuriais klausimais pareiškimą spaudai.

Naujos britii prieškrizlnės priemones
Dominijos siūlo savo parama

SUMAŽINAMA MAISTO IR BENZINO RACIONAI * SUVARŽOMOS KELIONES Į UŽSIENIUS * JAV VYRIAUSYBE LAI
KOSI REZERVUOTAI PASKOLOS SĄLYGŲ KEITIMO ATŽVILGIU * VĖL KELIAMAS VYRIAUSYBES PERTVARKYMO 

KLAUSIMAS
Londonas (UP). Britų ministerio pirmi

ninko kanceliarija paskelbė daug suvaržy
mų, kurie yra neišvengiami norint išgelbėti 
krašto ūkį nuo. suirutės. Darbo vyriausy
bės planas turi tįkslą išvengti didelių su
trikimų ir tuo atveju, jei' kartais tektų ap
sieiti be finansinės užsienio paramos. 'Pla
ne yra numatyta šios priemonės:

L Maitinimas. Mėsos racionas sumažina
mas viena septintąja dalim. Dabar vienas 
asmuo savaitėje gali pirkti mėsos nedau
giau kaip už 1 šilingą, iki šiol galėjo — 
už 1 šilingą ir 2 pensus. Tam tikrų praban 
gos maisto produktų įvežimas uždraudžia- 

’mas. Restoranų ir viešbučių valgykloms 
maisto produktų skiriama 10—15% mažiau.

2. Kelionės. Nuo spalio 1 d., keliaujant į 
užsienį be produkting?) tikslo, nebus skiria 
ma devizų. Ir reikalingoms kelionėms de- 
vizos bus skiriamos taupiau. Keliaujant i 
Europą aukščiausioji devizų norma nusta
toma 10 sv. sterlingų dienai.

3. Auto susisiekimas. Pagrindinis benzi
no racionas, kurį iki šiol galėjo pirktis 
kiekvienas auto mašinos savininkas, dabar 
panaikinamas. Tas reiškia, kad šimtai tūks 
tančių mašinų, kuriomis važinėti nebus iro 
dyta rimto reikalo, turės stovėti nejudina
mos. Iki šiol benzino racionas buvo 40—60 
litrų, žiūrint mašinos dydžio.

Ministerio pirmininko kanceliarija skel
bia, kad tas padaryta norint sumažinti skir 
tumą tarp importo ir eksporto. Dabar pa
skelbtosios priemonės esančios panaudotos 
su tikslu sumažinti importą iš kraštų, turin 
čių tvirtą valiutą. Iš kitos pusės, siekiama 
padidinti eksportą. Iki ateinančių metų ga
lo britų eksportas turi viršyti 1938 m. eks
portą ligi 60%. Išsamus pranešimas apie 
dabartinę eksporto politiką bus paskelbtas 
ateinančią savaite.

— Mums būtų malonu išgirsti Jūsų ke
lionės tikslą, besilankant Vokietijoje — bu
vo pradžioje užklausta p. E. Devenienė.

. '— Mano pagrindinis tikslas buvo atvykti 
į Vokietiją ir čia vietoje susipažinti su trem 
tinių gyvenimu, asmeniškai aplankyti sto
vyklas, išsikalbėti, išsiaiškinti ir po to, pa
darius išsamią apžvalgą — referuoti ati
tinkamoms organizacijoms, kurios rūpinasi 
tremtinių įkurdinimu. Si medžiaga bus pa 
naudota ruošiant imigracinius įstatymų pro 

-jektus it daromos tikros išvados šį klausi
mą svarstyti JAV-bėse.

Turiu oficialų Tarptautinės Pagalbos ir 
Pašalpos Organizacijos pavedimą ištyrimui 
šio klausimo. Taip pat esu Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, tos seniausios Amerikos lietu
vių organizacijos, atstovė. Amerikos Lie
tuvių Taryba nuo pat pradžios turi emi
gracijos fondą, kuris realiai padeda emi
gruojantiems į JAV.

— Mūsų tremtiniai labai domisi emigra
cijos galimybe į JAV. Įdomu būtų išgirsti 
paskutines žinias šiuo klausimu? —

— Kaip žinote Strattono billiaus svarsty 
mas yra atidėtas į 1948 m. pavasarį. Fak
tas, kad prez. Trumanas paskyrė specialų 
patarėją DP klausimais ir atsižvelgiant į 
esančias nuotaikas, galima 'tvirtai tikėti, jog 
šis įstatymas tikrai bus svarstomas.-

— Ar galima tikėtis, kad jis bus priimtas?
— Čia jau būtų spėliojimų sritis, tačiau 

yra tiesa, jog tremtinių stovyklos nebus am 
žinos ir einama prie jų panaikinimo, o tai 
ir privalės būti sprendžiama emigracijos 
keliu.

Čia tik galima užtikrinti, kad joks trem
tinys nebus prievartos būdu grąžinamas ( 
savo kilmės kraštus.

Yra daug davinių, kad šis įstatymas galės 
būti priimtas, bet kokioje formoje, dar šian 
dien sunku numatyti, todėl Amerikos Lie
tuvių Taryba ir nori šį klausimą pagrindi
nai ištirti vietoje, kad galima būtų patiek
ti savus pasiūlymus ir naudingas mums pa 
taisas.

Londonas (Dena/Reuter). D. Britanijos 
įvykių vystymasis JAV-bėse yra atidžiai 
stebimas, nes tie įvykiai gali sutrukdyti ame 
rikiečių planus dėl išplėtimo tarptautinės 
prekybos. Oficialūs amerikiečių sluoksniai 
pareiškia, kad JAV-bės nemano atsisakyti 
nuo savo užsienio prekybos principų.

JAV-bių finansų ministeris Snyder pasi
sakė prieš keitimą britų — amerikiečių pa
skolos sutarties nuostatų. JAV atstovai yra 
pripažinę svaro į dolerius keitimo suvaržy
mus, nes kitaip būtų įvykęs Anglijos bank
rotas, kuris galėtų iššaukti pasaulinio mas
to chaosą.

PARAMA IR NAUJI SUNKUMAI
Londonas (Dena/Reuter). Įvertindama 

Anglijos sunkią būklę Pietų Afrikos Sąjun
ga pasiūlė Anglijai 60—80 mil. svarų ster
lingų paskolos. Australija pareiškė sutin
kanti tiek skirti Anglijai maisto produktų, 
kiek pastaroji patieks laivų tų produktų per 
vežimui.

Iš kitos pusės reiškiasi daug naujų sun
kumų. Kanada kaip tik dabar paskelbė grū 
dų kainų pakėlimą. Šiomis dienomis nutrū
ko prekybos derybos su Švedija. Prancūzija 
jaučiasi skaudžiai paliesta, nes sustabdžius 
svarų keitimą į dolerius, Anglijoje įšalo 52 
milijonai svarų sterlingų, kurie Prancūzijai 
reikalingi skubiems užpirkimams iš užsie
nių. Egipto pasiuntinys, savo vyriausybės 
pavedimu, iškėlė reikalavimų dėl 2,5 mil. 
sv. sterlingų pakeitimo į dolerius.

VIEŠOJI NUOMONE
Londonas (Dena). Britų spaudos laikyse

na šios krizės ir vyriausybės priemonių at
žvilgiu nėra vieninga — visuomenė rodo ne 
mažai nusivylimo paskelbtosiomis priemo-

— Ar numato Strattono billius pirmeny
bes ir kokias?

— Pagal dabartinį Strattono projektą pir 
menybės emigruoti numatomos pirmoje ei
lėje giminėms ir žinoma visiems tiems, ku
rie pirmieji užsiregistravo konsulatuose, to 
liau nukentėjusieji nuo nacių persekiojimų 
ir, atrodo, žemdirbams, nes dabar JAV yra 
didelis žemės ūkio darbo jėgos pareikalavi
mas. Pastebimas gan žymus bėgimas iš 
ūkių į miestus. Ir, žinoma, tiems, kurie 
gyvena amerikiečių zonoje. Gyvenantiems 
prancūzų ir anglų zonose išvykimo galimy
bė kol kas yra maža, tai priklausys nuo to, 
kaip greit ten pradės formaliai veikti JAV 
konsulatai. —

— Ar nenumatoma tam tikrų palengvini
mų mūsų studentams? —

— Šiuo'klausimu ką nors konkretaus sun 
ku būtų pasakyti, tačiau BALF’as daro di
delių pastangų dėl perkėlimo tam tikro 
skaičiaus mūsų profesorių ir studentų. Šiuo 
atveju konkrečiai rūpinamasi Hamburgo 
universitetu.

— Ir dar norėtume paklausti, kaip jau
čiasi nuvykę pirmieji tremtiniai J JAV ir 
kokie jų santykiai su Amerikos lietuviais?

— Apie pirmuosius tremtinius JAV jūs 
tur būt girdėjote Įvairių žinių. Vienį jais 
labai patenkinti, o kiti net nusiskundimų tu 
ri. Aplamai imant, jie ten nuvykę stengiasi 
kuo greičiausiai įsijungti j darbą ir taip 
pat neužmiršta lietuviškų reikalų. Gal būt 
sąlygų skirtingumas kartais įneša tam tik
ro nesklandumo ir padėties nedavertinimo.

Bet šiaip nusiskųsti negalima. Ir reikia 
Įsidėmėti, kad iš pirmųjų bus sprendžiama 
ir apie visus, todėl patartina tuoj pat steng 
tis atsilyginti už kelionę, nes kiekvienas ne 
atsilyginęs užkerta kelią kitam išvykti, gy
vai įsijungti į organizacini — visuomeninį 
gyvenimą, suprasti Amerikos lietuvių nuo
širdumą ir\vietomis savus supratimus pa
likti vėlesniam laikui — būtų tie pirmieji 
uždaviniai, apie kuriuos turėtų pagalvoti vi 
si vykstantieji Į JAV.

nėmis. Laikraščiai daugumoje tvirtina, kad 
tos priemonės nėra pakankamos deficito 
prarajai užpildyti, ir bendrai jos esančios 
neefektingos ir betikslios. Iš kitos pusės 
tvirtinama, kad tos priemonės esančios per 
daug griežtos ir kad galinčios prisidėti prie 
krašto nualinimo.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS

Londonas (Dena/UP). Prieš kelias dienas 
Yorkshire kilęs angliakasių streikas išsiplė 
tė per 15 kasyklų ir palietė 30.000 darbinio 
kų. Jie prisidėjo prie streiko simpatizuoda
mi vienos kasyklos darbininkams, kur 2.600 
darbininkų buvo atleista už tai, kad atsi
sakė padidinti darbo intensyvumą.

Šis streikas gali iššaukti naujų ūkiškųjų 
sunkumų, todėl, buvę nutilę reikalavimai 
dėl vyriausybės pertvarkymo, dabar vėl 
jau atgyja. Liberalusis „Manchester Guar
dian” reikalauja atšaukti iždo kanclerį Dal 
toną, kuro ministerį Shinwellj ir darbo mi- 
nisterį Isaacsą. Kairiųjų savaitraštis „Tri
būne” rajo, jog viso darbo . partijos val
džios struktūra turinti būti pakeista.

EDENAS PRIEŠ VYRIAUS ~

Londonas (UP). Buvusis britų užsienių 
reikalų ministeris Anthony Edenas Carnous 
tid (Škotijoje) pasakė kalbą reikalaudamas 
dabartinę darbiečių vyriausybę pasitraukti, 
nes ji esanti, bejėgė sukliudyti ūkiškosios 
krizės išsiplėtimą. Kadangi dabartinė vy
riausybė nieko kito nesiekia, kaip kiekvie
ną savaitę vis naujus suvaržymus skelbti, 
kurie britus verčia degresuoti, tai ji tu
rinti pasitraukti. Jau du metus Angliją vai 
do vyriausybė, kuri beturį jokio plano. Esą 
neišvengiama anglų tautai parodyti kelią, 
kaip nugalėti krize.

Šios dienos numeryje:
JAV LIETUVIŲ ATSTOVŲ PRANEŠI
MAI ŽURNALISTŲ SUVAŽIAVIME

♦
MASKVA AMERIKOS AKIMIS

LEMIAMAS DERLIUS SOVIETŲ SĄ
JUNGOJE

*
LIETUVOS GYVENIMAS 1947 M. PA
VASARĮ

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ DIENOS 
SCHWEINFURTE ir kt.
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Prie šios pat progos noriu pažymėti, jog 

tremtiliai perdaug „serga” emigracijos li
ga. Neištyrę sąlygų ir įsikurdinimo galimy 
bių, veržiasi bet kuria kaina išvykti. Čia 
reiktų daugiau šalto proto ir mažiau pani
kos. Šia prasme reiktų daugiau pasitikėti 
mūsų vadovaujančių organizacijų daromo
mis pastangomis ir vadovautis jų nurody
mais.

Bendrai turiu pastebėti, jog Amerikos 
lietuviai labai sielojasi tremtinių reikalais 
ir puikiai supranta jūsų sunkią padėtj — 
baigė pasikalbėjimą p. E. Devenienė.

Hepr. Žemelis

Turkai pagavo sovietų lėktuvą
Turkų priešlėktuvinė artilerija ir naikin

tuvai Smyrnos miesto apylinkėse privertė 
nusileisti sovietų lėktuvą. (Dena)

Protestas dėl pramonės plano
Berlynas (UP) Rusų karinis gubernato

rius, maršalas Sokolovskis, Kontrolinės Ta
rybos posėdyje griežtai pasisakė prieš nau
jąjį vokiečių pramonės planą. Jis pažymė 
jo, kad tai veda prie Vokietijos suskaldymo. 
Be to planas pažeidžiąs Potsdamo susitari
mą.

