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Viceministerio Lovetto pareiškimas
EUROPAI REIKIA SKUBIOS PAGALBOS

EUROPOS ĮVYKIŲ VYSTYMASIS KELIA SUSIRŪPINIMĄ * EUROPOS TAUTOMS REIKIA 15-20 MILIJARDŲ DOLERIŲ 
SPECIALI ATSTOVŲ ROMU KOMISIJA PRADĖJO DARBĄ

Vašingtonas (Dena/Reuter). JAV užsienio 
reikalų viceministeris Robertas Lovettas pa 
reiškė spaudos konferencijoje, jog padėtis 
Europoje taip greit blogėja, kad amerikiečių 
pagalbą Europai yra reikalinga suteikti lai
ke artimųjų mėnesių, bet ne ateinančiais 
metais.

Lovettas pareiškė, jog įvykiai pralenkė 
Marshallio plane numatytąjį laiką dėl tei
kimo Europai pagalbos, todėl esą neišven
giama jau pereinamajame laikotarpyje pa
remti keletą Europos kraštų, jų tarpe D. 
Britaniją, Prancūziją ir Italiją.

Be' to Lovettas iškėlė pasiūlymą, kad, Pa
saulinis Bankas ir Exporto—Importo Ban
kas turėtų tuojau patenkinti keletą skubių

į nu. Tas pats delegatas pareiškė, jog Ameri 
ka pasijustų „ūkiniai izoliuota”, jei ji ne- 

! sutiktų Europai reikiamo dydžio pagalbą at 
' siųsti. Jungtinių Amerikos Valstybių atsi
sakymas įvykdyti 'Marshallio planą, galėtų, 
esant apystovoms, sukelti Europoje visą ei
lę politinių revoliucijų ir sunaikinti visas 
ūkiškojo atstatymo netolimoje ateityje ga
limybes.

EUROPAI REIKIA SOLIDARUMO

Londonas (AP). Pasikalbėjimu su britų 
maitinimo ministeriu Johnu Strachey ir pre 
kybos ministeriu Sir Stafford Crippsu spe
ciali Atstovų Rūmų komisija, kurios užda

vinys yra išstudijuoti Europos ūkį ryšium 
su Marshallio plano vykdymu, antradienį 
pradėjo savo darbą. Tos komisijos vice pir 
mininkas, Christianas A. Herteris, spaudos 
atstovams pareiškė, jog JAV Kongreso nu
sistatymas Marshallio plano klausime žy
miai priklauso nuo to, kokį parodys norą 
pavienios Europos valstybės paremti tarpu
savyje viena kitą.

Po pasimatymo su britų užsienio reikalų 
ministeriu Bevinu delegacija vyks į Berly
ną ir vėliau, pasiskirsčiusi grupėmis, tyri
nės ūkinius santykius Vokietijoje, Austrijo
je, Prancūzijoje, Olandijoje, Italijoje ir 
Graikijoje.

paramos pareikalavimų, nežiūrint kad jų pa 
sk.olos yra numatytos tikrumoje tik ilgalai
kiams atstatymo projektams. Jis dar pri
dūrė, kad turi būti surasta laikina galimy
bė sudaryti šiam tikslui atskirus fondus.

PARYŽIUJE BAIGIAMAS RUOŠTI PRA
NEŠIMAS •

Vienas Paryžiaus konferencijoje vadovau 
jautis delegatas pareiškė, kad 16-os Euro
pos valstybių, kurios dalyvauja Marshallto 
plano programoje, bendrieji pareikalavimai 
siekia 15—20 milijardų dolerių. Tas esą 
išdėstyta Paryžiaus konferencijos bendra
darbiavimo komisijos baigiamajame prane
šime, kuris yra siunčiamas JAV vyriausy
bei.

Tuo atveju, jei amerikiečių kongresas pa 
skirtų tokio dydžio kreditus, reikėtų suda
ryti centrinę ūkio organizaciją, kuri tuos 
kreditus paskirštytų Vakarų Europos vals
tybėms. Jungtinės Amerikos Valstybės tu
pėtų aktyviai dalyvauti toje organizacijoje. 
Jei tas planas būtų efektyvus, tai jis pasi
darytų Europos ūkiškosios vienybės aksti-

Rusu egzilinė vyriausybė
Havana 4(UP). Grupė, jau ilgą laiką Ku

boje gyvenančių rusų sudarė „egzilinę vy
riausybę”. Tos vyriaupyjjės prezidentu yra 
išrinktas buvęs caro armijos jūrų kapitonas 
Andrėj P. Golovčenko. Egziiinė vyriausy-
bė yra nusistačiusi: „išvyti iš Maskvos uzur 
patorius ir sugrąžinti Rusijai tokį demokra
tinį ir nacionalinį režimą, koks yra Jungti
nėse Amerikos Valstybėse”.

Golovčenko yra 57 m. amžiaus; jis jau 
21 metus gyvena Kuboje. Spaudos atsto
vams jis pareiškė, jog „Maskvos uzurpato
riai” neužilgo pajus, kad egzistuoja rusų eg 
zilinė vyriausybė. „Mūsų aktyvumas pasi
reikš kaip atominė bomba” pasakė Oolov- 
čenko ir pažymėjo, kad naujoji „vyriausy
bė” turi pritarimą ir paramą visame pa
saulyje gyvenančių rusų. Ji neturinti tiks
lą atstatyti rusų carinę, imperiją, bet įsteig
ti demokratinį režimą Kremliuje.

Marshallis grižo iš Rio de Janeiro

Sudaryta koalicinė Graikijos 
vyriausybė

Atėnai (Dena/Reuter). Tik vieną savaitę 
Išsilaikęs, Tsaldario sudarytasis vienos po
pulistų partijos kabinetas atsistatydino. Su
darytas naujas koalicinis kabinetas. Minis
teriu pirmininku yra Sophoulis, liberalų 
partijos vadas. Liberalai gavo kabinete 9 
vietas iš 24-ių. Tsaldaris liko ministerio

Generolui majorui Keatingui grįžus j JAV, 
gen. maj. G. P. Hays perėmė karinio gu
bernatoriaus, gen. 
duotojo pareigas.

Lucius D. Clay, pava-
Dena—Bild

Vašingtonas (Dena/OANS) Grįžęs iš Bra 
zilijos JAV užsienių reikalų min. Ceorge 
C. Marshallis, kalbėdamšš apie pasirašytą
jį Amerikos kraštų apsigynimo paktą pa
žymėjo jį turint „ypatingos reikšmės Va
karų pusrutuliui ir visam pasauliui.”

Senatorius Vandenbergas pasakė: „mes 
parodėme pasauliui gerą pavyzdį, kaip ga
li sugyventi: didelės ir mažos tautos”.

JAV delegatas JT organizacijoje pažymė
jo, kad Rio de Janeįro paktas yra todėl 
reikšmingas, kad iš 55-kių. JT narių — 
valstybių 20 įrodė tai, jog/tarpusavis susi
tarimas remti viens kitą, (siekiant išlaikyti 
taiką, yra galimas.

Rio de Janeiro (DPD). Brazilijos užsienio 
reikalų ministerijos garbės salėje buvo pa
sirašytas Amerikos tautų apsigynima pak
tas. Ant mūšio laivo „Missouri” denio pre
zidentas Trumanas pareiškė, kad Vakarų 
pusrutulio tautos žino kaip reikia taiką da 
ryti ir ją išlaikyti.

Sekančios Amerikos tautų z konferencijos, 
kuri įvyks sausio mėnesį Bogota mieste, dar 
bovarkėje yęa numatytas punktas apsvars
tyti sudarymą visoms Amerikos respubli
koms vieno bendro generalinio štabo.

Rio de Janeiro (UP). Ryšium su Brazili
jos 125 metų nepriklausomybės sukaktuvė
mis Rio de Janeiro įvyko paradas, kuriame 
dalyvavo ir prezidentas Trumanas. Po iš
kilmių prez. Trumanas nuvyko į mūšio 
laivą „Missouri” ir pradėjo savo grįžimo 
į JAV kelionę.

Dalyvaus 54 tautu atstovai
Lake Success (Dena). Jungtinių Tautų vi

suotiname susirinkime, kuris prasidės rug
sėjo 16 d. dalyvaus 16-os kraštų užsienių 
reikalų ministerial. Iš 54 kraštų yra užsire
gistravę dalyvauti 700 diplomatų. Iš jų virš 
250 jau atvyko.

SVARSTYS KASACIJOS SKUNDĄ
Sofia (Dena). Bulgarų kasacijų teismas 

paskelbė, kad Nikola Petkovo įteiktas skun 
das bus svarstomas rugsėjo. 16 d.