Amerikiečių karinis gubernatorius, gen. 
Lucius D. Clay, atmetė Sokolovskio prie
kaištus ir pasakė: „Amerikiečių atstovai jau 
2% metų siekė vokiečių ūkiškosios vieny
bės ir aš negaliu leisti kad amerikiečių zo
na virstų ūkine bala, kuri netik pati’ neiš
silaikytų, bet ir prie Europos aįs.atymc r,e 
prisidėtų.” Gen. Clay čia pat kvietė sovie
tų ir prancūzų atstovus <ą planą visai Vo
kietijai ♦pritaikinti.

* JAV užsienio reikalų ministerija pa
siuntė Molotovui notą, kurioje prašoma pri' 
tarimo sušaukti keturių konferenciją Korė
jos klausim.d aptarti.

Ir Egiptas eis teroro keliu
Lake Success. (AP). Saugumo Taryba at

metė belgų pasiūlymą perduoti britų — 
egiptiečių ginčą tarptautiniam Haagos tri
bunolui, jei besiginčijančių šalių tiesioginės 
derybos nepavyktų. Tik keturi Tarybos na
riai balsavo už šį pasiūlymą. Šeši susilai
kė nuo balsavimo. Pasiūlymui priimti rei
kėjo 7 balsų.

Tas pats įvyko ir su kitais dviem austra
liečių pasiūlymais, kurių viename buvo siū
loma išklausyti sudaniečius jų krašto ne
priklausomybės reikalu.

Be to buvo, atmestas Brazilijos siūlymas, 
kuris rekomendavo užmegsti tiesioginius 
pasitarimus tarp D. Britanijos ir Egipto 
Gromyko pasisakė prieš Brazilijos pasiūly
mą motyvuodamas, kad Saugumo Taryba 
norinti išvengti sprendimo šiuo svarbiu 
klausimu ir nekaltai nusiplauti rankas.

KAIRE SPROGO BOMBA
Kairas (UP). Penktadienio rytą Brazilijoi 

pasiuntinybėje Kaire sprogo bomba. Spė
jama, kad tas atentatas yra protesto ženk
las prieš Brazilijos laikyseną Saugumo Ta 
ryboje sprendžiant britų — egiptiečių gin
čą. Atentato metu pasiuntinybėje nieko ne
buvo, nes pasiuntinys dabar atostogauja.

Vengrijoje rinkimus laimėjo 
komunistai

Budapeštas (Dena) Paskutinieji Vengri
jos rinkimų duomenys yra tokie: komunis
tų partija gavo 589,981 balsą, demokratiš
koji liaudies partija — 555.848 balsus, so
cialdemokratai 295.576 balsus.

* Sovietų įstaigų patvarkymu, spaudo! 
pranešimai iš Vienos turi būti rusų cenzū
ruojami. (Dena)

• Antradienį Berlyne turėjo prasidėti 
britų — amerikiečių — prancūzų pasitari
mai dėl Ruhro anglies paskirstymo.

1
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MASKVA AMERIKOS AKIMIS
Si* *traip*ai* yra ištrauka didelio 

veikalo pavadinto „Sovietų politiko* šal 
fialai", kuria buvo at*pau*dintaa ame
rikiečių žurnale ..Foreign Affair*” 1947 
m. liepos mėn. Po straipsniu buvo pa
sirašyt* X; gerai informuotuose sluoka 
aluose manoma, kad straipsnis yra pa
rašyta* George F. Kennano. pradėju
sio neseniai vadovauti komisijai, turin
čiai uždavinį išdirbti Amerikos užęie- 
nio politikos planą.

Autoriaus išvedžiojimai, kurie Va
šingtone, Londone ir Paryžiuje yra ver 
tinami kaipo naujoji oficiali Trumano 
ir Marihatllo Unija, parodo, kad Ame
rikos politikos tikslą* sovietų režimo 
atžvilgiu yra paveikti sovietu* bendra
darbiauti *u JAV.

KAPITALISTINĖS APLINKOS GRASINI
MAS

•ovietų režimo charakteriati- 
kad iki šios dienos dar nėra 
galio* stiprinimo procesas.

Pagrindinė 
ka yra tokia, 
užbaigta* jo 
Kremliaus vyrai vis dar pirmoje eilėje yra 
užimti kova, kuri vyksta dėl 1917 m. lap
kričio mėn. paimtos valdžios sustiprinimo. 
Iš pradžios jie dėjo pastangas užtikrinti sau 
gumą savo bendruomenės viduje, o po to 
už savo krašto ribų. Ideologija jiems Įrodi 
nėjo, kad visa užsienio aplinka yra jiems 
priešingai nusistačiusi ir, kad jų pareiga 
yra nugalėti už savo ribų esančias politi
nes jėgas. Galų gale jų politinis atkaklumas 
išorinio pasaulio atžvilgiu iššaukė reakci
ją, už kurią jie turėjo brangiai atsimokėti. 
Be abejo, kiekvienas žmogus gali Įrodyti, 
kad jis yra teisu* ųr tvirtinti esant pašau* 
jam priešingai nusistačiusi. Nes jeigu jis 
tą tvirtinimą ilgai kartoja ir padaro jį savo 
gyvenimo pamatu, tai anksčiau ar vėliau jis 
Įgaus teisę. Sovietų vadų dvasinė elgsena ir 
jų ideologijos charakteris 
palįsta priešui nuopelnų 
nimo.

i mo. Tai veikia labai j Sovietų Sąjungos lai
kyseną tarptautinio sugyvenimo atžvilgiu ir 
reiškia, kad Maskva niekuomet negali rim
tai daleistr, jog Sovietų S-ga ir valstybės, 
kurias ji laiko kapitalistinėmis, galėtų siek 
ti bendrų tikslų. Maskva visuomet galvoja 
kad kapitalistinio pasaulio siekimai yra prie 
šingi sovietų režimui ir tuo pačiu jo kon
troliuojamųjų tautų interesams. Jei sovietų 
vyriausybė kartais pasirašo dokumentus, iš 
kurių galima susidaryti priešingą vaizdą, 
tai tokią elgseną reikia laikyti leistinu ma
nevru santykiuose su priešu („neturinčiu gar 
bės”).

Tikrumoje šitas priešingumas lieka ir to 
liau egzistuoti. Jis yra būtinas reikalavimas 
(postulatas). Tuo postulatu galima paaiškin 
ti daugybę fenomenų, kurie painioja mus 
Kremliaus užsienio politikoje: nudaviinas, 
trūkumas atvirumo, dviprasmiškumas, Įtari 
mas, principinis priešingumas. Šitie feno
menai liks ir ateityje. Jie gali tiktai laikas 
nuo laiko stipriau arba silpniau pasireikšti. 
Jei sovietai nori iš mūsų ką nors išgauti, 
tai jie laikinai gali atsikratyti nuo vienos 
ar kitos šių ypatybių. Taip atsitikus, visa
da atsiras amerikiečių, kurie su entuziazmu 
tvirtins, kad „sovietai yra pasikeitę”, ir ku
rie patys girsis, kad jie yra iššaukę šj pa 
sikeitimą. Bet negalima leisti klaidinti 
tais manevrais.

save

niekuomet nepri- 
arba net pateisi-

KAPITALIZMOPRIEŠINGUMAS TARP 
IR SOCIALIZMO

Yri būtini nurodyti ypatingu* lovietų Įsi 
vaizdavimu* apie savo režimą. Ji* e*ąs vie 
ninleli* tikrai «ociali*tini» režimą* niūriame 
ir auklaidintame pasaulyje.

Pirma* tų Įsivaizdavimų yra principini* 
priešingumas tarp kapitalizmo ir socializ-

KREMLIAUS NEKLAIDINGUMAS 
SOVIETŲ DISCIPLINA 

lai rodo mums antrą svarbų dabartinės 
sovietų panoramos esminį supratimą, lie
čianti Kremliaus neklaidingumą. Iš neklai
dingumo principo išeina geležinė'komunis
tų partijos disciplina. Absoliuti disciplina 
reikalauja 
dingu mas 
Šių dviejų 
so sovietų
veikimą galima tik suprasti, atsižvelgiant 
dar Į trečią faktorių: tai yra galimybė lei
džianti vadovaujantiems asmenims remti 
faktiškai* sumetimais kiekvieną tezę, kuri 
Um tikru momentu yra laikoma idėjai nau
dinga ir, kad šitoji tezė visų partijos na
rių būtų pripažinta Įsakmiai ir be jokių

IR

pripažinti neklaidingumą. Neklai 
reikalauja disciplinos stebėjimo, 
principų sujungimas nustato vi- 
aparato elgimosi būdą. Bet jų

Ponas Scotland iš Secret Service
informuoja Londoną. Prie Didž. Karo Ge
ležinio Kryžiaus ant jo krūtinės rikiuojasi 
nauja naciškų ordinų eilė. Pagaliau, 1945 
m. Hitlerio gimimo dienos proga jis pake
liamas majoru.

Mr. Scotland yra vedęs. Tačiau savo 
rolę jis suvaidino taip puikiai, kad net jo

Byloje, kuri vyko Venecijoje prieš gen. 
feldmaršalą Kesselringą, pasirodė vidutinio 
amžiaus trumpai apkirptas vyras su didžiu
liai* akiniai*. Ji* atrodė kaip paprastai 
karikatūrose vaizduojamas vokieti*. Proku
rorui pakvietus |Į liudininku, ji* davė sen
sacingų parodymų apie Wehrmachto vidau* 
struktūra. Si* liudininkas — tai anglų ar-ihTtona nieko apie jo tarnybą nežinojo ir 
mijo* pulk. įeit. A. P. Scotland. Ji* buvo anglai tik su dideliu vargu surado j( rusų 
viena* iš sėkmingiausių anglų šnipų abie- 'belaisvių stovykloje. Žinoma, jĮ tuojau iš- 
|ų pasaulinių karų metu. Jo gyvenimą* - (|>isvino |r jiu0 metu Mr. Scotland daugiau- 

■ nacių 
(A. Z.)

diskusijų. Iš to 
vienoda, bet tam 
čių sovietų vadų 
kas mėnesi arba 
tvirta nei absoliutinė, ir ji neturi nieko 
bendro su / objektyvine tikrove. Ji yra fik 
naujausias pasireiškimas išminties tų, ku- 
rie suasmenina aukščiausią išminti, nes jie 
atvaizduoja istorijos logiką. Šių faktorių su
būrimas priduoda sovietų galios subordi
nuotam aparatui nepajudinamą kietasprata- 
diškumą orientacijoje. Si orientacija gali bū 
ti bet liaip 
tos galios.

seka, kad teisybė nelieka 
tikriems tikslams yra pa- 
sukuriama. Ji gali keistis 
kas savaitę, Ji nėra nei.

keičiama Kremliaus, bet ne ki-

SOVIETŲ DIPLCMATIJOS LANKSTU
MAS

visai nėra ideologiškai Įparei- 
nors nustatytu terminu atsiekti

Kremlius 
gotas kokiu 
savo tikslus. Realizacija jo idėjų, taip kaip 
ir bažnyčios idėjų, nėra apribota laiku. 
Kremlius gali laukti. Dėl to atsargumas, ra 
mumas, lankstumas ir apgavimo manevrai 
yra geros ypatybės ir jų vertė yra savaime 
aišku rusiška arba orientališko mentaliteto 
branginama. Todėl Kremlius nejaučia są
žinės graužimo, kai jam tenka pasitraukti 
prieš didesnę jėgą.

Su Sovietų S-gos diplomatija, galima leng 
viau, bet kartu ir sunkiau bendradarbiauti 
negu su diplomatija pavienių agresyvių as
menų, kaip Napoleono ir Hitlerio. Iš vienos 
pusės ji- yra jautresnė priešingai veikiančiai 
jėgai ir lengviau nusileidžia tam tikrose 
diplomatinio fronto dalyse. Iš kitos pusės 
ją negalima lengvai sumušti ir atimti jai 
drąsą vienu jos priešo laimėjimu. Dėl jos 
kantrybės jai negalima sudaryti pavojaus 
pavieniais veiksmais, bet tik džentelmeniš
ka ilgalaike politika.

Tų faktų akivaizdoje yra aišku, kad Ame 
rikos'politika Sovietų S-gos atžvilgiu, eks
pansines Sovietų S-gos pastangas turi .sulai 
kyti kantrumu, bet kartu energingai ir bud 
risi. Svarbu yra pabrėžti, kad ši politika 
nieko bendro neturi su teatrališkais pareiš
kimais, grasymais ir bereikalingais gestais. 
Viena iš pagrindinių sąlygų išlaikyme gerų 
santykių su Sovietų S-ga yra ta, kad kalba
moji užsienio vyriausybė visuomet susival
dytų bei liktų šalta ir, kad jos reikalavimai 
būtų taip suformuluoti, jog jų priėmimas 
nelabai kenktų sovietų prestižui.

Toks samprotavimas Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms leidžia visai užtikrintai ves 
ti stiprią politiką, pastatant prieš sovietus 
nepalaužiamą pasipriešinimą visur ten, kur 
jie nori pakenkti taikingo ir saugaus pa-1 
šaulio interesams.