Milanas (Dena). Reuteris praneša, kad 
italų laikraštis „Corriere Lombardo” skel- 

  bia, jog Jugoslavijoje yra prasidėjusios 
pirmininko pavaduotoju ir užsienio reikalų partizanų kovos. Jie kovoja prieš Tito re- 
ministeriu. Populistams teko 13 vietų ka-į žimą. Jugoslavų pranešimais, kurie ateina 
binete. Šiuo kompromisu užsibaigė nuo 19201 iš Belgrado ir Triesto, vienas partizanų 
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Partizanų kovos Jugoslavijoje

metų besitęsianti kova tarp abiejų minėtų 
partijų. Sudarant koalicinę vyriausybę 
tarpininkavo amerikiečių diplomatai. Nau
joji vyriausybė planuoja įvykdyti dideli® 
masto viešuosius darbus ir žada paskelbti 

. amnestiją maištininkams, jej padės ginklus.
Jei tas turėtų gerų pasekmių, tai bus skel
biama generalinė amnestija, o jei ne, tai 
maištininkams bus paskelbtas beatodairinis 
karas, kuris bus vedamas iki pergalės.

junginys, pasivadinęs „kryžiuočiais”, vado
vaujamas nuteistojo mirti generolo Draha 
Michailovičiaus pasekėjo, pulkininko Pa- 
losevacs, 
rių pietų 
ginkluoti 
artileriją,
bės karinius dalinius. Kaip praneša INS iš 
graikų — jugoslavų pasienio, pietų Jugo
slavijoje vyksta smarkūs mūšiai tarp par
tizanų ir reguliarios jugoslavų kariuomenės

kuriam priklauso 20.000 savano- 
Jugoslavijoje ir 5.000 Kroatijoje, 
sunkiaisiais ginklais įskaitant ir 
kovoja prieš jngoslavų vyriausy-

kad daugelyje vietų geležinkelių linijos taip 
pat yra suardytos.

Bad Nauheim (Dena) New Yorko miesto 
burmistras W. O. Dwyer ir Londono bur
mistras Sir B. Smith nepriėmė sovietų kvie 
timo dalyvauti Maskvos 800 m. sukaktuvių 
iškilmėse.

Maskva (Dena) Maskvos radijo paskelbė, 
kad sovietų pasiuntinys Radionovas yra iš 
Atėnų atšauktas.

Londonas (Dena/INS) Yorkshire kasyklų 
srityje jau streikuoja 49 cechai, kuriems pri 
klauso 60.000 kasyklų darbininkų.

KARALIUS FEISALAS LONDONE 
Karalius Feisalas II, dvylikametis Irako re
gentas, atvyko Anglijon mokintis. Jis sutin
kamas Londono Victoria geležinkelio stotyje 

Dena—NYT—Bild

V

Šios dienos numeryje:

JAU 1936 m. MASKVA TURĖJO PLA
NĄ UŽIMI! PABALTIJO KRAŠTUS

•
PALESTINOS PROBLEMOS SPRENDI
MO BEIEŠKANT — Rašo V. Meškauskas 

•
SUGRĮŽĘ BELAISVIAI PASAKOJA

BIMBOS APGAUTAS ŽMOGUS -
Matas Brazauskas

•
VIENAS PATARIMAS VAŽIUOJAN
TIEMS — Pulgis Andriušis

*
ANT EMIGRACIJOS SLENKSČIO - 
K. L. ir kt.
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Atvyksta svarbi delegacija
New Yorkas (Dena/INS) Didžiulė delega 

cija, susidedanti iš 88-nių narių „Amerikos 
Legijono” organizacijos (buvusiųjų karo da 
lyvių), laivu „Queen Elizabeth” išvyko į 
Europą. Kelionės tikslas yra pasiinformuo- 
ti apie bendrąją padėtį Europoje, apie iš- 
vietintųjų asmenų problemą ir apie Vokie
tijos ūkio situaciją.

Delegacijos vedėją Paul H. Griffith jo ke 
lionės metu per Vokietiją lydėsiąs gen. Lii 
cius D. Clay.

Atominių bombų orą tvirtovės
Vašingtonas (UP). JAV strateginių oro 

pajėgų šefas, generolas Kenney, spaudos 
atstovams pareiškė, kad atominėmis bom
bomis apginkluotos oro supertvirtovės 
„kiekvienu momentu yra parengtyje, kad 
galėtų pradėti akciją su kiekvienu, kas no
rėtų! su mumis prasidėti”.

TRANSATLANTINIS ORO TVIRTOVIŲ 
SKRIDIMAS

New Yorkas (UP). JAV oro pajėgų 33 
supertvirtovės su 650 vyrų (gula pradėjo 
transatlantinį skridimą iš Texaso per Neu- 
faundlendą, Angliją, Prancūziją į Giebel- 
stadto miestą',' esantį amerikiečių zonoje Vo 
kietijoje.

V '
Žydų teroristai veikia

4400 į Palestiną keliavusių žydų yra at
vežti j Hamburg^. Pirmadienį prasidėjo jų 
išlaipinimas. Pirmojo laivo žydai išlipo be 
konflikto, bet prie traukinio jie apmėtė 
britų sargybinius. Keletas žydų, vadovų 
buvo suimta.

— Žydų teroristai išvogė amerikiečių 
bombas iš vieno municijos sandėlio netoli 
Muencheno ir .nugabeno jas Į Palestiną.

— Paryžiuje buvo suimti žydų teroristi
nės organizacijos nariai, kurie mėgino pa
sinaudodami vienu privačiu lėktuvu nu
vežti ir išmėtyti virš Londono atsišaukimus 
ir sprogstančias kapsules. (Dena)

• Buvęs vokiečių feldmaršalas von Pau
lus parašė savo žmonai atvirutę, kurioje pa 
neigia žinias, kad jis esąs Rusijoje suorga 
nizavęs 36 vokiečių, armijos divizijas.

dalinių. Mūšiuose dalyvauja' sunkioji arti
lerija ir lėktuvai. Devdelijos mieste esą 
įvykę didelių sprogimų. Miesto elektros 
stotis yra sunaikinta. Kiti pranešimai sako,

Prancūzų vyriausybė pergyvena sunkias dienas
PARLAMENTO PASITIKĖJIMAS IŠREIKŠTAS NEDIDELE BALSŲ PERSVARA * 500.000 DARBININKŲ DEMONSTRACIJA 

PARYŽIAUS GATVĖSE * STREIKAI PROVINCIJOS MIESTUOSE

Olandijos kova su jura
Amsterdamas (Dena/INS). Jau šimtą kie

tų, kaip Olandija sėkmingai kovoja su jū
ra dėl tinkamos apdirbimui žemės. Dabar 
ji vėl iš naujo turi pradėti kova su savo 
pavojingiausiu priešu — jūra.

Laikė antrojo pasaulinio karo Olandi
joje buvo aptvindyta daugiau kaip 200.000 
hektarų dirbamos ir pievų žemės. Karo 
sutaikinimai daug kuom prisidėjo prie šitų 
nuostolių. Vokiečių pajėgoms pasitraukus iš 
Olandijos, olandų inžinieriai tuoj ėmėsi 
atstatinėti prarastas sritis. Tūkstančiai sa
vanorių darbininkų iš visos Olandijos sto
jo į talką. Gavus iš Amerikos ir D. Brita
nijos techniškas įrengimo medžiagas buvo 
pradėta atstatinėti apgadintas užtvankas.

Koks didelis buvo tas uždavinys matytį 
iš to, kad pavyzdžiui kiekvienas naujas 
potvynis vėl ... naujo griaudavo Valche- 
reno salą. Kaimai) buvo naikinami, keliai 
išplaunami ir užtvankos gadinamos. Po 
sunkaus darbo galų gale užtvankos buvo 
atstatytos, o vanduo išpompuotas.

Per potvynio laiką turtinga dirbamoji 
žemė buvo ugadinta jūros vandens, turin
čio viename litre 25 — 30 gr. druskos. Šio
je žemėje javai jau nebegali sudygti ir sau
sais laikotarpiais ji pasidaro kieta ir neper
einama, lietuje ji virsta dumblu.
' Šis trūkumas yra dalinai pašalintas, iš- 
barsčius ' didelius kiekius gipso. Bet praeis 
dar penkį — aštuoni metai, ko] žemė vėl 
galė atgauti savo buvusią kokybę.

Kalkuta (Dena/INS). Mahatma Gandžio 
grasinimas badąuti iki mirties, jeigu nera
mumai Kalkutoje nesibaigs, davė gerų re
zultatų. Hindu, muzulmonų ir.sikh bend
ruomenių vadai Kalkutoje atsiuntė Gan
džiui raštiškus užtikrinimus, kad jie dau
giau riaušėse nedalyvaus net ir tuo atveju, 
jei tai gręstų ir jų pačių gyvybei.

Kalkuta (AP). Indijos vyriausybe' išleidus 
kųmunikatą, kad Kalkutoje viešpatauja vi
siška rimtis, Mahatma Gandhi baigė savo, 
73 valandas užtrukusį badavimą.

Paryžius (Dena) Vyriausybės nutarimą 
paskirti 4,5 mljr. frankų primokėjimams ang 
lių kasykloms svarstė prancūzų parlamen
tas. Ministeris pirmininkas Ramadier pa
reiškė, kad jis parlamento sprendimą trak
tuoja kaip pasitikėjimo vyriausybei išreiš
kimą. Tuo būdu nuo š. m. sausio 22 d. jis 
jau penktą kartą statė savo pasitikėjimo 
klausimą.

Balsuojant, 292 balsais prieš 243 balsus 
parlamentas išreiškė vyriausybei pasitikėji
mą. 52 atstovai susilaikė nuo balsavimo.

Neoficialiai pranešama, jog, ryšium su 
tuo, kad pasitikėjimas yra išreikštas tokia 
nežymia balsų persvara, Ramadier esąs įtei 
kęs prezidentui atsistatydinimo pareiškimą, 
bet prezidentas esąs įkalbėjęs likti savo pa 
reigose. Komunistai ir kraštutinieji dešinie 
ji balsavo prieš vyriausybę, o socialistai ir 
MR P — už vyriausybę.