Anglijos karalienė lankosi Londono neturtingųjų kvartale

Lemiamas derlius Sovietų Sąjungoje
POLITINIAI KOMISARAI PRIŽIŪRI ŪKIO DARBININKUS

Praėjusių metų nederlius Sovietų s-goje, bininkams, atliekantiems „viršnorminĮ” 
iššauktas didelės sausros, rūpestingai buvo darbą. Kolchozų darbininkų ir tarnautojų 
laikomas paslaptyje. Vis dėlto keli skaičiai 
apie derlių pateko užsienio viešumon. 1946 
m. javų ir aliejinių grūdų derlius Sovietų čiuojamas pasiremiant derliumi to žemės 
Sąjungoje pasiekė tiktai pusę 1940-tųjų ploto, kurĮ jie yra apdirbę savo traktoriais, 
metų derliaus, o cukrinių runkelių- buvo I 
gauta tik trečdalis, palyginus su paskuti
niais karo metais. T 
gyventojų skaičius, kuriuos reikėjo-maitinti, 
nesumažėjo. Buvo

algos priklauso nuo derliaus, gauto jų sri
tyje. Net traktoristų atlyginimas yra apskai-

Iš visų tų priemonių matoma, kad svar- 
. blausias 1947-jų metų Įvykis Sovietų Są-

Bet Sovietų Sąjungos jungOje yra derlius. Tuo atveju, jeigu der- 
'<<«*•««/%** ••*»* tz Aia -* I* m ė* . , ,

bus butų geras, dabartines mažos normos 
. - . galėtų būti ne tik kad išdalintos, bet —

vien dėka Unrros maisto tiekimų, panau- jejgu Kremlius rastų tai reikalinga — net 
' į ir truputi padidintos. Šiuo atveju atsiradęs 

• • . .. .... ... mažas maisto produktų perteklius ekspor-

išvengta didelio bado

dojant maisto atsargas ir suvaržant varto- / “ ■ ’
jimą. Šimtai tūkstančių sovietų piliečių bu- 1 ( ... . ..:
vo perkelti Į žemesnes maitinimo kategori- įuį gaĮį(ų tapti sveikintinu politiniu ginklu. 
ias- i Bet jeigu visos tos priemonės vis dėlto ne-

Jei šių metų derlius būtų toks pat blogas, duotų 
tai nei Unrros tiekimai, nei atsargos nega
lėtų užpildyti spragą, atsiradusią maitini
me. Sovietų Sąjungai būtų reikalinga Va
karų pagalba. Neveltui sovietų spauda ver
tina gerą derlių kaipo „svarbiausią poli
tini ir ūkinį krašto uždavinį” ir duoda" ži
nioms apie Ukrainos kviečių derlių pir
menybę prieš naujienas apie „imperialisti
nes

Iš 
mės 
šia, 
žiniai komisarai, kurie turi prižiūrėti; 
visos pastangos būtų dedamo* pasiekti bent 
pusėtinai gero derliaus. Lenino ordenas ar 

i kitos aukščiausios sovietų dekoracijos bei 
pagyrimai yra prižadėti žemės ūkio dar-

anglų-amerikiečių apgaules”.
priemonių, kurių buvo griebtąsi že- 
ūkio ’gamybai padidinti, ■ yra svarbiau- 
kad visur kaimuose yra paskirti poli- 

kad

(antis 
desną 
vams 
tautai 
1921

laukiamų vaisių ir, jeigu pasikarto- 
nederlius iššauktų naują ir dar di- 
inaisto krizę, tai Kremliaus valdo- 
liktų tik apsispręsti, ar jie leis savo 
toliau badauti, ar jie paprašys, kaip 

m., VSkarų valstybių paramos badui
sumažinti. ■»

JT
Lake Success 

torius Trygve 
16 d. prasidedančioji JT pilnaties sesija tę
sis maždaug tris mėnesius. Darbotvarkėn 
jau yra Įtraukta 61 punktas. Bus svarstoma 
gana svarbūs klausimai: Graikijos proble
ma, Palestinos ginčas, veto teisė ir kiti.

darbotvarkė
(AP). JT generalinis sekre-
Lie paskelbė, kad rugsėjo

im ........-i "“'u j” ..... —» .laisvino ir šiuo metu mr. oluubtiu ua
tai ištisa* nuotykių romanas. , Į sįa tardo buvusius savo draugus —

Savo karjerą Scotland pradėjo vokiečių generolus, 
armijoje dar prie Vilhelmo II. 17 m. am- Į 
kiaus ji* jau tarnavo savanoriu vokiečių 
Pietvakarių Afrikoje, bet, prasidėjus karui, 
jis, kaip anglas, buvo internuotas. Sto-1 
vykioje jam pavyko susidraugauti su ko- , 
mendantu ir |Į taip paveikti, kad jis fortą, , 
kuriame buvo Scotland, perduotų anglams. , 
Taip vidury karo ji* grjžo Į Anglija, Įstojo 
Į Secret Service (Slaptoji Tarnyba) ir 1916 
buvo nuleistas Vokietijon, kaipo anglų i 

’ agentas.
Čia ji* ankstyvesniųjų savo santykių dėka ' 

buvo vėl priimta* Į kariuomenę, labai greit 
aukštinamas ir pagaliau paskirta* karininku 
Į generalini štabą. Per revoliuciją ji* vėl 
grĮlta Anglijon. Prasidėjus II pasauliniam 
karui Scotland greičiausiu keliu vyk*ta Į 
Vokietiją ir savo nuopelnų bei buvusių 
bendradarbių dėka jis vėl dirba OKW | 
(Oberkommando der Wehrmacht). 5 metus.—- ' ...
jis taip veikia visuose OKW skyriuose, vi*- ♦ Kontrolinė Taryba nutarė 
ką lino ... ir apie viską kuo smulkiausiai i mėn. 5 d. vėl Įvesti normalų laiką. (Dena).

Žydų vargo keliai i Šventąją Žemę
IS PALESTINOS PAKRANTES Į VOKIETIJĄ ♦ BADO STREIKAS ★ KIEKVIENA KAINA I ITALIJĄ ♦ MAGIŠKAS ŽODIS 

„PALESTINA” ♦ POLICIJA BEJĖGE * ŽYDŲ TIKSLAS — SĄVA VALSTYBĖ

Nepavykus 4.400-ams žydų nelegaliai pa
tekti Palestinon, jų trys transporto laivai, 
plaukdami Į Hamburgą, rugpiūčio 26 d. 
Įplaukė Į Gibraltarą. Kaip žinoma, jie iš 
Sv. Žemės pakrantės buvo grąžinti Į Pran
cūziją, bet atsisakius jiems čia išlipti, bri- 

' tai nutarė juos perkelti į Vokietiją. Siems 
žydams apgyvendinti britai paruošė netoli 
Liubecko esančią Pocpendorfo stovyklą. Žy 
dų bendruomenės Anglijoje, Palestinoje, ir 
US zonoje gyvenanlieji žydai, protestuoda
mi prieš 4.400 žydų grąžinimą Vokietijon, 
rugpiūčio 
dirbti.

Tai yra 
mėginimų, 
kietijos prisikapsčius prie bet kurio uosto, 
o iš ten jūnos keliu iki Palestinos, žydams 
prieš savo norą, tenka grĮžti atgal arba lik 
ti internuotiems Kipro saloje.

' Šių metų pradžioje anglai kreipėsi Į Pran 
' cūzijos vyriausybę, kad jie geriau prižiūrė

tų savo uostus, nes nelegalūs žydų imigran 
tai Į Palestiną dažniausia išplaukdavo iš 
Prancūzijos uostų. Nuo to laiko, dėl pa- 
griežtėjusios prancūzų policijos kontrolės, 
žydai stengiasi patekti i Italiją, o iš ten Į 
išsvajotą žemę.

Gegužės mėn. 12 d. vienas prancūzų pat
rulis prie Gerlos Alpių praėjimo, ameri
kiečių — prancūzų Austrijos okupacinių zo 
nų pasienyje, atsivarė 512 asmenų koloną. 
Tai buvo žydai, kurie norėjo slaptai Italijos 
sieną peržengti. Kalnus pereiti jiems padė
jo ginkluoti ir uniformuoti vyrai, kurių as 
menybių nepavyko nustatyti. Toliau jie bu
vo perimti keturių žydų kalnų šaulių, su 
topograf. žemėlapiais. Visi keturi buvo areš 
tuoti, o keleiviai žydai — internuoti vieno
je stovykloje netoli Insbrucko. 
jant jie kartojo vieną sakinĮ: 
me pakeliui Į Palestiną”.

Per balandžio mėn. italų 
areštavo prie Brennerio 139 žydus; gegužės 
mėn. jų skaičius dar padidėjęs. Net ir kie
tos žiemos mėnesiais italų pasienio policija 

., . . . . . ... . i areštuodavo daug pavienių ir grupėmis neHiroah ma ate stato. Atomo bomba čia sunaikino 91V* visų pastatų, dabar jau . • . 1 , tatetatyta 50.000 namų (Dena-INP-Bild) | legahU žydų emigrantų, kurte pavojingiau-

Melas Didžiojo Reicho vardu
1939 m. rugsėjo mėn. 1 d., 11 vai. 35 

min. vokiečių kariuomenės vadovybė, pra
dėdama antrąjį pasaulinj karą, paskelbė ko 
munikatą, kuriame buvo tvirtinama, kad ne 
va lenkai vokiečius užpuolė, o reicho 
riuomenė tik ginasi.

Komunikato tekstas buvo toks:
„Fuehrerio ir vyr. kariuomenės vado 

kymu Wchrmachtas perėmė aktyvią Reicho 
apsaugą. Vykdydamas savo uždavinį pasi
priešinti prieš lenkų smurtą, šiandien anks 
Ii mūsų karinės pajėgos per visas lenkų — 
vokiečių sienas perėjo | priešpuolĮ. Kartu 
mūsų oro laivyno eskadrilės išskrido | Len 
kiją naikinti karinių tikslų. Karo laivynas 

’ saugoja Baltijos jūrą."

ka-

Įsa-

nuo spalio

ntėn. 25 d. badavo ir atsisakė

vienas iš daugelio nepavykusių 
kada per didelius vargus iš Vo-

Apklausinė- 
„Mes buvo-

karabinieriai

siose ir neįsivaizduojamose kalnų vietose, I daugiau tenai nugabenti žydų ir sukurti tau 
rizikuodami savo gyvybėmis, verždavosi Į 1 
Italiją. Daugelis būdavo užtinkami visiškai 
nusikamavę ir grąžinami Į prancūzų zoną ] 
Austrjoje. Daugelis jų būdavo visai be do
kumentų, kiti su netikrais.

Prancūzų saugumo organai Insbrucke, pa i 
dedami austrų žandarmerijos, saugo visus 
kalnų perėjimus į Italiją. Tačiau nežiūrint 
jų pastangų, manoma, kad kas savaitė vis 
tik apie 500 žydų pereina į Italijos pusę. 
Tik maža dalis jų pasiseka suimti. Sunkus 
uždavinys tenka ir italų policijai, kad su
laikytų žydų veržimąsi, tačiau ji neturi tiek 
jėgų keliui užkirsti, nes pasiryžėliai esą 
traukiami magijos vadinamos „Palestina”.

Italų policija konstatuoja, kad esanti pla
taus masto, turtinga, Įtakinga ir visiškai 
slapta organizacija, kuri visai tai nelegaliai 
imigracijai vadovauja ir finansuoja. Mažos 
asmenų grupės pervežamos galimai arčiau 
iki sienos prie Brennerio, po to tariamieji 
imigrantai perimami gerai ištreniruotų žy
dų kalnų vadovų, kurie juos praveda per. 
kalnų keteras Į ItaĮįjos pusę. Italijoje juos 
perima tam tikri asmenys savo globon ir 
Įvairiomis susisiekimo priemonėmis nugabe 
na Į Milaną, Genuja ir kt. Susisiekimo prie 
monės esančios paženklintos Unrros ar ki
tos kurios nors socialinės globos organiza
cijos ženklais. Italų policija nors ir turinti 
teisę sąjungininkų auto mašinas kontroliuo' 
ti, bet kartu turi ir pavedimą vengti nesu
sipratimų, jeigu mašina nesustojo, 
kontroliuojant, dokumentai 
šiai pilnoje tvarkoje.

Tokie gandai pasiekė ir 
bę Insbrucke, kuri griežtai

1 mimą slaptos žydų emigracijos. Bet ir be
• JJnrros žydai turi stiprių organizacijų ir 

atskirų asmenų, kurių moralinė ir finansinė 
parama, jei ne visiems, tai bent didelei 
gumai, prieinama. Apskritai' Europos 
dai, pergyvenę sunkius laikus, pasidarė 
giau užgrūdinti ir atsparūs. Manoma, 
jų tarpe yra sudarytas tam tikras slaptas 
štabas iš labiausiai patyrusių partizanų ko
voje su naciais, kuris tiesiogiai priklauso

Į nuo Palestinos ir uždavinys yra galimai

randami
Tačiau 

dažniau

vadovy-Unrros 
dementavusi rė-

dau 
žy- 
dau 
kad

tinę, suvereninę žydų valstybę.
Tuojau po šio karo Rytų Europos žydai 

pradėjo traukti Į amerikiečių zoną Vokieti
joje. Buvo pastebėtas jų reguliarus kelias 
nuo Lodzės (Lenkijoje) iki Cekoslovaikijos 
sienos. Paskui slaptai perėję sieną važiuoda 
vo traukiniais Į Miuncheną. Kitas jų kelias 
ėjo iš Lenkijos Į Berlyną. Važiuodavę ats
kiruose rusų vagonuose. Berlyne jie užsi
registruodavę, kaip praneša Hans Bauer 
(Schw. Landeszeitung), „nepageidaujamais 
vokiečiais”, kurių giminės laukią jų vakarų 
Vokietijoje. Tokiu būdu jie pasiekdavę va
karų Vokietijos sieną. O iš čia veržėsi to
liau Į Prancūziją arba Italiją tolimesnei ke
lionei Viduržemio jūra. Daug žydų/ taip pat 
leidžiasi Į kelionę jūra iš vingiuotų ir pa
slaptingų Dalmacijos, Graikijos ir Juodo
sios jūros pakraščių. Genujoje ir italų Ri
vieroj vėl dažnai sulaikomi dideli transpor
tai, tačiau uostų administracijos Įsitikinu
sios, kad daug didesnė jų dalis nepastebėti 
pasiekia atvirą jūrą. Laivai per Italijos van 
denis plaukia su „falsch” vėliava. Vos pa
siekę Palestinos krantus, laivo kapitonas ir 
Įgula užimakuoja kaipo keleiviai. Jeigu ang 
lam pavyksta sulaikyti toks laivas, negali
ma rasti nei laivo dokumentų, nei paties ka 
pitono. Tada paprastai internuojama visi 
kaip nelegalūs imigrantai Kipro saloje.

Šimtai tūkstančių Europos žydų nori le
galiai išvykti Į Palestiną. 1945 m. padavė 
pareiškimų: 200.000 Lenkijoj, 150.000 Rumu 
nijoj ir 100.000 Vokietijoj, Austrijoj ir Ita
lijoj gyvenančių žydų. Kiekvieną mėnesĮ de 
šimtimis tūkstančių žydų veržėsi į Lenkijos 
ir Vokietijos uostus ir veltui laukė eilės, nes 

i kvota dažniausiai būdavo užpildyta.
Žydų tauta šimtmečių bėgyje pergyveno 

• Įvairius sukrėtimus, tačiau didžiausių aukų 
iš jų pareikalavo paskutinysis karas. Dabar 
jų yra, atrodo; didžiausias troškimas turėti 
savo valstybę, kurioje jie patys būtų šeimi
ninkai. Jiems skersai kelio stoja anglai su 
arabais. Palestinos klausimas atsidūrė JT, 
kurios ieško visiems patenkinamo sprendi
mo. Ar žydų svajonės išsipildys, parodys ne 
tolima ateitis. (mv)
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Amerikos lietuvių laikraščiai „Drau
gas” ir „Naujienos” keliuose numeriuo
se išspausdino plačius aprašymus apie 
dabartinį gyvenimą Lietuvoje. Čia per
sispausdiname tų aprašymų santrauką 
iš Švedijoje išeinančio lietuvių laikraš
čio „Pragiedruliai” Nr. 10.

Lietuvos gyvenimas 1947 m. pavasari valdžia susigriebė, tas „Pravdos” numeris 
Lietuvoje platinti buvo sustabdytas.

Red.

UŽKALTI,KAUNO KRAUTUVIŲ LANGAI 
PREKIŲ NĖRA

Nuo šių metų pradžios visos
• tik valstybinės. Jose tuščios lentynos, pre- 
. kių negalima gauti net pagal korteles ir 

daugelio krautuvių langai Kaune Laisvės 
alėjoje užkalti. Gyventojai gauna pagal kor-

krautuvės

tieji valdininkai. Geležinkelių administra
cija grynai rusiška. Lietuvoje su pašaipa 
kalbama, kad net tarp konduktorių visoje 
Lietuvoje belikę du lietuviai. Nuo pereitų 
metų vasaros galima keliauti po visas ta
rybines respublikas be jokių leidimų. Trau
kiniai esą labai perpildyti, žmonės važiuoja 
net ant vagonų stoju, Lietuvon atvažiuoją 
labai daug rusų maisto nusipirkti, bet lai
kosi labai išdidžiai ir vis dar tvirtina, .kad 
„u nas vsio jest”. Taip pat ir lietuviai

ir Kauno universitetai veikia, 
net yra atgavęs Vytauto Didžio- 
tačiau juose pirmoje eilėje krei-

imtas už rašytojų vardu suredaguotą laišką AKCIJA PRIES KATALIKŲ BAŽNYČIĄ.
— atsakymą šiuo metu labai galingam | Dvasiškiją bandoma įvairiais būdais de- 
Churginui. Iš chorų Lietuvoje veikia tik 
Filharmonijos ir universitetų chorai.

4u6jOje uzKaiTJ. uyvenipjar gauna pagal «or- »>« jusi . yai ši uciuvim
teles tik pusžalią duoną, kurią reikia išsi- nuvažiuoja Maskvon, nuveždami parduoti 
pirkti kiekvieną dieną, nes, kas neišsiperka, 
tara praeitos dienos norma žūva. Be duo
nos krautuvėse galima gauti tik degtinės. 
Visas kitas prekes žmonės perkasi juodojoje 
biržoje, kur kainos labai aukštos: sviesto kg..
160 rubl., lašinių tiek pat, duonos kg. iki 
43 rubl.

Gimnazijos mokytojo alga 600 rublių, 
gimnazijos sargo — 160 rublių, darbininko 
— 200-400 rublių. Doleris pereitą rudenį 
buvęs 35 rubl., bet po Trumano kalbų da
bar pakilęs iki 9<T rubl.

Kaime maisto dar pakanka, nors ir ten jo 
kaskart mažėja. Miestiečiai tik tie geriau 
apsirūpinę, kurie turi kaimuose giminių.

TUSCIOS SODYBOS IR DIRVONUOJĄ 
LAUKAI

Žemės ūkis Lietuvoje esąs labai apleis
tas. Trąšų ūkininkai visai negauną. Trūksta 
gyvulių. Nėra nė vieno kaimo, kur nebūtų 
tuščių sodybų. Jų buvę savininkai arba iš
vežti, arba, bijodami) persekiojimų, patys 
užkalė savo sodybų langus ir duris ir išsi
kraustė į miestus arba pas gimines f kitas 
apylinkes. Naujų pastatų kaimuose nėra ir 
jokia statyba navykdoma. Tarybinių ūkių 
daugiausia Klaipėdos krašte ir Vilniaus 
apylinkėse. Nors apie kolchozus daug kal
bama, bet jų maža. Lietuviai ūkininkai jų 
labiau bijo negu Sibiro.

Iš ūkininkų maistas plėšiamas visokiomis 
priemonėmis. Kad ūkininkai greit atliktų 
jiems skirtas pyliavas, panaudojami visi 
metodai. O kai ūkininkas pyliavas atiduoda, 
jam ir vėl užkraunamos kitos tokio pat 
dydžio pyliavos, kurios taip pat reikalau
jamos visu griežtumu. Ypač sunki būklė, tų, 
kurie tUri netoli 30 ha. Prieš juos nukreipta 
visa propaganda, ir jie niekur neranda už
tarimo. Geriausia kol kas apsisuka 5 ha sa
vininkai.

ĮSTAIGOSE nebegalima susikal- , 
BETl LIETUVIŠKAI

Iš esmės režimas toks pats -kaip ir pir
mosios okupacijos metu. Viskas palaikoma 
jėga ir teroru. Jiems pritariančių maža ir 
tų pačių simpatijos vis atšąla. Daugelyje 
įstaigų, ypač saugumo, lietuviškai susikal
bėti visai negalima. Administracijoje vy
rauja rusai, ypač Vilniuje ir Kaune. Lietu
vos tarybiniaj ministrai gyvena Vilniuje, 
Čiurlionio gatvėje, kur vokiečių okupaci
jos metu gyveno Gebietskomisariato aukš-1

maisto. Kai kurie būvą net tolimame Si
bire pas ištremtuosius gimines, kur, pa- 
pirkę .sargybinius ištremtuosius sušelpę.

Kelionė iš Kauno į Maskvą kainuoja 120 
rublių. Atvykę iš Rusijos ieško ne tik 
maisto, bet ir senų baldų. Už seną lovą 
moka po 1700 rublių, už seną pianiną po 
22 000 rublių, kostiumai Kaune tarp 4000— 
8000 rublių. Vienas lietuvis nuvažiavo { 
Maskvą ir nusivežė parduoti lašinių, juos 
supiaustęs gabalais po kilogramą. Pirkėjų 
atsirado daug, bet nė vienas napajėgė tokių 
„stambių” gabalų jpirktil. Lietuvis turėjo 
lašinius supiaustyti į mažus gabaliukus, 
sveriančius po 100 gr., — tada juos bema
tant išpardavęs.

LIETUVOJE PILNA RUSŲ KARIUOME
NES, DAUGIAU NEGU VOKIETIJOJE

Lietuvoje krinta į akis raudonarmiečių 
gausumas, ypač geležinkelių stotyse, tuo 
tarpu kai Vokietijoje nuo Berlyno iki ame
rikiečių zonos jų kaip ir nematyti. Unifor
muotų NKVD dalinių Lietuvoje taip pat 
visur pilna. Raudonarmiečiai apiplyšę, ne- 
davalgę, plėšikauja. Pabradėje tebestovi 
lietuviška divizija, bet joje daug rusų. Di
vizijos vadas yra gen. Karvelis. Gen. Ma
cijauskas tebėra vyr. kariuomenės politru- 
kas. Karui pasibaigus, Lietuvoj vyrų mobi
lizacijos nebėra. Vykdoma tik vyrų regis
tracija ir vykdomas savo apylinkėse ke
lių savaičių kariškas apmokymas.

Lietuvos Himnas pavadintas tautos gies
me, grojamas tik per radiją ir per bolše
vikines iškilmes. Tačiau Vyčio ir trispalvės 
vėliavos iškabinimas griežčiausiai" 
džiamas ir persekiojamas.

drau-
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MOKYKLOS LIETUVIŠKOS, BET 
DVASIA RUSIŠKA

v Universitetai ir mokyklos perpildytos be
simokančio jaunimo. Rusiškų gimnazijų tik 
kelios. Rusų kalba privaloma jau nuo pir
mojo pradžios mokyklos suolo. M°kyklose 
daugiau mergaičių negu berniukų. Gim
nazijos 8 klasių, ir jose mokoma rusų ir 
vokiečių kalbų. Mokykloms labai stinga 
patalpų ir todėl viena patalpa pamainomis 
naudojasi kelios. Progimnazijose esą moky
tojų, nebaigusių nė pradžios mokyklos. Mo
kyklų vadovėliai — vieni vertimai 1š rusų 
kalbos. Į amatų mokyklas jaunimas stoti

JOSE

y. G. PAKALNIŠKIS '

Amžinasis žmogus ir Aš
ii

Kaskart, kai gyvenimo našta neprasmin
gai užspaudžia mano pečius ir alkana ranka 
betiksliai graibosi nesamos duonos, aš žiū
riu į tave, mieloji mano žeme, ir jaučiu, 
kad ne visa dar atsigręžė prieš mane ir ne 
visa įrėmė kruvinus peilius į mano krūtinę. 
Tu viena amžiais lieki ištikima ir mylinti. 
Tavo ramybė užvaldo mane ir paskandina 
autirpusioj visumoj.

Su džiaugsmu ir meile tu sutinki kiek
vieną naują gyvybę, rūpestingai Ją globoji: 
maitini, girdai, kvepdini oru, šildai, nešda
ma apie saulę. Ilgoj ir monotoniškoj kelio
nėj tu nepavargsti, neauštoji kantrybės ir 
nenusimeni. Regimai, pamilai tu savo gyvū
niją ir stengies, kad ji galėtų gražiai ir 
maloniai gyventi. Gal būt, fu supranti, kad 
niekam vertas būtų tavo buvimas be tos 
gyvūnijos, kurią dabar globoji. Nyki ir niū
ri liktum tu tada: tik tylūs akmenys ir pas
tyrą smiltys slėgtų tavo veidą.

. Visus savo turtus ir sultis tu paaukojai 
savo gyvūnijai nieko iš jos nereikalau
dama, apart tai, jog ji teikia tau gyvybę, 
Birią ir grožį. Tu, norėdama būti pati lai
minga, stengies ir aukoji visa, kad tavo 
globotiniai būtų laimingi. Lieki ištikima ir 
nepripažįsti melo, virpi meile, o maitiniest 
džiaugsmu ir laime.

Kilnus ir didingas yra tavo duosnumas!
Kantri kaip uola skrieji tu nepabaigiamą 

ratą ir nešies su savim visa, ką Didysis Li
kimas užkrovė ant tavo pečių, be aimanos 
ir be skuhdo. Tačiau tavo sielos gelmėse 
glūdi nesuvokiamai sunki kančia, kuri am
žiais lieka tavo gyvenimo kelrodžiu ir ge
rumo versme. Ar tu irgi puoselėji viltį, kad 
ilgainiui didžioji kančia suvirs į spindin
čią laimę ir paskęs amžinybėj? Taip, tai yra 
vertingiau, negu visa kita.

Tačiau godūs ir pikti yra'tavo gyviai. 
' Jie plėšosi dėl gausių tavo gėrybių ir

kandžioja vienas kitam galvas. Net ir žmo
gus, vienas vienintelis tavo sąmoningas, 
gyventojas, niekuo nesiskiria nuo kitų gy
vių, grobstydamas tavo gėrybes. Jis panau
doja tam net tas galias, kuriomis jis tapo 
išaukštintas ir išskirtas iš kitų gyvių tar
po. Todėl jo kova dėl tavo gėrybių darosi 
dar niūresnė ir piktesnė. Baisus yra žmo
gus, įsigeidęs prisigrobti tavo gėrybiųl Ir 
nesupranta jis, kad nieko šlykstesnio ir 
nieko niekingesnio negali būti, kaip grob
stymas ir savintmasis dovanotų daiktų, ku
rie lygiai visiems priklauso. Aš ilgiuosi tų 
laikų, kada žmogus visa savo būtybe jaus 
ir sakys, jog pasaulyje nieko nėra, kas būtų 
jo, ir kad viskas yra jo, ką tu, mieloji 
žeme, jam padovanoji.