Tą pačią dieną Paryžiuje įvyko darbinin
kų protesto demonstracija prieš sumažini
mą duonos' raciono ligi 200 gr. į dieną. De 
monstracijoje dalyvavo 500.000 darbininkų. 
Demonstrantai reikalavo vyriausybės atsi
statydinimo. Transpareirtuose buvo tokie 
įrašai: „šalin badavimo politikus", „Rama

dier turi pasitraukti” ir t.t. Visas miesto su 
sisiekimas buvo sustojęs. Incidentų neįvyko.

Pranešama apie besiplečianti streiką pro
vincijoje. Nantes ir Bretagne miestuose po
licija turėjo pavartoti ašarines bombas. Do 
ubs departamente buvo įvykdytas 48 valan
dų generalinis streikas.

Bayonne įvykusiame mitinge generolas de 
Gaulle vėl reikalavo Prancūziją tampriau 
bendradarbiauti su Vakarų valstybėmis. Jis 
peikė JAV poziciją vokiečių problemos xpo 
žiūriu, bet palankiai pasisakė dėl JAV nu
sistatymo stoti skersai kelio Sovietų Są
jungos totalitariniams tikslams.

Vyriausybės krizė Turkijoje
Ankara (Dena). Šeši dabartinio ministe- 

rio pirmininko Peker kabineto nariai — mi
nisterial padavė atsistatydinimo pareiški
mus. Laikinai kabinetas dar eina savo pa
reigas.

Politiniuose Ankaros sluoksniuose vis ryš 
kiau keliamas klausimas ar Sovietų Sąjun
ga, sutraukdama 35 divizijas prie sovietų—

turkų sienas, pajėgs iššaukti Turkijoje ūki 
nę ir politinę suirutę. Tomis apystovomis 
Turkija yra verčiama laikyti 500.000 gink
luotų vyrų armiją. Nors amerikiečiai ir tei 
kia paramą, byt ūkio krizės pavojus yra di 
dėsnis, negu užpuolimo pavojus iš sovietų 
pusės. Iš- gautos paskolos tik 4 mil. dolerių 
yra numatyta taikingiems tikslams, o kiti 
krašto apsaugos reikalams, o taip pat trn- 
moderninimui armijos, laivyno ir oro pa
jėgų.

Streikai Italijoje
Roma (UP). Visoje Italijoje prasidėjo 

protesto demonstracijos ryšium su aukštais 
pragyvenimo kaštais ir žemais uždarbiais. 
Šiaurė Italijoje gresia generalinis žemės 
Šiaurės Italijoje gręsia generalinis žemės 
jungų reikalavimai nebus patenkinti.

Roma (Dena). Italų užs. reik. min. grafas 
Carlo Sforza ir JAV pasiuntinys Italijoje 
James Dunn pasirašė susitarimą dėl nuos
tatų spręsti klausimams, kurie kils vykdant 
amerikiečių karinių pajėgų atitraukimą iš 
Italijos.

1



Kr. 101 (3381 2 post “JN'TIS 1947 IX. 11.

Jau 1939 m. Maskva turėjo planą užimti Pabaltijo kraštus
Prancūzų generolas Dauniene, kuris 1939 pos frontui sumobilizuoti, būtų vos dicles- sąkė, bet ne susitikimui terminą nustatyti, o

m. rugpiūčio mėn. vadovavo Prancūzų de
legacijai pasitarimuose su Sovietų štabu, 
pirmą kartą paskelbė Paryžiaus laikraštyje 
„Care-four” savo Įspūdžius. Kaip dar pri
simename 1939 m. rugpiūčio mėn., prieš 
karo pradžią, Maskvoje tarp Prancūzijos 
Anglijos ir Sovietų Sąjungos vyko pasita
rimai. Kur buvo norima sudaryti bendrą 
apsigynimo planą prieš Vokietiją. Bet koks 
buvo visų nustebimas, kada šitie pasitari
mai užsibaigė nelaukta staigmena — suda
rymu nepuolimo pakto tarp bolševikinės 
Rusijos ir nacistinės Vokietijos.

Jis rašo: 1939 m. rugpiučio mėn. 6 d., 
laivu „City of Exter” iš Anglijos išplaukė 
1 Leningradą prancūzų ir anglų delegacijos, 
kurios buvo Sovietų vyriausybės kviečia
mos dalyvauti pasitarimuose. Rugpiūčio 
mėn. 11 d., delegacijoms atvykus Maskvon, 
jos buvo tuojau pasitarimų vadovo, maršalo 
Vorošilovo, oficialiai priimtos. Pirmasis 
susitikimas įvyko posėdžių salėje.

ŽEMĖLAPIAI ANT STALO

nės už mūsų: 120 divizijų pėstininkų, 16 
divizijų kavalerijos ir 5000 lėktuvų. Jei 
priešas užpultų Vakarus, fai 70’/o šitų pa
jėgų stotų j kovą kartu su visa lenkų ka
riuomenė Įžygiuotų per koridorių j Vilnių, 
pereitų Galiciją ir vėliau Rumuniją. Be to, 
rusai reikalavo leidimo užimti pabaltijo 
valstybes su jos salomis ir svarbiausiai! 
uostais tikslu iš tarpaliantų pusės apginti 
jas nuo vokiečių užpuolimo. Jei Sovietų 
Sąjungai grėstų per Pabaltijos .valstybes 
užpuolimo pavojus, tai Vakarai turėtų prieš 
vokiečius pastatyti tokį santykį pajėgų, ku
ris prilygtų 70% rusų pajėgų.

Aliantų delegacijos vadai pasiskubino 
pareikšti, kad jie yra pasiruošę priimti Sa- 
požnikovo pareiškimą kaip susitarimo bazę, 
Baigiantis 7-tam posėdžiui, kada sovietų 
pranešimas buvo užbaigtas, maršalas Voro- 
šilovas pasiliko prie to, kad 8-tasis posė
dis būtų nukeltas (rugpiūčio 21 ir kad ikį 
to laiko būtų gautas laukiamas atsakymas.

Susitikimas rugpiūčio 21 d. tuojau Įgavo

painformuoti, kad jis mane aplankysiąs. Ne 
ilgai trukus šis atsilankymas įvyko. Marša
las pareiškė, kad ji pasiekęs atsakymas jo 
nepatenkino. Jis norėtų taip pat garantijų 
iš Lenkijos ir Rumunijos vyriausybių apie 
pilną pritarimą iš jų pusės’, „Šiuo atsitiki
mu” pareiškė jis, „būtų karinis susitarimas 
per lengvo svorio, jei politinės sąlygos lik 
tų tos pačios”. Rugpiūčio 22 dieną „Tass” 
vakarinėje spaudoje paskelbė tokį komuni
katą: „po sudarymo vokiečių -r- rusų pre
kybos sutarties, iškyla klausimas tiėl page
rinimo politinių santykių tarp Vokietijos ir 
Rusijos. Tuo klausimu jvykęs nuomonių pa 
sikeitimas tarp vokiečių ir rusų vryiausybių, 
abiems šalims pritariant, Įrodė norą: paša
linti abipusi Įtempimą, apeiti karo šmėklą 
ir sudaryti nepuolimo paktą. Todėl po 
nas von Ribbentrop, vokiečių užsienią rei
kalų ministeris, šiems klausimams aptarti 
netrukus laukiamas Maskvoje”.

Politinis perversmas (vyko.

BE IŠEITIES

Atpažintas „Ostlando veikėjas"
Vokiečių žinių agentros Dena pranešimu 

iš Frankfurto, britų-amerikiečių jungtinių 
zonų ūkinėje taryboje susisiekimo direkto
rium išrinktas prof. dr. Edmund Frohne, 
dabartinis Žem. Saksonijos susisiekimo 
ministerijos valst. sekretorius. Tos "agentū
ros žiniomis, dr. Frohne 1918—1945 m. lai
kotarpyje dirbęs Įvairiose Vokietijos 
geležinkelių direkcijose. Savo veikla gele
žinkelių perorganizavimo srityje jis esąs 
žinomas taip pat ir Graikijoje bei 
Latvijoje.,

Prie šios Denos žinutės latvių „Tevzeme” 
žino kai ką daugiau pasakyti. Prisimenama 
„Ostlando” laikai, kada tas pats dr. Frohne 
buvo „generalkomisariato” geležinkelių di
rekcijos Latvijos skyriaus vedėju. Anot 
„Tevzeme”, su to pono Įsijungimu Latvi
jos geležinkelių tarnybon, latvių tautai dar 
aiškiau pasirodė, ko tenka laukti iš vokie
čių okupacijos. Ne kas kitas, o dr. Frohne 
buvo išleidęs Įsakymą bausti viešomis pla
kimo bausmėmis latvių žemesniuosius gele
žinkelių tarnautojus už - vėlinimąsi tarny
bon. Tačiau jau po pirmos tokios bausmės 
(vykdymo tautoje kilęs toks Įtūžimas ir pa- SPROG1MO KATASTROFA ISPANIJOJE

Prasidedant posėdžiui, Vorošilovas pa- 
. kilo ir pakelta nuotaika perskaitė raštą ku
riuo Rusijos delegacija yra Įpareigota tai
kos labui pasirašyti prieš užpuoliką nu
kreiptą karini susitarimą. Tuomet Voroši
lovas paprašė delegacijų patiekti savo 
dviejų frontų akcijos planus.