Niūriai ir šaltai. sutiko mane tavo gy
viai. Kaskart šaltesnius ir niūresnius jau
čiau jų žvilgsnius, kaskart žiauresnes gri
masas ir piktesnius žodžius. Keista buvo 
man ir nesuprantama, dėl ko galima pykti, 
neapkęsti, skausti, naikinti laimę ir gyve
nimą tų, kuriuos likimas pasiuntė kartu 
paviešėti tavo platybėse.

Tik tu, mieloji mano žeme, sutikai mane 
su džiaugsmu ir meile, lygiai kaip ir kitus 
gyvius. Aš džiaugiuos tavim, tavo didybe 
ir" grožiu. Kiekvienas tavo plazdesys virpa 
manyje džiaugsmu ir laime. Esu laimingas 
su tavim ir žvilgsnį žvelgdamas ir žingsnį 
žengdamas ir žodį tardamas. Klausaus tavo 
skambesio ir jaučiu riedančią palaimos 
ašarą. Nuostabūs tavo burtai, dar nuosta
besnė' yra tavo meilė gyviui, kuris tavyje 
apsigyvena.

Nedoriausias gyvis tarp gyvių yra žmo
gus. Vargas tarff, kas patenka į žmogaus 
rankas. Baisus ir naikinantis yra jo pra
keikimas: Jis baisesnis už juodą naktį, už 
vargą ir kančias, už pačią mirtį, nes jis 
graužia ir naikina gyvenimą. Jo prakeiki
mas palaužia sparnus ir lavonu tenka atsi
gulti žemėje. Todėl netenka klausyti, ką jis

vengia, nes jas baigusieji valdžios skiriami 
į įmones, dažnai į Rusiją.. Milicija gaudo 
„buožių” vaikus ir juos veda mokytis į 
amatų mokyklas priverstinai, kaip kokiai 
bausmei,

Vilniaus 
paskutinis 
jo vardą,
piamas dėmesys j marksizmą — leninizmą 
—> stalinizmą, o studijoms skirta antraeilė 
reikšmė. Kauno universiteto rektorius prof. 
Purenąs atstatytas ir į jo vietą paskirtas 
medikas Kupčinskas, kuris yra kompartijos 
narys, Vilniaus universiteto rektorius prof. 
Bieliūnas pasitraukė ir- jo vieton paskirtas 
prof. Žemaitis. Universitetų prorektoriai 
yra rusai. Jie prižiūri profesorių darbą ir 
seka paskaitas. Vilniaus universiteto medi
cinos fak. dekanas — prof. Kairiūkštis, pro- 
dekanas — gyd. Marcinkevičius. Prof. Jur
gutis pašalintas iš universiteto ir išmestas 
iš buto. Jis, dėstydamas liberalistinę eko
nomiką, studentams pasakęs, kad „bendras 
arklys visad liesas”. Prof. Janulaitis paša
lintas už tai, jog per paskaitas viešai pa
reiškęs, esąs istorinis faktas, kad rusai ir 
lietuviai niekad gerai nesugyveno.

rusų 
po 3 
lietu- 
Staš-

APMIRĘS KULTUR1N1S GYVENIMAS.
Dar nepriklausomybės metais pradėtąjį 

redaguoti Lietuvių Kalbos Žodyną ir dabar 
tvarko prof. Balčikonis, bet jo nėra pasi
rodęs dar nė vienas naujas tomas.

Opera veikia tik Kaune. Ji gausiai lan
koma. Kipras Petrauskas yra mėgiamas, 
nors ir išrinktas į m. aukščiausiąją tarybtį. 
Kučingis nebuvo Kauno teatro direktorium. 
Operoje dainuoja: Kučingis, Rakauskaitė, 
Mažeika, (buvo areštuotas už vieno 
karininko sumušimą Metropoly, bet 
dienų paleistas; rusas buvo Įžeidęs 
vius) Dagėlytė, Sodeika, Marijošius,
kevičiūtė. Operos dirigentas — M. Bukša.

Kauno konservatorijos direktorius yra 
smuikininkas Matiukas. Panevėžio muzikos 
mokyklos direktorius — M. Karka. Pane
vėžio teatro direktorius — J. Miltinis. Juk
nevičius vadovauja Žemaičių teatrui.

Skulptorius Zikaras nusižudė^ Antanas 
Miškinis paskirtas Kauno dramos teatro 
dramaturgu, bet iki šiol dar nieko nepara
šė. Putinas valdžiai atidavė pyliavą poros 
eilėraščių pavidalu, tačiau atsisakė pasi
rašyti pasižadėjimą garbinti marksizmą ir 
laikytis partijos linijos. Jo kalba rašytojų 
suvažiavime buvusi tokia jautri, kad pra- 
virkdžiusi Balį Sruogą. Muzikas Likeraus- 
kas išvežtas į Rusiją.

Bendrai paėmus, kultūrinis gyvenimas 
Lietuvoje labai apmiręs. Originalinės gro
žinės literatūros neišleidžiama.

Rašytojas K. Jakubėnas areštuotas už 
eilėraštį, kuriame jis apdainavo rinkimus: 
„Kad balsavom, tai balsavom — net šimtas 
ir trys procentai!” Rašytojas K. Boruta su-

kalba, kokiais vardais save vadina, nes už 
jų slepiasi tas pats melas ir mirtis. Vargas 
tam, kas patikės žmoguj ir ieškos jo bičiu
lystės!.

Sugriautas, varganas ir nelaimingas yra 
žmogaus gyvenimas. Toksai yra ir pats 
žmogus. Jis eina per pasaulį, nešinąs var
gą ir ūkanas, graužiasi ir pyksta. Jis ne
žino, ko jam reikik ir ko jis nori, todėl' jo 
darbai būna dažnai baisesni už jį patį. Ga
liausiai, suvystytas beprotystės ir tamsos, 
neteko gyvenimo džiaugsmo ir laimės, o 
kliedėjime stengiasi surasti tai, ką prara
do. Pikta yra žmogaus dalia, dar piktesnis 
yra pats žmogus.

Juk tu žinai, mieloji žeme, kad žmogui, 
norinčiam gyventi, džiaugtis ir naudotis 
tavo dovanomis, reikia turėti daugybę nuo
savos policijos, kariuomenės, reikia turėti 
daugybę baisių ginklų, kuriais būtų galima 
tiksliai ir sėkmingai žudyti. Antraip kito 
policija ir kariuomenė sukaustys, apiplėš, 
sudegins namus ir galiausia) nužudys. 
Ypač šiandien tai yra neabejotinai būtina, 
nes žmogus tapo be saiko kultūringas ir 
tiek aptekęs idėjomis, jog jam yra gyvi 
niekai surasti peilį, kuriuo būtų galima 
sėkmingai paplauti nužiūrėtą auką.

Aš neturėjau nei policijos, nei kariuo
menės, nei ginklų, pagaliau nei idėjų, to
dėl gauja po gaujos užgriuvo mane, šauk
dama apie išlaisvinimą ir išganymą. Varge 
mano, kaip šlykščiai ir niekingai teriojo 
mano kraštą alkanų barbarų gaujos! Jie 
išgrobstė ir išžudė visa, kas tik pakliuvo 
po jų mirtį nešančia ranka. Didžiavosi sa
vo darbais, skendo garbėje ir didybėje. 
Savo kruviną kūną puošė išžudytųjų pa
puošalais ir rūbais. Aukšti gaujų vadai 
slankiojo gatvėmis, spinduliuodami valdo- 
viška didybe, o ant jų pečių kabojo tik ką 
nužudytų žmonių drabužiai.

Pamišęs ir draskomas skausmo, aš pali
kau negyvą tėviškę, pastirusią pelenuos ir 
kraujuje, ir išėjau į plačiąją žemę, kaip 
elgeta ūjamas šunu — persekiojamas bar
barų gftjų.

GRĄŽINTIEJI IS SIBIRO. 
KOLONIZACIJA RUSAIS.

gyvena Vilniuje ir dirba

KĄ DIRBA
LIETUVOS

Dr. Bistras
miesto bibliotekoje. Kun. Vailokaitis gyve
na netoli Kauno. Dr. Cesevičius gyvena pas 
gimines Aukštaičiuose. Dr. Penkauskas ne
grąžintas ir gyvena Lenos žemupyje. Iš 
viso grįžusiųjų skaičius labai nedidelis.

Rusai atvežami ir kolonizuojami daugiau
sia į miestus ir valstybinius ūkius, kuriuos 
jie administruoja. Kaimuose atvežtų rusų 
yra tik Vilniaus ir Klaipėdos krašte, ku
riame rusų kolonizacija vykdoma sistema- 
tingai. Klaipėdos kraštas lietuviams yra 
ištrėmimo vieta, į kurią vežamas vienas 
kitas lengviau „nusikaltusių”. Atvežamieji 
rusai yra apiplyšę ir ligoniai.

' zorganizuoti. Suėmus Obelių kleboną Na- 
Į gulevičių," į jo vietą atgabeno suspenduotą 
i kunigą, šis pastatytasis „klebonas” atsisakė 
įsileisti vyskupo skirtą kleboną. Atvyko vys 
kupijos kgiįleris, bet ir jo parėdymų „kle- 

' bonas” atsisakė klausyti. Tada kreiptasi į 
kulto reikalų patarėją Gailevičių Vilniuje, 
kuris pasakęs: „Dabar liaudis viską tvarko, 

, ir čia matomai, liaudies valia, todėl mes 
nieko padėti negalime”.

Vasario mėn. įvykę rinkimai į aukščiau- 
I siąją tarybą buvo komedija. Kaimo žmo
nės rinkimus boikotavo. Ūkininkų nebalsa
vo nė trečdalis. Rinkiminėms komisijoms 
buvo iš anksto pranešta, kad jos yra atsa
kingos už balsavimų pasisekimą. Kai kurios 
komisijos taip stropios pasidarė, kad ne
sulaukdamos rinkikų, pačios sąrašuose at
žymėdavo, kad toks ir toks rinkikas Jau 
balsavo, ir už jį įmesdavo kortelę. Pasitai
kydavo, kad paskui tas žmogus į rinkiminį 
punktą ateidavo baksuoti ir nustebdavo su
žinojęs, jog jis jau „balsavo”.

sūriaus pa
bus karas,

esame gyvi

ŽMONIŲ. NUOTAIKOS IR LŪKESČIAI.
Lietuvoje žmonės gyvena viltimi. Kokiu 1 

būdu tas išvadavimas ateis, žmonių nuo-1 
monės skiriasi, bet visi tiki artimą karą. 
Net Paleckis, su paskaitomis po provinciją' 
važinėdamas, įtikinėjęs žmones: „Nedėkite 
vilčių į karą, nes jo nebus. Jūs tik save 
apgaudinėjate. Geriau nesvyruodami imki
tės Tarybinės Lietuvos atstatymo darbo”. 
Tačiau jo motina Rygoje savo 
klaususi: „Sūneli, sakyk, kada 
mes taip jo laukiame”.

Apie tai, kad mes tremtiniai
ir sveiki, Lietuvoje žmonės sužinojo iš Vi
šinskio kalbos Jungtinių Tautų Org. ir iš 
šykščių tremtinius puolančių žinučių spau
doje. Priekaišto tremtiniams, kad jie pasi
šalino iš savo krašto, likusiųjų tarpe negir
dėti.

Maskvos „Pravdoje” buvo įdėtas straips
nis „Mirusios sielos”, kuriame kritikuoja
ma JAV vyriausybė už nepripažinimą Lie
tuvos „įsijungimo” ir už Lietuvos ministe- 
rio Vašingtone P. Žadeikio pakvietimą į 
pokylį Baltuosiuose Rūmuose. Tas „Prav
dos” numeris Lietuvoje tuojau buvo išpirk
tas. Už to „Pravdos” numerio egzempliorių 
buvo mokama iki 40 rublių. Šiaip „Prav
dos” numeris kaštuoja 20 kapeikų. Kai

BIMBA KAUNE BUVO KLAUSTAS: 
KIEK GAUNA U2 TARNAVIMĄ ...
Bolševikinėj spaudoj ir per radiją dau

giausia puolami gen, Plechavičius, gen.
i Kubiliūnas Ir prof.' Ambrazevičius. Ui 
bendradarbiaVimą su jais daug inteligentų 
areštuota.

Garsusis Bimba lankydamasis Kaune, per 
mitingus nesikreipė į susirinkusius kaip į 
„draugus”, bet kaip į brolius fr seses lie
tuvius. Prakalbas baigdavo ne įprastu — 
„tegyvuoja S ...", bet — „tegyvuoja Lie
tuva.” Matomai jam žmonių ūpas buvo li
pomas. Bet kartą, kalbant Kaune darbinin
kėms moterims, salėje užgeso šviesa. Pra
sidėjo trypimas ir pasigirdo šauksmai lie
tuviškai ir net angliškai: „Esi išdavikas; 
parsidavėlis! Kiek gauni už tarnavimą...?” 
Taip pat ir Panevėžyje per Bimbos ir Pa- 

, leckio paskaitas žmonės triukšmavo ir šū
kavo. Paleckis net suriko: „Ko trypiat, kaip 
gyvuliai?" Iš salės pasigirdo atsakymas: 
„Kad šalta, labai šalta dabar Lietuvoje”.

Bimba daug matė ir viską turėjo suprasti. 
Daug jam teisybės galėjo pasakyti ir jo 
brolis,'kuris buvo 1940 metais ištremtas ir 
grąžintas prieš pat Bimbos atvykimą Lie
tuvon.

Sovietų protestas del danų baptistų parodos
Tarptautinė baptistų paroda, surengta 

ryšium su liepos mėn. Kopenhagoje įvyku
sia baptistų konferencija, 
danams, ’ Siaurės misijų 
Weger ją taip apibūdino 
„Stockholms Tidningen”:

„ — Baltų skyrius sukėlė negirdėtą susi
domėjimą, nemažesnį ir pas Sov. Rusijos

atnešė staigmeną 
pastorius A. V. 
pasikalbėjime su

pasiuntinybę Kopenhagoje. Rusų ministeria 
dėl. to įteikė griežtą 
liko neatsakytas, nes 
anglų ir amerikiečių.

— Kaip pavyzdys 
plakatą, pavaizduojantį bėgimą iš 
valstybių. Čia yra aiškūs skaičiai, 
deportuotų arba pabėgusių baltų 
Pagal baptistų tyrimus laike 1940 .

protestą, kuria tačiau 
paroda yra globojama

sakantį 
Baltijos 
nusaką 
skaičių.

galima suminėti daug

Savo nelaimėje nerami akis išklaidžioja 
praeities šešėlius iki paskutinio žodžio, ne
rasdama šviesesnės aikštelės, kurioje galė
tų ramiai pasižvalgyti. Visur tos pačios 
žudynės, karai, vergijos, aristokratijos, 
baudžiavos, partijos. Amžių kloaka pila 
ant žmogaus neišsenkamas skurdo, vargo ir 
kančios srutas. Nepabaigiamos eilės panie
kintųjų, nuskriaustųjų ir sumaitotųjų neša 
gyvenimo jungą, savo laimę ir džiaugsmą 
paaukoję galingiesiems.

Ir gražiai apie save kalbama, garbės ir 
didybės himnai giedami, linksniuojamos mi
lijoninės antžemiškos dorybės! Laimingas 
jaučiasi žmogus, prisigrobęs žemės dovanų! 
Ir nieko blogo ir nieko neteisingo jis ne
gali tada padaryti: visa turi tada tylėti, o 
leista šaukti tik pagarbos ir padėkos žo
džiams. Varge mano, iki kiek niekingas ir 
siauraprotis yra žmogus: argi galima rei
kalauti, kad apiplėštas, nuskaustas ir išnie
kintas žmogus dėkotų ir garbintų savo 
niekadėją?

Gražiai, protingai ir teisingai išmokta 
šnekėti. Ir neatskirti, kur yra tiesa ir kur 
melas. Už tiesą mirštama ir žudoma. O 
toji tiesa tokia tyli ir paprasta: norim gy
venti, norim valgyti, norim džiaugtis ir 
būti laimingais. Tat kodėl tiek daug šne
kėti', įrodinėti" ir įtikinėti, kad tie patys 
norai vienų yra kilnesni ir šventesni negu 
kitų? Galima gi tiesiog sakyti, kad tu, mie
lasis bičiuli, pastoji man kelią, savo bu
vimu atitrauki nuo manęs dalį gėrybių, 
kurias aš noriu turėti. Jei tu nesutinki ge
ruoju pasitraukti ir perleisti man, aš tave 
priversiu ir pasiimsiu jas sau. Bet kažkodėl 
šitaip kalbėti nedrįstama, amžiais ieškoma 
kaskart painesnių ir tamsesnių labirintų, 
kuriuose žmogus nesusivoktu, nepraregėtų 
ir nepasijustų išniekintas, apiplėštas ir ga
liausiai nužudytas vien todėl, kad likimo 
lemta buvo jam pasirodyti žemės pavir
šiuje.

Todėl amžiais girdisi toji pati kančia ir 
tas pats skundas.

(Pabaiga)

— 44 metų buvo deportuota iš Estijos 
61 000, iš Latvijos 60 000, iš Lietuvos 66 000. 
36 400 pavyko pabėgti j Švediją.

Parodoje rodomas taip pat raštiškas 
JAV vyriausybės pareiškimas, išduotas bal
tų pasiuntinybėms prieš karą. Jame pažy
mima, kad JAV nepripažįsta Baltijos vals
tybių inkorporavimo į Sov. Sąjungą.

— Baptistų pasaulinio susivienijimo ge
neralinis sekretorius, dr. W. O. Lewis as
meniškai yra kreipęsis į prezidentą Truma- 
ną, 'prašydamas amerikiečių intervencijos 
dėl baltų reikalų.” („P” Nr. 10).

iš Pabaltijo Filatelistų Sambūrio 
„BALTIJA” veiklos

Sambūrio valdyba nutarė š. m. spalio 
4—5 dienomis sušaukti Augsburge sam
būrio narių metinį suvažiavimą į kurį kvie 
čiami atvykti visų trijų vakarinių zonų 
sambūrio nariai. Suvažiavimo atidarymas 
įvyks spalio 4 d. 15 vai. valdybe* bei revi
zijos komisijos nariai atvyksta pirmą su-' 
važiavimo dieną 9 vai. posėdin. Visi nu
metantieji atvykti suvažiavlman prašomi 
iki rugsėjo 15 dienos pranešti valdybos pir 
mininkui apie nakvynės rekalingumą, nes 
nakvynė nariams numatoma viešbučiuose. 
Suvažiavimo metu bus vykdomas fllateli- 
nių vertybių aukcionas, bus įteikti sam
būrio narių ženkleliai ir pakeistos narių 
kortelės.

Dėl įvairių sunkiai įveikiamų kliūčių, 
Pabaltijo valstybių filateiintų vertybių ka 
talogo išleidimas užsitęsė, bet šiuo metu 
teksto visomis penkiomis kalbomis bei kli
šių paruošimas jau baigiamas, tik tenka 
nugalėti likusias spausdinimo technines 
kliūtis ir tikimasi, kad neilgai trukus, taip 
nekantriai laukiamą katalogą taip pat bus 
galima įteikti.

Tremtyje 3-jų metų sukakčiai paminėti , 
sambūris išleidžia atvirutes. Piešinyje — 
trijų Pabaltijo valstybių pusiau stiebo nu
leistos vėliavos; tekste — atitinkamas įra
šas. Projektą paruošė sambūrio narys dai- 
lin. Ed. Krasauskas. Atvirutės sambūrio 
suvažiavimo dienomis bus antspauduoja
mos paminėjimui atžymėti specialiai pa
gamintu spaudu. J. C.

.i
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LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ -DIENOS SCHWEINFURTE 
Dalyvavo JAV lietuviu atstovai E. Deveniene ir K. V. Baltramaitis

IŠRINKTI NAUJI VALDOMIEJI ORGANAI 
Suvažiavimo metu žurnalistai išsirinko 

naują sąjungos valdybą, Į kurią balsų dau
guma įėjo: Merkelis, Urbonas, Trumpa, 
Blazas, Būtėnas, Cicėnas, Gaučys, Kardelis. 
Sąjungos pirmininku pasiliko Al. Merkelis. 
Revizijos komisijon išrinkti: Klimas, Kas- 
niūnas, Henr. Žemelis.

LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS PARODA
Suvažiavimo dalyviai, svečiai ir Schwein- 

furto lietuviškoji visuomenė turėjo progos 
pamatyti šešiose gimnazijos klasėse {reng
tą lietuviškosios spaudos parodą (organiza 
vo žurn. Br. Kviklys), kuri turėjo tokius 
skyrius: ’ *

1. Senoji lietuviškoji knyga — Mažvydo 
katekizmas, senosios knygos pavyzdžiai, 
spaudos draudimo laikai, liet, knyga prieš 
D. Karą ir pan. Gia‘ matėsi ir „Auszra”, 
„Aukso Altorius”, eilėje senosios knygos 
pavyzdžių.

2. Nepriklausomos Lietuvos knyga. Čia 
buvo nemažas skaičius Lietuvoj išleistų gra 
žesnių. originalinių knygų bei vertimų, ku
rias mūsų tremtiniai, kad ir nepaprastai 
sunkiomis sąlygomis traukdamiesi, pasiėmė 
iš savo krašto.

3. Nacių okupacijos Lietuvoje laikai: gau 
sus pogrindžio spaudos skyrius, liet, vie
šoji spauda ir negausingi to meto leidiniai 
—knygos.

4. Lietuviškoji spauda Amerikoje. Parodos 
organizatoriai čia parodė kruopščiai su
rinktus J.A.V. lietuvių laikraščių pavyz-' 
džius (o jų yra daug!), jų seniau ir dabar 
išleistas knygas.

5. Lietuviškoji spauda 
pasaulio kraštuose. Čia 
laikraščių ir knygų, šiuo metu leidžiamų 
Argentinoje, Uragvajuje, Kanadoje, Švedi
joje, Prancūzijoje, Austrijoje, Italijoje, Svei 
carijoje ir kitur.

6. Tremties spauda Vokietijoje. Tai buvo 
pats gausiausias skyrius ir turėjo eilę po
skyrių: Dailioji literatūra, poezija, praktiš
kieji mokslai, informaciniai žurnalai, reli
ginė spauda, jumoro laikraščiai, skautų, 
ateitininkų organizaciją išleisti leidiniai, in 
formaciniai biuletiniai ir pan. Buvo ir Liet, 
spaudos Schweinfurte skyrius. Spaudos kie
kis nemažas. Per 2—3 metus padaryta daug, besniuose reikaluose, o 
Žinoma, iš paviršiaus žiūrint, atrodo, kad tuvos laisvę klausimais, 
mūsų knygai ir spaudai dar daug ko trūks- I

^augiau kaip metai laiko praėjo nuo pir
mojo Lietuvo* žurnalistų suvažiavimo Ha
nau. S. m. rugpiūčio 30—31 dienomis antrą 
kartą jie sustvažiavo Scbweinfurto lietuvių 
nevyktoje. lt 105 Lietuvos Žurnalistų Są
jungos narių čia atvyko 75. Tmp šis su
važiavimas buvo vienas gausiausių savo na 
rių skaičiumi. Sklandžiai praėjo jis organi
zaciniu ir darbo požiūriu, nes vyko nepa
prastame ženkle: šiemet suėjo 25 metai, kai 
įsikūrė Lietuvos Žurnalistų Sąjunga.

Suvažiavimą atidarė L. Z. S. pirmininkas 
AL Merkelis, į darbo prezidiumą pakviesda 
mas žurnalistui Klimą, Protiškų, Peniką su
važiavimui vadovauti ir Br. Kviklį su Pa
lukaičiu sekretoriauti.

AMERIKOS LIETUVIAI, KITŲ KRAŠTŲ 
ŽURNALISTAI IR (VAIRIOS ORGANIZA
CIJOS SVEIKINA MOSISKIUS PLUNKS

NOS DARBUOTOJUS
Suvažiaviman atvyko aukšti žurnalistų 

laukti avečial — Amerikos lietuviai žurna- 
liriai. Tai Ponia Devenienė >u Ponu Bal- 
tramaičiu. Jų kolegiški sveikinimai Ameri- 
ko» lietuvių organizacijų ir Amer. lietuvių 
spaudos darbuotojų vardu buvo labai šil
tai sulikti. Nemažiau malonūs buvo L. Ra
šytojų, Ukrainiečių DP spaudos žurnalistų 
sąjungos pirmininko ir „Nedilia" redakto
riaus pono O. Kotorowycz bei lenkų spau
dos delegato sveikinimai. Gal pirmą kartą 
lietuviai žurnalistai turėjo progos išsamiau 
pasikalbėti su savo pietų kaimynais — žur
nalistais. Lenkų žurnalistų vardu vieno laik 
raščio redaktorius, tarp kita ko pareiškė:

„Maža parodytumėm politinės išminties, 
jeigu lietuvių ir lenkų santykius grįstumėm 
tais santykiais, kurie buvo tarp l-ojo ir II 
pasaulinio karo." Nurodęs, kad šiandieną 
abi valstybės susilaukė vienodo likimo, jis 
pasiūlė oendrai veikti abiejų nelaimingų 
tautų laisvei iškovoti. „Až tikiu, kad ne
trukus atgims laisva (r Nepriklausoma Lie
tuva, kaimynė mano laisvos Tėvynės” — 
baigė savo sveikinimus lenkas žurnalistas.

Išklausę žurnalistai visos eilės sveikinimų 
dar Iš mūsų (staigų, komitetų, organizaci
jų ir net politinių partijų žodžiu bei raštu 
šu didžiausiu rusidomėjimu laukė collegų 
smerk iečių pranešimo.

MOŠŲ BALSAS - 30.000.000 BALSAS
Didelė Amerikos lietuvių visuomenės vei 

kaja ir žurnalistė Ponia Devenienė su p; 
Baltramaičiu papasakojo mums apie ne
lengvus Amerikos liet, žurnalistų kelius ir 
sveikino savo kollegaa Vokietijoje.