Ar šį klausimą reikia su maršalu aptart*? 
Prancūzų delegacijai atrodė reikalinga pla
tesni išdėstymai, kad sužinojus rusų užma
čias. Britų delegacija’ tylėjo. Pagaliau ka
da buvo pranešta pajėgų skaičius, kuriuos 
turėtų Vakarai pastatyti ir aptarti kiti pa
naudotini pagelbiniai šaltiniai, buvo pra
dedama vieni kitais pasitikėti ir rasti 
bendrą kalbą.

Aš savo pranešime patiekiau svarbiau
sius pagrindus sudarymui ryšių tarp ko
mandų abiejų frontų. Maršalas Vorošilovas 
pareiškė, kad jis šiuo klausimu galėsiąs 
duoti- atsakymą sekančią dieną, bet prieš 
tai jis norėtų žinoti kokią akciją kitų dele
gacijų nuomone turėtų pasiimti Sovietų 
Sąjunga, jei gręštų orinis pavojus ar būtų 
užpultos Prancūzija, Anglija, Lenkija, Ru
munija ar net Turkija.

„KARDINALIN1S KLAUSIMAS”
Sovietų delegacijos vadovas atrodė nevi

sai patenkintas. Kad padėtis būtų dar aiš
kesnė Vorošilovas paklausė ar Lenkija su
tiktų (sileisti sovietines pajėgas į savo teri
toriją, pav. j Vilniaus koridorių .ir Galici
ją, ir, ar Rumunija galėtų pakęsti Sovie
tines pajėgas savo teritorijoj.

„Jūsų nuomonė yra”, pareiškė jis, kąd 
Lenkija ir Rumunija mūsų pagalbos prašy
tų. Bet tuo aš netikiu. Gal būt jie Sovietų 
Sąjungos pagalbos prašytų, bet gal ir ne; 
tai jie galį padaryti pervėlai ir tuo atsiti
kimu mes negalime garantuoti, kad suteik
sime alijantų požiūriu palankias sąlygas. 
Aš pasilieku prie to, kad pirmiausiai mes 
turime diskutuoti Sovietinių pajėgų perėji
mą per Lenkiją ir Rumuniją klausimą. 
Tai yra svarbiausia. Be aiškaus atsakymo 
tęsimas mūsų diskusijų būtų be tikslo.

Sovietų delegacija tik po ilgesnių išve
džiojimų, rado galimu dėl plano užpuolimo 
atveju pareikšti savo pažiūras. Pozicija, 
kurią rusai esą užėmę, reiškė, kad jie su
tarti tik tuomet pasirašytų jei 1 šiuos „Kar- 
dinalinius” klausimus būtų palankiai at
sakyta. Tą pati vakarą, rugpiūčio 14 d., 
buvo pasiųsta i Paryžių code telegrama su 
pranešimu apie pasitarimus. Britų delegaci- 
ta taip pat skubiai susisiekė su sa
vo vyriausybe. Tuo tarpu genera
linio štabo viršininkai patiekė savo 
planus. Pajėgas, kurias Rusija galėtų Euro-

visai formalų charakteri. Maršalas tuoj pa
siūlė nukelti pasitarimus ’ neribotam laikui, 
nes kitos abi delegacijos neturi atsakymų. 

: Sovietų delegacija norėtų su kitomis dele-
> bendradarbiavimo 

susitarti, bet kadangi Sovietų Sąjunga ne
turi su Vokietija bendros sienos, tai jai bū
tų reikalinga įvesti pajėgas 1 Lenkiją, ly
giai kaip kad 1918 m. Amerika norėjo iškel 
4j kariuomenes Prancūzijon. Jei visa tai Va 
karams sudaro tokią. sunkią problemą, tai 
reiškia, kad ir jų pastangos sudaryti tikrą 
karinį bendradarbiavimą nėra, rimtos. Čia 
užprotestavo abi delegacijos ir pakartotinai 
pareiškė norą prieiti prie susitarimo ir tiki 
si neužilgo gauti atsakymą į Sovietų klausi
mus. Tuo ir baigėsi posėdis. Neužilgo pra
dėjo sklisti keisti gandai.Buvo jau žinoma, 
kad 19-ta buvo pasirašyta prekybos sutar
tis tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. At
stovybėse taip pat buvo pasakojama, kad 
von Ribbentrop netrukus yra laukiamas 
Maskvoje.

luvvisių ucicgauja nuiei 
gacijomis dėl karinio

' Kol l.nrloHO.’ C
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Rugpiūčio 21 d., 10 vai. vakaro iš Pary
žiaus buvo gautas atsakymas. Sekanti rytą 
anksti prancūzų delegacija pasiuntė marša
lui Vorošilovui laišką. Į ką jis pareiškė, kad 
i klausimą yra gautas patenkinamas atsaky
mas. Buvo bandoma artimiausiu laiku vėl 
sušaukti posėdĮ ir, jei galima, dar sekan
čią dieną. 7-tą valandą vakaro maršalas at

ORO DREDNAUTAS
Tai paskutinioa konstrukcijos JAV milžinas 
—bombonešis. Motorų stiprumas 3000 PS. 
Jis išmėginamas Hawthorno aerodrome Ką 

lifornijoje

Rugpiūčio 23, pietų metu, Maskvos aero
drome buvo sutikta Ribbentropo vokiečių 
delegacija susidedanti maždaug iš 30 valdi
ninkų. Aerodromas buvo išpuoštas nacių vė 
liavomis ir spalvomis. Tai buvo oficialus 
priėmimai su tautiniais himnais ir sveikini
mais. Po 3,30 vai. Fiurerio atstovai buvo 
priimti Kremliuje ir gavo audienciją pas 
Staliną. Prieš vakarą pasklido gandai, kad 
sutartis jau pasirašyta. Tuo tarpi kadi ats 
tovybės ieškojo būdų pradėti naujoms dis
kusijoms, vokiečių delegatai išvy<o kupini 
pašffikėjimo. Ateinančios instrukcijos iš Pa 
ryžiaus ir Londono vis dar apėmė galimy
bes tęsti diskusijai toliau.

Jau iš ryto, rugpiūčio mėn. 24 d., Sovie
tų spauda skelbė tekstus susitarimų, kurie 
prieš dieną buvo pasirašyti ir talpino di
džiulius Stalino kartu su Ribbentropu ir Mo 
lotovu paveikslus. Kaip neanalizuoti tuos 
tekstus, nebuvo galima surasti "jokių 
pėdsakų. Kad sužinojus, kur dabar 
masi, atstovai ir delegatai dienos 
stengėsi susitikti su sovietų valdžios
mis. Pagaliau pasimatymas buvo sutartas 
sekančią dieną 1 vai. pietų metu. Maršalas 
buvo paklaustas dėl tęsimo pasikalbėjimų, 
bet jis atsakė, kad dėl vykstančio pervers
mo politinėje situacijoje, diskusijų tęsimas 
pasidaro neįmanomas. Mums beliko tik su- 
.sikaupti , viltimi, kad taikos reikalas nėra 
dingęs ir išvykti. Tą mes ir padarėme.

Iš „Hamburger Freie Presse”.

sipriešinimas, kad vokiečiai 
tą poną „tarnybos labui” 
Šiandien, kaip matome, dr. Frohne, „pasi
žymėjęs” ne tik Latvijoje bet ir Graikijoje, 
dar geresne karjera ... J. Pmš.

rado reikalinga 
perkelti kitur.

Laivų statybos uoste Cadiz sprogo apie 140 
torpedų ir 1000 povandeninių laivų minų. 
Katastrofoje žuvo 200 žmonių, o 1500 buvo 
sužeista. Čia pora tos katastrofos vaizdų

PALESTINOS PROBLEMOS SPRENDIMO BEIEŠKANT

išeities 
randa- 
bėgyje 
žmonė

Crum, kuris 1945 — 46 m. buvo vienas iš 
6 amerikiečių atstovų mišrioje anglų — 
amerikiečių komisijoje, kuriai buvo pavesta 
ištirti padėti Palestinoje, tvirtina, kad nuo 
1938 m. rugsėjo-15 d. Valstybės Departa
mentas kiekvieną kartą, padaręs žydams 
pažadų dėl Palestinos, tuoj arabų 'vadams 
pasiųsdavo notas, kuriose aiškino, jog tai 
esą tik žestas ir kad JAV nedarysiančios 
nieko, kas pakeistų padėti Palestinoje.

Yra nežinomą kiek tas Crum tvirtinimas 
atitinka tikrenybei, tačiau kaip ten bebūtų, 

su ta problema buvo susidūręs, prieidavo ■ Valstybės Departamentas neturi jokio noro

Jungtinių Tautų organizacijos speciali 
kvotos komisija paruošė savo pranešimą 
organizacijos visuotinam susirinkimui. Ko
misijos daugtfma yra nuomonės, kad Pa
lestina reikia padalinti į dvi atskiras poli
tines valstybes — žydų ir arabų. Visos re
ligijom šventosios vietos, kaip Jeruzalė, 
Bedėjus ir tt., turėtų būti savarankiškos. 
Nepaisant politinės atskirų dalių nepriklau
somybės, visa Palestina turėtų sudaryti 
ūkinį vienetą. ,

Pats planas nėra naujas. Visi, kas tik 
Su u> piuuitnia vu.u „uuiuuitįs, :
tos pačios išvados: politinis padalinimas, I 
ūkinė vienybė. Sunkumų sudaro tik tokio 
plano (gyvendinimas.