— Amer. lietuvių spauda, Lietuvos žur
nalistų akimis žiūrint, nėra tobula ir mo
derniška — sakė ji. Svarbiausias. Amer. 
liet, spaudos ginklas — visuomenės opini- 
^Mes padarome dideliu dalykus, — kal- 

jo toliau. — iš mažyčių susirinkimėlių, 
piknikų, vakarų, parodėlių, kai visa tai su 
dedame krūvon1’. Mes informuojame ir tei
singai nuteikiame visus rinkėjus, kurie ir 
sudaro tą didįjį Vašingtonu”. Mes ten, ana 
pus Atlanto, bendradarbiaujame su visomis 
kitų tautų tarybomis. Mūsų balsas — 
30.000.000 Amerikos piliečių balsas, dar dau 
giau — visos Vidurio Europos — ukrainie
čių, lenkų, slovakų, pobaltiečių, vengrų ir 
daugelio kitų nelaimingų tautų balsaa. Juk 
amerikiečių tauta { karą išėjo-tam, kad vi
sos tautos būtų laisvos.

LIETUVIŲ KAPAI PAOHKO SALOSE
Toliau viešnia H Amerikos pažymėjo, kad 

daug lietuvių kariavo Amerikon kanuome-

Tūkstančiai gelsvų maišų tame didelia
me laive atkeliavo iš tolimo Amerikos uosto 
į || Hanso* miestą. Užtat čia dabar nebėra 
ramumo. Be pertraukos urzgia kranai, vieną 
maišą po kito H laivo pernešdami į sto
vinčius ant molo vagoniukus. Meti ak) to
lyn. ir ten ta pati istorija. Uoste judėjimas 
nemaža*. O visa tai padarė laivai iš Ame
rikos. O kai prisimeni žodį „Amerika", tai 
daug visokių minčių prisipina. Tuojau pri
simena dėdė ar teta, amerikonai! Kelioli
kos metų akinimus padarė juos tenai kito
kius. Tų pačių tėvų vaikai šiandien vienas 
M kitu tuokiau susikalba. Čia jų tos durys, 
pro kurias jie prasiveržė į aną kraštą, už 
Atlanto. Vaikštau uoste, o man ausyse 
skamba kada tai senelio dainuotoji daina:

„(iamburgi (Hamburge) vaikščiojau, 
Gamžmrgo dabojau, 
Amerikos mados
sau rūbų ieškojau ..."

Taip dainavo kadaise jis ir daug kaimo 
bernų, kai jie, pirmą kartą pakliuvę ) trau
kinį. ir f«o pavažiavę keletą parų, atsi
dūrė Šiame mieste. .Amerikoa mados sau 
rūbų ieškojau“ — prieš išsiruošiant į Ame
riką. reikėjo nusivilkti U kaimo atsineš- 
taoėiue kailiniukus ir trinytes motinos 
austas kelnes. Nauja. Hamburge pasiūta 
eilute pasipuošdavo išvykstantieji Amerikon. 
Taste jie tuo pačiu būriu, šventadieniškai 
pasipuošę, vaikščiojo miesto gatvėm, lauk
dami laivo išplaukiant, „dabodami Ham
burgo". Deja, dabar Hamburge nelabai yra 
ko pasižiūrėti, labai daug namų sugriauta. 
Didelio griuvėsyno įspūdis. Ir daugiau 
nieko. Paimi į rankas neseniai išleistą 
Hamburgo centrinės matavimo Įstaigos 
miesto pianą, tai net žadą užima. Prava
žiuodamas mieste tematai vienu sykiu tik 
dalį griuvėsių, g) plane visos tuos griuvė
si* išvysti M karto. Tai kur gi tie žmonės 
pagaliau gyvena, jei tiek daug namų iš
griauta? O vis dėlto Žmonės, kaip skruzdės 
buiMdn. Su uaujaks mmonymnšs, su naujais 
darbais Jte dienų dienas užsiėmę. Griuvė
sius kasa, vuMuvėlMa kr siti A selinusia ga

bena juos į užmiestį, pila Alsterio ežeran, 
naujas plytas prie senųjų deda, mūrija, 
kasdien parengdami keletą gyventi ar įmo
nėms bei įstaigoms tinkamų patalpų. At
sistatymo ženkle dabar gyvena Hamburgas. 
Neseniai „Plonten on Blomen” parke su
ruoštoje parodoje vokiečiai parodė daugelį 
savo didžiųjų mašinų ir įrengimų, pade
dančių greitu laiku pašalinti griuvėsius. 
Miesto atstatymo klausimais rūpinasi visi, 
pradedant centrinėmis miesto įstaigomis, 
baigiant eiliniais gyventojais. Štai, vienas 
Hamburgo miesto gyventojas, spaudoje 
prisiskaitęs apie amerikiečių dangoraižius, 
rašo vieno hamburgiškio laikraščio redakci 
jai laišką ir dėsto savo nuomonę dėl Ham
burgo atstatymo. Jis siūlo ir Hamburge 
pradėti statyti dangoraižius. Jis labai prak 
tiškai galvoja, sakydamas, kuriems galams 
dabar visos miesto įstaigos išblaškytos po 
visą miestą. Jei turi jose reikalų, visą die
ną reikia sugaišti, kad galėtumei juos su
tvarkyti. Būtų keletas dangoraižių miesto 
centre, sutalpinai juose visas {staigas ir tą
syk maišyki* vietoje, tik skaitytį orientuo
kis. Juk vokiečiai dar mažiau erdvės mies
tuose turi, negu amerikiečiai — tvirtina to 
liau biurgeris, ragindamas kompetentingas 
įstaigas šiuo sumanymu susidomėti.

Karas ir didieji jo sukrėtimai palietė 
hamburgietį daug giliau dvasiniai, negu ma 
terialiai. Naujoji hamburgiečių dailioji kū
ryba šiuo metu gana apmirusi. Tai, geriau 
pasakius, griuvėsių kūryba. Rašytojas H. 
T. Flemming, kuris Hamburgo radijofone 
turi progos susipažinti su visais čia gau
namais lyrikos rankraščiais, labai misiskun 
dtia Hamburgo, o kartu ir bendrai visa nū 
diene vokiečių kūryba, laikydamas ją men
kaverte. Jo tvirtinimu, dabartinė vokiečių 
karyba, deja, kuriama didelio diletantizmo

nės eilėse, kiek jų dirbo karo pramonėje, naudojo. Kai kurie žurnalistai buvo per- 
kiek jie sudėjo pinigų karo reikalams ir daug pasyvūs. Ir redaktoriai buvę dažnai 
tiek daug išpirko karo paskolos bonų. To vie kalti. Pas mus retkarčiais pritrūkstą ir kul 
no maža: kiek daug išdygo lietuvių kapų' ------ o.m;. •- u
įvairiose Pacifiko salose ir Europos kraš
tuose... Tad šiandien meą turime teisę 
klausti: kodėl mūsų tauta neturi laisvės? 
Juk visiems buvo žadėta asmens, sąžinės, 
susižinojimo, spaudos ir kitos laisvės. Gi 
lietuvių tauta neteko laisvės net savo krašte 
mirti... ♦ ■

AMERIKOS VALSTYBES VYRAI LAIKO 
SAVO PAŽADUS •

Mūsų pastangų tikslas — Tėvynės lais
vės klausimas — tęsė p. Devenienė. Mes 
jau seniai gavome iš savo buvusio prezi
dento A. A. Roosevelto užtikrinimą, kad mū 
tų Tėvynė nėra žuvusi, o tik jos Nepriklau 
somybė laikinai paveržta. Amerika šį pa
žadą ištesėjo, nežiūrint kokios paskui su
tartys sekė. Niekad negirdėjome, kad Ame
rikoje būtų viešai pasakyta, kad Nepriklau
soma Lietuva būtų palaidota. Atėjo naujas 
prezidentas. Mes ir iš jo gavome tą patį 
patikrinimą. Šiandien dar labiau neabejoja
me, kad Lietuva bus laisva ir nepriklauso
ma. Tad ir mūsų noras yra daryti viską, 
kad lietuviai, kur jie gyventų dabar, nežūtų.

Miela viešnia baigė šiais žodžiais:
— Broliai ir sesės, nustoję savo krašto, 

artimųjų, nustoję teisių, nepraraskite savęs. 
Savo „AS” palenkite geriausiems laisvės 
siekimams. Amerikos lietuviai visada gal
voja vienodai su jumis.”

LIETUVIS ŽURNALISTAS TURI INFOR
MUOTI PASAULI

Kitas Amer. lietuvių atstovas žurnalistas 
Baltramaitis kalbėjo kaip žurnalistas į žur
nalistus. Jis nurodė kai kurias mūsų nepr. 
gyvenimo klaidas. Viena jų buvo ta, kad 
i Amer. lietuvius žiūrėta lyg ir su panieka, 

iems iš Lietuvos buvo siunčiamos ir blo
giausios knygos. Ir žurnalistai kalti. Jie per 
25 metus neprasiveržė kaip reikiant į pa
saulio spaudą. Čia nurodė jis reikalą šią 
klaidą galimai greičiau atitaisyti ir infor
muoti visus pasaulio laikraščius.

LIETUVIAI ŽURNALISTAI SVEIKINA 
AMERIKOS SPAUDĄ

žurnalistų suvažiavimo dalyviai, coli. Bal 
tramaičiui pasiūlus, nutarė tuojau kabeliu 
pasiųsti Amerikos spaudai sveikinimo tele
gramą ir padėkoti jai už tai, kad dažnai 
gina ir Lietuvos laisvės reikalus.

LIETUVOS LAISVES KOVOS VYKDO
MIEJI VEIKSNIAI PAS ŽURNALISTUS
Atvykę Į suvažiavimą Lietuvos laisvės ko 

vų vykdomųjų veiksnių atstovai supažindi
no žurnalistus su tuo, kas padaryta Lietu
vos laisvės reikalu. Jie perdavė taip pat 
savo sveikinimus. Suvažiavimo dalyviai šia 
proga pasiryžo jų kilnias pastangas visomis 
išgalėmis paremti.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ VAIDMUO
Tokia tema skaitė pranešimą Sąjungos pir 

mininkas Al. Merkelis. Jis taip pat davė 
suvažiavimo dalyviams kai kurių nurodymų 
bei patarimų.

Po to žurnalistai išklausė dar porą pra
nešimų. Senas žurnalistas J. Kardelis kal
bėjo tema: 
SPAUDOS ORGANIZAVIMAS IR ŽURNA

LĮSTŲ UŽDAVINIAI TREMTYJE
Pranešėjas nurodė, kad savo jėgų žurna

listai tremtyje kaip reikiant vis dėlto neiš-

tūringos polemikos. Reikią išsinerti ir iš 
siaurų įsitikinimo rėmų. Reikėtų susirūpin
ti ir leidėjų darbo suderinimu. Pranešėjas 
iškėlė faktus, kad ir laikraščių platintojai 
neretai „{šaldo” pinigus ir tuo sunkina spau 
dos darbą. Be to, jis dar pasiūlė eilę prie
monių spaudos informacijos srityje.

REIKIA SUORGANIZUOTI SPAUSDINI
MĄ LIETUVIŲ TREMTIES ARCHYVO
Tokį sumanymą patiekė žurnalistas _A. 

Braziulis. Archyve turėtų atsispindėti mūsų 
dienos tremtyje, jau apleidus Lietuvą. Čia 
turėtų būti patiekta ir ta brangi medžiaga, 
kuri mums pavyko atsigabenti traukiantis 
iš Lietuvos.

Antrąją suvažiavimo dieną žurnalistas H. 
Blazas skaitė paskaitą tema:

TREMTINIŲ SPAUDA IR ŽURNALISTŲ 
ETIKA

Kas yra žurnalistas? — tok{, iš pavir
šiaus žiūrint labai paprastą klausimą, pa
statė pranešėjas susirinkusiems. Ir davė { 
j{ čia pat savo atsakymą: „Tas, kuris dirbs 
pamėgtą spaudos darbą visada, nežiūrint ko
kiose sąlygose jis gyventų. Tikrasis žurna
listas dirbs spaudoje ir tada, kai mes nebe
sudarysime kompaktinės žmonių masės ar 
būsime išsklaidyti po visą pasaulį.

Pranešėjas vietomis negailestingai, bet ga 
na teisingai, iškėlė kai kurias mūsų spau
dos ir žurnalistų ydas, neigiamybes. Viena 
jų tai, kad mūsų spauda neiškelianti mū
sų tremtinių gerųjų ypatybių, ji daugiai? 
linkusi kelti neigiamumus, nors jie tesuda
ro labai mažą procentą. Iš spaudos parodos 
negalima esą matyti labai aukšto mūsų spau 
dos lygio. Žurnalistai ir redaktoriai turi 
stengtis ir ieškoti būdų mūsų spaudos pa
gerinimo reikalu.

ŽURNALISTAI PRISIMENA MIRUSIUS 
IR ŽUVUSIUS SAVO COLLEGAS 

Susirinkę { Schweifurto bažnyčią, žurna
listų suvažiavimo dalyviai drauge su sve
čiais ir vietos stovyklos visuomene, prisimi
nė savo mirusius collegas. Už juos pasimels 
ta, sugiedota „Libera”. Visų mintys nubė
go { Sibiro tyrus, persikėlė { brangiąją Lie
tuvą ir nukrypo j naujus žurnalistų kapus 
Vokietijoje. Pamaldas atlaikė ir gražų pa- 
trijotišką pamokslą pasakė kun. Vainauskas.

NAUJI ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS GAR
BES NARIAI

Valdybai pasiūlius, Žurnalistų Sąjungos 
Garbės nariais visų dalyvių vienbalsiai iš
rinkti šie lietuvių tautos vyrai, visą savo 
gyvenimą plunksną kovoję ir tebekovoję už 
Lietuvos laisvę:

Buv. Lietuvos Respublikos III Preziden
tas Dr. Kazys Grinius,

Rašytojas Vydūnas, °
Rrof. Mykolas Biržiška, 
Kun. Prof. Mykolas Krupavičius.