Jei galima tikėtis, kad žydai pagaliau su 
tuo planu sutiks, tai arabai žada jam prie
šintis iki paskutiniųjų. Turint galvoje šių 
dienų politini Įtempimą, atrodo, kad prob
lemos išsprendimas susidurs su milžiniš
kom, jei ne.su visai nenugalimom, kliūtim. 
Neseniai „Krasnaja Zvezda” paskelbė kat 
kurias ištraukas iš neseniai Amerikoje pa
sirodžiusios advokato Crum knygos: „Už 
šilkinės užuolaidos”.

santykius su arabų valsty- 
didžiausią problemą sudaro 
plano (gyvendinimas. Kas gi 
JT sprendimą? Atrodo, jog

SUGRĮŽĘ belaisviai pasakoja
- i i ....................................~ 6

Čia spausdiname kelias ištraukas iš 
vokiečių laikraščio Schwabische Lan- 
deszeitung” apie tai, ką pasakoja be
laisviai grįžę iš SovietųSąjungos. Red.

Mirusių adresai
Kurį laiką aš buvau Borowsko stovykloje 

Nr. 366/2, Urale. Nuo 1944 m. rugsėjo 
22 d. iki 1945 m. sausio pabaigos iš 500 
vyrų ten mirė 150, beveik visi nepakanka
mo maitinimo pasekmėje/ Berezniki sto
vykloje Nr. 366 iš 1000 kareivių laike vie- 
nerių mehpmirė 270. Tų 270 mirusių drau
gų adresus aš buvau užsirašęs ant plonu
tėlio popieriaus gabaliuko ir, sulankstęs ji 
ikį pašto ženklo dydžio, Įsiuvau į autą. Vis 
dėl to tie adresai buvo surasti ir aš beveik 
būčiau pralaimėjęs savo sugrįžimą. Mus 
visą laiką perspėdavo neimti su savim jo
kių adresų.

„Neoficialus” belaisviai

Dėl ligos iš Uralo atleisti belaisviai pa
sakoja, kad didelė belaisvių dalis oficialiai 
nebuvo registruojama. Tai reiškia, kad jie 
buvo maitinami ir turėjo dirbti kaip ir visi 
kiti belaisviai, tačiau jų pavardės nebuvo 
(trauktos į oficialius belaisvių sąrašus. Tais 
belaisviais sovietai užpildydavo spragas, at
siradusias dėl mirusių „oficialių” belaisvių. 
Iš oficialiųjų sąrašų būdavo išbraukiami 
tik tie, kurie dėl ligos būdavo atleidžiami 
į namus.

Prieš kurį laiką iš sovietų belaisvės su
grįžęs 45 metų Mathias Mort pareiškė, kad 
jis, būdamas belaisvėje, kurj laiką vežiojo 
lavonus iš stovyklos 1 toli nuo jos esančius 
bendrus kapus. Kasdien jam tekdavę pa
laidoti 5 — 7 vyrus. Apie tuos mirusius 
sovietai jokių sąrašų nesudarydavo.

je daugiau kaip 15-kai kareivių buvo ka
samos duobės. Visi mėginimai iš vokiečių 
stovyklos vadovybės pusės surinkti miru- 
feiųjų kilimo vietas nuėjo niekais. Popie
riaus nebuvo, o obliuotos lentos, ant kurių 
buvo surašytos pavardės, vieną gražią die
ną buvo sudegintos. Išvykstant man iš tos 
stovyklos su nedarbingųjų transportu, joje 
iš 2400 vyrų buvo likę tik 1600. Kelionėje 
keturiolika dienų mes negavom nieko gerti 
ir tik visai mažai valgyti. Pakely mirė apie 
150 žmonių. Mūsų vagone mirė du, kurių 
lavonai iki kelionės galo nebuvo pašalinti 
iš mūsų tarpo. Atvažiavę j stovyklą mes 
puolėme prie šalto vandens, nuo kurio 
daug kas mirė.

Stovyklos barakai buvo vienas nuo kito 
atskirti spygliuota viela, taip kad sunku 
buvo spręsti apie mirtingumą. Vieną rytą 
aš prieš mūsų baraką pamačiau gulint 
sniege 21 lavoną. Aš pats buvau atleistas 
iš Frankfurto prie Oderio 1945 m. rugpiū
čio 17 d.; priežastis — nusilpimas dėl ne
pakankamo maisto: būdamas 1,80 m. aukš
čio aš svėriau 45 kg.

prie 
ba- 

km).

Kančių kelias
Vienas vokietis, patekęs į belaisvę 

Sevastopolio, turėjo su savo draugais 
sas eiti iki Simferopolio (apie 40
Vietoje maisto jie gaudavo pakelyje mušti. 
Kol jie neatvyko | numatytą stovyklą, tarp 
Stalino Gorlowkos miestų, jie negavo jo
kios sanjtarinės pagalbos, nežiūrint didelio 
skaičiaus susirgusių dezinterija. Vasaros 
metu dar nedaug mirdavo, bet atėjus žie
mos šalčiams mirusiųjų skaičius vis didė
davo. Būdavo dienų, kad sušalusioje žėrnė-

Vakaruose atleistas — Rytuose suimtas
Šio pareiškimo rašytojas nuo 1945 m. 

gegužės mėn. buvo sovietų belaisvėje; iš 
pradžios Potsdame, vėliau pereinamojoje 
stovykloje Berlin — Biesdorfe, Rūdersdorfe, 
ir galų gale stovykloje prie Stalino miesto. 
, Kartu su 65 Potsdamo ligoninės atleistais 
kareiviais jis pateko j karinės policijos lai
komą stovyklą Biesdorfe, kuri tuo laiku 
buvo visai tuščia. Laike 8 dienų, kurias jis 
ten išbuvo, buvo pristatyti dar 299 belais
viai, kurie visi turėjo atitinkamus dokumen
tus apie jų atleidima iš anglų ar amerikie
čių belaisvės, Sovietai buvo juos suėmę pa
čiam Berlyne ar jo apylinkėse, iš dalies 
namuose, remiantis denuncijacijomis, ar po 
apklausinėjimo policijoje (vokiečių), ar 
tiesiog gatvėse. Keli iš jų buvo suimti pa
kely iš belaisvės į namus. Daugelis jų tvir
tino, kad vokiečių policija, o iš dalies ir 
sovietai, žiauriai elgėsi su jais.

Taip vienas papasakojo, kad jis tris sa
vaites buvo NKVD laikomas, mušamas ir 
verčiamas prisipažinti esąs karininkas ir 
amerikiečių pasiųstas i sovietų zoną šnipi
nėti. Beveik visi šitie belaisviai pareiškė,

kad visus juos NKVD laikė amerikiečių ar 
anglų šnipais.

Mums persikėles į RUdersdorfo stovyklą, 
prie mūsų prisijungė dar apie 2000 tokių 
Berlyne suimtų belaisvių.

Skirtumas
Pabėgėlių komisaras Scheuringer sukūrė 

su amerikiečių karinės valdžios ir Ulmo 
miesto bei apskirties pagalba subombarduo
tose kareivinėse grįžtantiems belaisviams 
namus, kurie yra pavyzdingai (rengti. Di
deli šviesūs miegamieji ir valgomieji, vonių 
ir dušų kambariai turi suteikti nors ir 
trumpą, bet malonų poilsį grįžtantiems ( 
tėvynę. Maistą, (siekianti 2500 kalorijų) da
linai dar papildytą pienu, vynuogių cukrum 
ir tt., visi belaisviai po ilgų nedatekliaus 
metų vadina rojišku. Ten ne retenybė, kad 
žmonės per 14 dienų padidina savo svorį 
10 svarų.

Grįžtantiems namo čia yra pirma proga 
palyginti rytų stovyklų sąlygas su sąlygo
mis vakarų zonų stovyklose. Visi belaisviai 
kalba su pasipiktinimu apie nežmonišką 
elgesį Sovietų S-goje, apie primityvias pa
talpas, blogą maistą pereinamojoje Frank
furto (Oderis) stovykloje. Jie vaizduoja bu
vimą rytų zonos karantino stovyklose kai
po paskutinį etapą, eilėje visų savo dide
lių belaisvės vargų. Jie giria elgesį, maistą 
ir patalpas Ulme. Aprūpinimas komunistine 
propagandos medžiaga, masės SĖD ženklų 
(komunistų partija rytų Vokietijos zonoje): 
tai yra Frankfurtas prie Oderio. Švarą, pa
pildomą maistą, malonų priėmimą, pirmą 
poilsi suteikia atleistam belaisviui Ulmas!

PRANCŪZIJOJ TABAKAS BE KORTELIŲ
Šešis metus trukęs tabako racionavimas 

Prancūzijoje dabar yra panaikintas, o tuo 
pačiu ir mainų prekyba, pagrista cigaretė
mis. Pirmomis dienomis krautuvės ne labai 
buvo perpildytos pirkėjais. 20 daugiausiai 
mėgstamų cigarečių „Gauloises” pūkelis 
juodoje rinkoje paskutiniu metu kaštavo 80 
frankų. Dabar jį galima gauti laisvoje 
prekyboje už 38 frankus.

' gadinti savo 
bėmis. Todėl 
kaip tik tokio 
turės jvykuyti 
kvotos komisija yra nuomonės, kad tai 
reiktų pavesti D. Britanijai, kitoms valsty
bėms talkininkaujant. Britų nuomonę šiuo 
klausimu vaizdžiai parodo vadovaujantis 
konservatorių partijos organas „Daily Te
legraph”. Jis rašo: „Svajonę matyti taikin
gai vienoje žydinčioje Palestinoje gyvenamų. 
čius žydus ir arabus jau seniai išnyko.■ įi 
Mes, gavę Palestinos mandatą, į ją tikė
jome, šiandien tik viena viltis mus dar pa
laiko šitame sunkiame ir vienišame pastate, 
— būtent, kad mūsų sargybos laikas 
pasibaigs”. Tai yra tipiška visų britų 
monė. Kas gi (vykdys JT sprendimą?

Visą problemą komplikuoja ir DP. 
kvotos komisija, aplankiusi žydų DP 
vykias, nutarė pasiūlyti visuotinam susi
rinkimui „tarptautinėm priemonėm page
rinti Europos stovyklose sugrūstų žydų pa
dėtį.” Atrodo, kad vadovaujantieji žydų 
veiksniai nori kaip galima greičiau Pales
tinoje suburti didesnį kiekį savo tautiečių. 
To tikslo siekdami jie nesiskaito su taip 
vadinamom legaliom priemonėm. Jų vyk
stanti „invazija,” kuri sulaukia didelio aido 
visame pasaulyje, padėtį dar daugiau kom
plikuoja. Žinoma, kiekvieną terorą, iš kur 
jis nekiltų ir kokių tikslų jis nesiektų, tu- 
’rime smerkti’, tačiau kiekvieną kovą už sa
vo teises tdrime sekti su didelėmis sim
patijomis. Žydų kova už Palestiną, visai 
vištiek ar ji sukels politinių komplikacijų 
ar ne, prisidės prie dabar pavergtų tautų, 
o kartu ir mūsų teisių atstatymo, nes Pa
lestinos problema galima išspręsti tik 
išeinant iš principo, kad visos tautos turi 
turėti savo nuosavą kampą. Juo daugiau 
apie tą principą bus kalbama, juo - geriau 
visom tautom, ypač mažom. Kartu tai bus 
ir (našas ( bendras pastangas, į bendras 
kovas už vieną pasaulį, kuriame viešpa
tautų laisvė, taika ir būtų gerbiamos žmo
nių teisės, vistiek kuriai rasei jie beprik
lausytų ir kur jie begyventų. Deja, tai to
limas idealas, kelias į ji sunkus, tačiau 
lengviau gyventi su tolimais idealais, negu 
visai be jų. Palestinos problemą daug kas 
bandys išnaudoti savo kėslam, tačiau dėl 
jos kilusios grumtynės žmonių teisėms 
anksčiau ar vėliau išeis J naudą.

V. Meškauskas.
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* Bulgarija JT organizacijoje pareiškė 
protestą, girdi „prie bulgarų — graikų sie
nos, Bulgarijos pusėje, esą daromi kariniai 
pasiruošimai, kurie sudaro pavojų mūsų 
saugumui”.

* Rumunų min. pirm. Groza važiuoja į 
Pragą sudaryti susiartinimo sutartį. (Dena]

* Sovietų S-ga atmetė JAV protesto no
tą dėl atidavimo Dairen uosto tarptautiniais 
susisiekimui. Sovietų S-ga nejaučianti pa. 
reigos atidaryti tą uostą prieš pasirašynų 
taikos sutarties su Japonija.

Los Alamos (JAV) buvo suimtas vienai 
buvę/1 atomo laboratorijų 
pavogimą ypatingai slaptų 
bos nuotraukų. (UP)

* Kilus gaisrui viename 
teatre žuvo 88 žmonės.

tarnautojas ui 
atominės bom*

Paryžiaus kini, ■■
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— Jei pasiseks antrą kartą mano gyve
nime pasiekti Amerikos krantus, pirmiausia, 
susirasiu seną pažįstamą Mr. Bimbą ir 
paklausiu, už ką jis mane ir dar daugelį 
Amerikos lietuvių darbininkų taip skau
džiai apgavo?

Taip pradeda savo gyvenimo romaną pa
sakoti retas D.P. egzempliorius, jau tris
dešimt metų nematąs Lietuvos, Juozas 
B u d o n i s, dabar gyvenąs Schwaebisch- 
Gmiind stovykloje.

— Gimiau 1905 mt. sausio mėn. 25 die
ną Panevėžio apsk. ir vai., Rėklių kaime. 
Mažas būdamas likau našlaitis. Ganiau pas- 
kaimynus bandą, tarnavau pas apylinkės 
ūkininkus. Turėjau dėdę JAV. Kai buvau 
15 mt. amžiaus, tas dėdė atsiuntė man 
„šipkartę” ir aš atsidūriau Cikakoje. Dy
kinėti Amerikoje neteko. Dirbau gyvulių 
skerdyklose, kirtau medžius miškucKe, ka
siau ir anglis. Visokių darbų teko dirbti. 
Kol pramokau kalbėti angliškai, teko gero
kai pavargti. Žinomą, to vargo, kurį dabar 
vargstam, su Amerikos vargu lyginti ne
galima. Ten aš buvau laisvas žmogus: no
rėjau dirbau, norėjau gėriau ... Niekas 
manęs varu iš vienos stovyklos i kitą ne- 
varinėjo, niekas mano praeitimi, nesirūpino, 
niekas neklausinėjo apie ką aš galvoju ...

Kai pramokau angliškai, gavau visai ge
rą darbą viename Chicago mašinų dalių 
fabrike ir 1927 metų pradžioje turėjau su
sitaupęs apie 3.000 dolerių .1.

. Budonis atsiduso, nusispiovė ir sako:
— Jei ne tie prakeikti bimbininkai, šian

dieną būčiau galėjęs ir tau affidevitą at
siųsti ... - I

— Bedirbdamas fabrikuose susipažinau su 
Amerikos Komunistais. 1926 — 1927 mt. tie 
komunitai ėmė labai girti darbininkų gy
venimą Rusijoje it raginti mus rašytis sa
vanoriais į Rusiją. Paklausiau ir aš bim- 
bininkų. Užsirašiau savanoriu, atidaviau iš 
anksto visas sutaupąs, sėdau i laivą ir išplau
kiau j darbininkų rojų socialistinės staty
bos vykdyti. Kartu su manim važiavo dar 
apie šimtas įvairių tautybių mulkių. Iš to 
džiaugsmo, kad galim ištrūkti iš kapitalistų Į 
nagų, visi kaip vienas suplėšėm savo ame- |

Kai žmogų užpuola gumbas, atsiranda 
šimtai patarėjų: vienas siūlo' alijošių, kitas 
mano, kad geriausiai bus avižiniai kom
presai, pagal trečią pelynos su gyvatės 
mirkalu atims ligą kaip su kirviu.

Nenuostabu, kad ir mes vienas kitam 
pradedam siūlyti visokius receptus, kuomet 
stovime Europos krantinėje, pakėlę sparnus ( 
tolimus kraštus už jūrių-marių.

Mano patarimas liečia svetimas kalbas.
— Senas anekdotas! — pasakys skaityto

jas. — Kai jau mūsų stovykloje baigė 
anglų kalbos .kursus trys laidos, kai viso
kiom progom ir progelėm mūsų prakal- 
bininkai bei laikraščiai iki graudulio pri
šnekėjo milijonus žodžių šita Įgrisusią tema!

Kalbėsiu grynai praktiškai, sakysiu tai, 
ką aš pats savo kailiu išgyvenau dar ge
rais taikos laikais keliaudamas po įvairias 
svečias šalis.

Apskritai pasikeitė svetimų kalbų reika
las, kaj mes 1944 m. užrietėm atapenčius, 
dardėdami 1 vakarus. Namie, atsimenu, A. 
Smetona, kartą graudendamas mūsų žurna
listus, priekaištavo, kad jie menkai temoka 
svetimų kalbų. Tas priekaištas buvo mėto
mas iš visų kampų mūsų inteligentams.

Bet dabar svetimos kalbos jau mums ne 
prabangos, ne gudrumo reikalas, bet tas 
pats ką ubagui lazda arba avinui ragai. 
Vadinasi, juokingi visi graudenimai apie 
reikalą mokytis angliškai, ispaniškai. Taip 
viskas aišku, kad dabar, atvirkščiai, labiau 
aktualu' būtų susirūpinti savos kalbos mo

Vėl vienas spaudos darbininkas atsiskyrė
Rugpiūčio 9 d. pasiekė liūdna žinia, kad 

Ounzenhausene, malkas bekapodamas mirė 
spaudos darbininkas Antanas Krygeris.

Velionis gimė 1900 m. Kybartų mieste. 
Ten ėjo pradinę mokyklą. Gimnaziją Vil
kaviškyje ir Vilniuje. Be, to, ilgesni laiką 
dirbo „Vilties” redakcijoje, kur, ir pats įsi
traukė i plunksnos darbą, bendradarbiau
damas tuometinėje ir vėlesnėje spaudoje.