SUVAŽIAVIMO DALYVIAI SVEIKINA
Suvažiavimo dalyviai nutarė pasveikinti 

Vyriausius Lietuvos Išlaisvinimo veiksnius, 
Amerikos lietuvių spaudą, organizacijas, in 
formacijos įstaigas, Amerikos lietuvius, ei
lę Amerikos laikraščių, kurie palankiai ra
šo Lietuvos laisvės klausimu, Tarptautinę 
žurnalistų sąjungą, mūsų pasiuntinius už
sienyje, Sv. Tėvo delegatūrą, Balfą, lietu
vius tremtinius, kaimyninių tautų žurtiališ- 
tus, šiuo metu sergančius collegas ir t.t.

GAMBURGI VAIKŠČIOJAU.. .
SENA IŠEIVIŲ DAINA. • DANGORAIŽIAI HAMBURGE. * GRIUVĖSIŲ POEZIJA.
LIETUVIŠKOS MELIODIJOS PER HAMBURGO RADIJĄ. * LAIKRODI S DE

FAKTO PRIKLAUSO VAGIUI. / (Reportažas iš Hamburgo)

ženkle. Tai daugumoje nevykę siekimai, 
pradedant Eichendorfu, baigiant Rilke. Vie 
ni po kitų rodosi kūrybos leidiniai. O iš 
viso atrodo, kad šiuo metu spausdinama yra 
kiekvienas kūrinys, kuris tik sukuriamas. 
Vadinamųjų kūrėjų eilėse šiandien stovi 
žmonės nuo septyniolikos ligi septyniasde
šimties metų amžiaus. Daugumoje tačiau tai 
žmonės su pretenzijomis prie kūrėjų, esmė 
je apie kūrybą nieko nenusimaną. Atskirą 
grupę sudaro buvusių senųjų provincijos 
poetų kūryba, kuriems šiuo metu papūtė 
nauji kūrybos vėjai, o taip pat skirtingų 
kūrėjų grupę sudaro buvę kareiviai ir at- 
bėgėliai. Šie žmonės, kaip labiausiai mo
raliai ir materialiai pergyvenę, daugiau ir 
savo kūryboje turi pasakyti. Todėl jų kū
ryba nėra vien aklas kitų sekimas, ji yra 
originalesnė. Atmetus diletantizmą bei vi
sus kitus kūrybos trūkumus, nūdienė vo
kiečių kūryboje dvi pagrindinės srovės: 
pseudoromantizmą ir kraštutinį Rilkės epi- 
gonizmą.

Po karo griuvėsių atsikuriančio miesto 
radijofone retkarčiais ir lietuviškosios me
lodijos nuaidi. Tai muziko V. Banaičio 
nuopelnas. Todėl ir jo suorganizuoto ir va
dovaujamo choro iš Haffkrugo lietuviško
sios dainos pirmiausiai nuskambėjo, pra- 
mindamos čia kelią. Tai buvo Vasario 16-ą 
ją 1946. Po to Hamburgo radijofonas do
mėjosi čiurlioniečiais; jų koncerto pasiklau 
syti Į Montgomery stovyklą Doerverdene 
buvo atvykęs net pats muzikinės dalies ve 
dėjas Dr. Huebner, vėliau kvietęs juos ir 
leidęs jiems įdainuoti liet, dainų juostas. 
Dabar tas pats radijofonas ruošia lietuviš
kosios muzikos pusvalandi, talkininkaujant 
vieniems geriausių mūsų lietuviškosios dai
nos išreiškėjų, operos solistams Juzei Au- 
gaitytei tr Ipolitui Nauragiui. fcic muzi

kituose Europos ir 
matėsi eilė lietuvių

Kempteno gimnazijai 2 metai
■ — Rugpiūčio 31 d. sueina dveji metai 
nuo oficialaus Kempteno „Maironio” Var
do Lietuvių Gimnazijos atidarymo. Faktinai 
gimnazijos pradžią reikia laikyti 1943 m. 
birželio 18 tl. kai pradėjo darbą gimnazi
jos aštuntoji klasė. Tai pirmoji lietuvių 
gimnazija tremtyje! Prie minėtos gimnazi
jos {steigimo daug rūpesčio ir darbo pridė
jo tuometinis kolonijos švietimo vadovas 
At. Kairys. Iki šiol gimnazija išleido dvi 
abiturientų laidas: pirmoji laida (23) buvo 
išleista 1946 m. vasario 28 d. (pati pirmoji 
tremtyje visoje Vokietijoje), antroji laida 
(12) — 1947 m. kovo 27 d. Šiuo metu gim 
nazijoje mokosi 120 mokinių. Nueitas gim
nazijos kelias buvo gana sunkus, nes jo

kos pusvalandžio programos sudarymo da
lyvauja ir muzikas V. Banaitis.

Geros valios svetimtaučių tarpe mūsų 
menas visuomet randa tinkamo Įvertinimo. 
Iš vokiečių patyrėme daug neteisybių ir 
skriaudų, tačiau šios tautos tarpe turime ir 
draugų. Ir vietinėje spaudoje yra asmenų 
mus suprantančių ir {vertinančių. Trijuose 
Hamburgo laikraščiuose palankiai buvo at
siliepta apie Stadės lietuvių • koncertus vo
kiečių visuomenei. Ypač daug simpatijų pa 
baltiečiams jaučia vienas rimčiausių Ham
burgo laikraščių „Die Zeit Tai politikos, 
ūkio, prekybos ir kultūros savaitraštis. Ne
perseniausiai vieno „Die Zeit” numerio 
straipsnyje, pavadintame „Teisė ir prievar 
ta Pabaltijo kraštuose” buvo plačiai rašyta 
apie gyvenimą Pabaltijy. Laikraštis yra 
puikiai informuotas ir turi tikrų žinių iš 
dabartinės Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Nu 
rodžius pamintą teisę ir prievartos viešpa
tavimą šiuose trijuose kraštuose, straipsnio 
pabaigoje prisimenama kai kurių didžiųjų 
valstybių padarytieji oficialūs pareiškimai 
šių kraštų atžvilgiu. Prievartos pripažini
mas šiuose kraštuose de facto reiškiąs tą 
patį, jej savininkui, kuriam vagis pavogtų 
laikrodį, teisėjas pasakytų, jog de facto 
jau laikrodis priklauso vagiui, nors de ju
re šis laikrodis ir priklausytų savininkui. 
Apgailėdamas pabaltiečių padėti, laikraštis 
baigia vieno estų pogrindžio judėjimo vado 
žodžiais: „Visa nelaimė, kad mūsų nedaug 
yra”.

Ir vis dėlto malonu yra, kad tame didžiu 
liame griuvėsyne, kur žmonės užimti šim
tais tūkstančių kasdieninių savo darbų ir 
reikalų, atsiranda tokių, kurie ne tik pa
tys galvoja, bet ir viešai prisimena mažas, 
bet teisybės vardan kenčiančias tautas.

„Oamburgi vaikščiojau, Gamburgo da
bojau” ... ir dabar ne vieną sykį Hambur
ge nuskamba lietuviška meliodija, bet jau 
nebe tokių, kaip prieš keliasdešimt" metų, 
pakeleivių dainuojama. Ir keleiviai nebe tie, 
ir Hamburgas nebe tas...

S. Narkėliūnaitė

ta, o tai artimiausiu laiku pašalinti ir būtų 
svarbiausias žurnalistų uždavinys.

7. Knygos apie Lietuvą svetimomis kal
bomis. Čia surinkta ir eilė lietuvių autorių 
knygų, išleistų ne lietuvių kalba, taip pat 
nelietuvių raštai apie Lietuvą. Matėme Hei
delbergo universiteto lituanistikos skyriaus 
leidinius, išleistus dar 1920—24 m., svetimų 
autorių beletristinius leidinius apie Lietuvą. 
Buvo knygų išleistų Šveicarijoje, Prancūzi
joje, Amerikoje, P. Amerikoje, Švedijoje ir 
kt. Iš paskutinių laikų pažymėtini lietuvių 
mokslininkų darbai Pinnebergo DP univer
sitete.

KAIP SCHWE1NFURTISKIAI LIETUVIAI 
GLOBOJO ŽURNALISTUS

Reta kuri stovykla yra tokia vaišinga, 
kaip mieli schvveinfurtiškiai. Iš visų zonų 
suvažiavusius, dažnai alkanus žurnalistus jie 
mylėjo ir vaišino iš visos širdies, kiek tik 
jų jėgos leido. „Tėviškės Garso” redakcija 
dirbo visu smarkumu. Tik šiuo kartu ne 
{domų ir gerai informuotą laikrašti ji lei
do. Ir redaktorius S. Urbonas, ir redakci
jos žmonės Palukaitis su Žiedu ir komiteto 
bej kultūrinių reikalų vacįovybė buvo sava
noriškai {sikinkiusi į labai aktyvų darbą. O 
schiveinfurtiškių ponios, panelės! Kas gali 
gražiai aprašyti jy vaišingumą, rūpestingu
mą svečius priimant ir jiems maistą ruo
šiant!

Žurnalistai turėjo progos pamatyti, kad 
šioje gražiai tvarkomoje stovykloje, kultū
rinis darbas nėra apsnūdęs ir, galima sa
kyti, pirmaujantis. Savo patarnavimus suva
žiavimui teikė ir vietos skautai bei skautės. 
Jie ne vieną ankstų rytą netingėdavo atsilftl 
ti, atvykti į stotį ir parodyti mums savo 
stovyklą. Jie budėjo registracijoje, parodo
je, valgykloje ir visur kitur, kaip tikri skau 
tai. '

SUVAŽIAVIMO UŽBAIGA
Pagaliau žurnalistai baigė kalbėtis. Nu

stojo šnekėti ir visus linksminęs collega 
Pulgis. Iš visų krūtinių gražiai nuskambėjo 
paskutiniai Didžiojo žurnalisto Dr. V. Ku
dirkos himno žodžiai:

... Vienybė težydi.
O žurnalistai juk visą suvažiavimo metą, 

nežiūrint ir gana skirtingų pažiūrų, buvo 
labai vieningi. Jie sutardavo visuose svar
besniuose reikaluose, o ypač kovos už Lie-

K. P e 1 ė k i s

kios paramos iš mūsų globėjos Unrros ne
buvo sulaukta, nors ji buvo ir prižadėjusi, 
o dažnai ir mūsiškė visuomenė maža su
pratimo ir širdies teparodydavo sunkiame 
jaūHlrtio švietimo bei auklėjimo darbe. B ii t, 
neatsižvelgiant j sunkias darbui sąlygas, 
gimnazijos vadovybė ir mokytojų kolekty
vas rankų, nenuleidžia ir ištvermingai iki 
šiol tebedirba. Gimnazijai nuo 1945 metų 
gruodžio 16 d. vadovauja vyr. asist., mate
matikas R. Zalubas, vice-direktoriais yra: 
J. Eidenas ir B. Graužinis. Pirmuoju gim
nazijos direktoriumi buvo prof. Dr. inž. A. 
Damušis. •

.PRANEŠIMAS X
Lietuvos Antinacinės Rezistencijos buv. 

Politinių Kalinių S-gos š. m. rugpiūčio 
mėn. 21 d. išrinktoji Centro Valdyba parei
gomis pasiskirstė taip:

Kun. Vytautas Pikturna — pirmininkas, 
Vaclovas Alksninis —' vice-pirminirtkas, 
Juozas Kojelis — sekretorius,
Kun. Jurgis Parancevičius — iždininkas,
Povilas Žičkus — valdybos narys,
Jonas Rimašauskas — Tautinės martyro- 

logijos skyriaus vedėjas.
Naujas Centro Valdybos adresas:

Muenchen 27, Lamontstr. 21. g,
Tautinės martyrologijos sk. ved. adresas" 

Jonas Rimašauskas, 
Bonn a/Rhein, Moltkestr. 3.

m i nri s
„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by Headquaters Eurofiean Com 
mand Civil Affairs Division * Appears 3 
times weekly * Editor — in — Chief and 
authorised licensee: J. Vasaitis * Printed 
by Druckerei- und Verlagsgenossenschaft 

e.O.m.b.H., Memmingen

Vyr. Redaktorius — leidėjas J. Vasaitis 
Redaktoriai Henr. Žemelis ir VI. Balsys 
Leista Vyr. JAV kariuomenės būstinės Eu
ropoje • Laikraštis išeina antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadieniais * Prenume
rata mėn. RM. 10.—, atskiras numeris RM. 
1.— * Prenumerata į JAV ir Angliją su 
persiuntimo išlaidomis RM. 15.— mėn. 
Einam, sąskaita Volksbank Memmingen, 
e.O.m.b.H. Nr. 9149 ir Postscheckkonto 

Mūnchen 14 210.
Adresas: „MINTIS”, (13b) Memmingen, 
Schrannenplatz 6. Laiškams: Memmingen, 

Postlach 110.

Redakcija nesunaudotų rankraščių nesau
go • Honoraras mokamas tik nuolatiniams 
bendradarbiams iš anksto susitarus * Pri
imami1 skelbimai, tik iš -anksto už juos ap
mokėjus * Skelbimai iki 10 petito eilučių 
RM. 20.—, toliau už kiekvieną eilutę po 
RM. 1,50. * Redakcijos ir administracijos 
kalbamos valandos kasdien, išskyrus šven
tadienius 9—12 vai. ir 14—17 vai/* Red- 

ir administracijos telef. Nr. 2677.
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