Vėliau, po pirmojo pasaulinio karo pasi
traukė i Kybartus ir dirbo prekių ekspedi
cijoje. Nors darbas ir nesunkus ir sąlygos 
neblogos, bet viliojo didmiesčio gyvenimas 
ir pats darbo tempas. Apsigyveno Kaune. 
Gavo darbą miesto ligoninėje. Pradžioje 
raštinėje, o vėliau, pamačius jo darbštumą, 
sąžiningumą ir gabumus, paskirtas buhal
teriu. Bet tas darbas jo neviliojo, ypač pati 
ištaiga, o traukė prie spaudos. Buvo pa
kviestas buhalteriu Sv. Kazimiero Draugijos 
knygų leidyklom Čia nors turėjo daug 
darbo, bet buvo dvasiniai patenkintas, nes 
kasdien susitikdavo su knyga, spauda ir 
pats galėjo bendradarbiauti. N visą

rikoniškus pasus ir atsisakėm JAV piliety
bės.

Tiesa, bolševikai mus gražiai pasitiko, 
prakalbų pasakė „vodka” pavaišino ir nu
vežė į Ukrainą. Ten Kerson mieste pa
rodė sugriautą pilietinio karo metu fabriką 
ir pareiškė, kad su tuo fabriku mes galim 
daryti ką norim, valdžia mums jį dovanoja. 
Mes turėjom' . tarf>e visokių specia
listų ir tuu, pa, ėmėmės darbo. Už darbą 
mums niekas nieko nemokėjo, bet mes nie
ko ir nereikalavom. Juk dirbom patys sau. 
Statėm modernišką plytinę.

Viskas ėjo gerai, kol tą fabriką statėm. 
Kai pradėjom gaminti plytas, čerpes ir ki
tokius molio gaminius, į mūsų fabriko rei
kalus ėmė kištis įvairūs „profsojūzai”, 
„pramsojūzai” ir komisarai. Mūsų koope
ratyvo nariams tas nepatiko. Padarėm su
sirinkimą, išsirinkom „deputatus” Ir pa- 
siuntėm į Maskvą pasakyti, kad niekas ne
sikištų į mūsų „biznį”.

Kai tie deputatai į Maskvą išvažiavo, 
taip* daugiau į frabriką ir nebesugrįžo. 
Mums pranešė, kad tai buvo ne darbininkų 
atstovai, bet šnipai ir „sabotažnikai”. Ne
gana to, atvažiavę čekistai pradėjo ir mus 
tardyti ir daugėlį suėmę išsivežė. Visus fab
riko reikalus pradėjo tvarkyti komisaras. 
Mums, amerikonams, pradėjo mokėti ma
žesnį atlyginimą, varyti prie sunkesnių dar
bų ir visaip spausti. Kad tas fabrikas yra 
mūsų pastatytas, kad viskas nupirkta už 
mūsų pinigus, nebuvo galima nė prisiminti. 
Už vieną žodi tuoj pat, kaip „sabotažninką” 
griebdavo ir tas žmogelis išnykdavo, kaip 
kamparas ... Vienas po kito ėmėm iš to 
prakeikto,fabriko bėgti. Spiovęs į savo 
sunkiai uždirbtus dolerius, mečiau fabriką 
ir aš. Nuvažiavau j Nikolajevo miestą ir 
ten, kaip mechanikas, gavau darbą mašinų 
fabrike.

Tame fabrike dirbo apie 25.000 darbinin
kų. Aš, palyginus su kitais, uždirbdavau 
neblogai, gaudavau virš 400 rublių j mė
nesį,, bet pinigų vos užtekdavo vienam

VIENAS PATARIMAS VAŽIUOJANTIEMS
kymu bei palaikymu, negu svetimų kalbų 
propaganda. Tik su karštu pritarimu galim 
skaityti straipsnius, kaip mok. Stonio „Lie
tuvių kalba tremtyje”.

Ir vis dėlto svetimas kalbas turėsim iš
mokti, kaip ten benukentėtų mūsų gimtoji 
kalba, nes čia jau reikalas zoologinės gy
vybės, duonos kąsnio.

Kai rudenį grįždavau namo po kelionių 
svetur, pažįstami sakydavo:

'— Daug pinigo turi Andriušis!
Pinigo aš neturėjau daug, bet turėjau 

Esperanto kalbą. Apie ją čia ir kalbėsiu 
visiems pakėlusiems sparnus. Dėka jos man 
pragyvenimas užsieniuose kaštuodavo žy
miai pigiau, negu Kaune ar Klaipėdoje. 
Istorija tokia.

Sakysim, nuvažiuoju vieną vasarą į Ma
dridą, žmonės ir papročiai visiškai svetimi, 
galima tvirtinti1, nieko bendra su Europa: 
viešbučiuose krauna sąskaitą ant sąskaitos, 
be to dar netvirtas ispahų kalbos mokė
jimas, šneka kaip iš kulkosvaidžio. Trum
pai tariant atviros formos bankrotas men
kai kišeningam turistui. Atsiverčiu pasau
linį esperantininkų metrašti (jis kasmet 
leidžiamas Ženevoje), susiieškau su pirštu 
Madrido esperantininkų klubo pirmininko 
adresą ir po keliolikos minučių beldžiuosi į 
chirurgo (tokiu pasirodė esąs pirmininkas) 
duris.

Žilabarzdis senukas labai pradžiugo, pa
matąs lietuvi vienmintį, pakvietė pietų ir 
pasiteiravo, kuo galis patarnauti. Pasisa- 

laiką dirbo leidykloje, bet veržiantis sovie
tams Lietuvon, buvo priverstas trauktis i 
vakarus. Ir Vokietijoje dirbo įvairius dar
bus, pradžioje Silezijoje, vėliau — Tiiringi- 
joje (Posneke), kur sulaukė ir kapitulia
ciją, o paskui su kitais atvežtas i Gunzen- 
hauseną. Čia buvo vienas iš tų, kuris ne
sėdėjo rankas sudėjęs. Vėliau, kaip są
žiningas, darbštus tarnautojas buvo pa
kviestas i Unrra buhalteriu, kur išbuvo, 
net iki mirties ir IRO perėmus. Nutrūkęs 
nuo tiesioginio darbo, dirbo ir knygų lei
dykloje „Sudavijoj”. Tai buvo reto darb
štumo, dorumo ir širdies žmogus. Palaido
tas rugpiūčio 11 d. vietos kapinėse, kur 
kalbas, įvertindami velionies darbus, pasa
kė kun. kleb. A. Bardauskas, bendruomenės 
vardu — Raudonis ir kybartiečių vardu - 
knygų laidyklos „Sudavijos” direktorius 
Pr. Sulaitis. Velionis paliko šeimą ir sesutę 
Skardžiuvienę (prof. dr. Pr. Skardžiaus 
žmona), kuri dėl tolimo kelio ir sunkumų 
zoną pervažiuoti, laidotuvėse nedalyvavo.

J. Zanavykas.

Bimbos apgautas žmogus
pragyventi. Visą laiką dėvėjau iš Amerikos 
atsivežtus darbužius. Naujų nusipirkti vi
siškai nebuvo..

Apie 1935 metus Rusijoje prasidėjo va
dinamieji Ežovo laikai. Visuose fabrikuose 
atsirado kadrų skyriai, kurie pradėjo „liau
dies priešų” medžioklę. Ukrainiečius vežti 
j Sibirą pradėjo tūkstančiais. Kai aš už
pildžiau kelių lapų anketą ir parašiau, kad 
iki 1927 metų gyvenau Amerikoje, man 
pranešė, kad ir aš esu liaudies priešas. 
Tuoj pat be jokių dokumentų išvarė iš fab
riko, liepė kasdien registruotis milicijoje 
ir niekur iš Nikolajevo nebeleido išvažiuo
ti. Į darbą niekas niekur nebepriėmė. Kol 
turėjau šiokių tokių daiktų, vargais nega
lais maitinausi, ir gyvenau. Kai daiktai 
išsibaigė, pradėjau badauti, kaip benamts 
šuo ... Tokių kaip aš buvo tūkstančiai. 
Mirusius iš bado gatvėse rinkdavo specia
lios komandos. Net ir dabar klaiku prisi
minti.

Draugai patarė apsimesti bepročiu ir

Iš JAV ateina žinių, kad BALFo vadovai 
kun. Končius, J. B. Laučka ir kiti sumanė 
perkelti Pabaltijo universitetą iš Pinne- 
bergo į JAV. Esą šiam reikalui numatoma 
perimti Passamaqueddy Bay, Esstjx>rt, Mc. 
vieno milijono dolerių vertės Quoddy kai
mą. Panašių žinių praneša „Lietuvių Žodis” 
Nr. 35 (47) straipshyje „Daromi žygiai 
Pabaltijo universitetą perkelti i JAV.”

Niekas neginčija, bet visi pripažįsta di
delius Pabaltijo universiteto mokslo perso
nalo ir besimokančios jaunuomenės pa
siektus mokymo bei auklėjimo rezultatus. 
Visi šiam švietimo ir kultūros darbui pri
tariame ir visaip remiame. Labai dažnai 
stebimės kokiose sunkiose tremties sąly
gose šis universitetas turi dirbti ir ištverti. 
Stebinus Pabaltijo mokslininkų pasiryžimu 
auklėti savąją jaunuomenę ir tuo atveju,’ 

kiau, kad mano kišenius neatlaiko tempera
mentingų viešbutininkų puolimo. Jis tuojau 
parašė rekomendacinį rašteli vienai „dorai, 
sąžiningai senutei, jo ilgametei klijentei” ir 
aš buvau pas ją priimtas kaip savas sūnus. 
Juk jis chirurgo draugas! — girdavosi 
šeimininkė balkone savo kaimynėms. Žino
ma, palyginus su viešbučiu čia pragyveni- 
njas man atsiėjo pusdykiai. Be to senutė 
nepaprastai nuoširdžiai globojo mane, nes 
aš buvau „chirurgo draugas”.

Patsai chirurgas laisvalaikiais mane 
vedžiodavo po Madridą, rodydamas tai kas 
paprastam turistui retai prieinama, nes jis 
mane pridengdavo savo autoritetu kurį tu
rėjo ispanų sostinės visuomenėje.

Tai vienas iš daugybės mano patirtyje 
epizodų. Vos tik svetimoj šalyj susitinki 
esperantininką, tučtuojau užsimezga drau
giški, nuoširdūs santykiai, nesudrumsti pa
sipelnymo sumetimų bei kitų užpakalinių 
minčių. Esperantininkų santykiavimą aja- 
sprendžia „interna ideo” (vidinė idėja), 
kaip tai apibūdino Esperanto autorius dr. 
Zamenhofas, didelis Lietuvos patriotas, ku
ris dar gerokai prie^ I d. karą pasauliniame 
esperantininkų kongrese Londone dekla
mavo;

— Lietuva, tėvynė mano ...
O tuomet dar nebuvo jokių Lietuvos f>a- 

siuntinybių pasaulyje!
Taigi, būti esperantininku nereiškia vien 

tiktai mokėti šią kalbą. Būti'esperantininku 
reiškia be jokių sąlygų pasirinkti tarptau
tinį solidarumą Savo obalsiu santykiaujant 
su kitataučiais, teikiant jiems j>aramą mo
raliai ir medžiagiškai, rodant visišką pa
sitikėjimą ir 1.1.

— Atsiduoda masonais! — pastebės vie
nas kitas.

Taip, panašus į masonus sąjūdis, kuris 
mums daug paguodos galėtų nešti varga
nose tremties dienose, kuomet mes ne un- 
rinio ar irinio pašteto taip esam pasiilgę, 
kaip žmogiškai, draugiškai tiesiamos ran
kos ir širdies iš svetimtaučių pusės. Kaip 
mums atsistoja ašara gomuryje, kuomet 
Unrros vištgaidys, susiraukęs meta mums 
atpakalia .ranka duonos kepalą!

Išplauksim i Angliją, Argentiną, Ameri
ką, išmoksim gerai angliškai žiaukčioti, 
puikiai šveplenti ispaniškai. Ir kas? Anglas 
arba argentinietis nė kiek dėl to nebus nei 
geresnis nei draugiškesnis mums. Juk kiek
vienas svetimšalis turi mokėti gyvenamo 
krašto kalbą. Ispanų ir anglų kalbos mokė
jimas tenai mums neduos jokių pirmenybių 
prieš vietinius, jokios priežasties sueiti i 
artimesnį santykiavimą su senaisiais gyven
tojais. Juk, kaip tas sako, Prancūzijoj ir 
piemenys prancūziškai kalba.

Tačiau mokėdamas esperąntiškai ir re
gėdamas atlapo kilpoje žalią žvaigždutę 
(ją Įsisegti turi teisę kiekvienas Dievo žmo
gus, susikalbąs esperantiškai) tučtuojau iš

kaip nors išeiti iš miesto ir apsigyventi 
kokiame nors kolchoze. Taip :r padariau. 
Iš Nikolajevo išėjau pėsčias Lietuvos link. 
Būtų ilga istorija, kaip mane tampė po vi
sokius kalėjimus ir kaip beprotį galų gale 
vėl paleisdavo. Vargais negalais dasikasiau 
iki Minsko, bet per „rubežių" negalėjau 
pralįsti. Labai stipriai su šunimis saugo
davo. Jsitaisiau viename kolchoze bernu ir 
baisiuosius badmečius ten iškentėjau. 
Maisto neužtekdavo ir kaimuose, bet vis 
duonos plutgalį būdavo lengviau surasti, 
negu dideliame mieste.

Užėjo Rusijoje traktorių karštligė. Trūko 
tiems traktoriams aptarnauti specialistų. 
Paėmė mane, kaip mokantį anglų kalbą, 
vertėju. Aš važinėdavau su amerikiečių in
struktoriais po traktorių ir mašinų stotis ir 
aiškindavau kolchoznikams traktoriaus val
dymo ir taisymo paslaptis. Žinoma, prieš 
tai turėjau pasirašyti, kad nieko amerikie
čiams instruktoriams nei apie save, nei 
apie gyvenimą Rusijoje nepasakosiu. Lie- 

Klaida ar nesusipratimas?
kuomet visos pajėgos veikia prieš šias 
pastangas ir nuolat siaurina darbo galimy
bes bei elementariškiausias teises. Taigi, be 
jokios abejonės esame už Šio ’ unidersiteto 
išlaikymą ir jo visapusi rėmimą. Remti jį 
turėtų ne tik tremtinių masė, bet ir visame 
pasaulyje išsisklaidę lietuviai, latviai ir es
tai, kaip jų vieningo aukštos kultūros darbo 
židinį tremtyje.

Tačiau, šitaip vertinant Pabaltijo uni
versitetą, jokiu būtu negalima sutikti, kad 
lietuvių tremtinių bendroji šalpos organi- 
zacija-BALFas sunkiai gaunamus ir su
renkamus daugiausiai iš Amerikos lietuvių 
centus eikvotų gana nerealiam planui Pa
baltijo universitetui i JAV perkelti. Iš vie
nos pusės-dauguma tremtinių badauja ir 
surenkamos jų šelpimui lėšos turi jiems ir 
tekti, bet jokiu būdų nė pašaliniam šalpos 

lipęs iš laivo ir susitikęs argentinietę 
vienmintį, po pirmo pasisveikinimo jau turi 
nuoširdų, tikrą draugą Naujame pasaulyje. 
Tai yra didžiausias kapitalas svetimoje ša
lyje, kur šiaip turėtum dairytis kaip miške 
keleris metus, kol tyirčiau pastatytum koją. 
Nemokėdamas gerai vietos kalbos, nepa
žinodamas papročių, kurie ne visur tokie, 
kokių mes norėtumėm.

Man rodos jx> šių pastabų atkrenta rei
kalas atmušinėti priekaištus, kurie amžinai 
buvo metami Esperanto kalbai: negyva, ne
graži, dirbtinė, mažai vartojama ir 1.1. Bet 
mums ir ispanų ir anglų ir visos kitos 
atrodo dirbtinės. Mums nedirbtinė kalba 
yra tik savoji. Vėdinasi, nedidelė tragedija, 
kad dar vieną dirbtinę kalbą išmoksim.

Taip, gyvąsias kalbas galima tiktai pra
mokti, o Esperanto — išmokti. Per kiek 
laiko? Priklauso nuo mokinio išsilavinimo, 
gabumų, bet galima drąsiai teigti, kad per 
trejetą mėnesių, dirbant kasdien po porą 
valandų, Esperanto kalba kalbės kiekvienas. 
Žinoma, vienas geriau, kitas blogiau, bet 
galės susišnekėti kaip karalius.

Maloniai nuteikia esperantininką tas fak
tas, kad tokios valstybės, kur Esperanto 
būtų šnekamoji kalba, nėra, ir šnekėdamas 
su anglu ar kanadiečiu vienminčiu, jautiesi 
visiškai lygus nes ir jis ir aš esame tos 
kalbos abu išmokę. Jautiesi esąs ne ang
las, lietuvis, bet tiktai žmogus, draugas, 
pasaulio pilietis.

Jaučiu, kaip raukosi dėl paskutinio žo
džio patriotizmo mokytojai. Bet jums nuro
dau taurų vyrą Adomą Jaustą, esperantizmo 
pionierių Lietuvoje (jo bendradarbiu ir aš 
turėjau garbės būti eilę metų), kuris puikiai 
mokėjo suderinti tarptautinės kalbos idėją 
su kietu patriotizmu. Antra vertus, prisi
minkim birželio deportacijas, kuomet Sie- 
rovo instrukcijose išvežimo vykdytojams 
buvo taip pat punktas: „Esperantininkus ir 
filatelistus”. Ir tai žmonių, kurie išperėjo 
visus internacionalus: visiems diktatoriams 
(Hitleris irgi buvo uždraudęs Esperanto) 
baisu kad jų valdomieji vergai nesusižinotų 
betarpiškai su kitų valstybių piliečiais, nes 
mano, kad tik jie "turi teisę nustatyti san
tykius su vietos valstybėmis.

Vadinasi, mažiausia pavojų nutautėti 
vartojant Esperanto pagalbinę kalbą, nes iš 
už jos nekaišioja kruvinų nagų imperializ
mas, pavergimo slibinas. Nes tokios vals
tybės Esjserantijos visai nėra. Tai širdies, 
žmoniškumo ir taikos valstybė, neturinti 
muitinių ir sienų.

Išsklisdami į visus pasviečius, pamąsty
kime apie Eperanto kalbą — raktą į arti
mus santykius su žmonėmis, pas kuriuos 
turėsim ieškoti laikinos pastogės. O ir 
grįžus namo, per daug nepakenks, jeigu 
turėsim isigyję prietelių už jūrių-marių.

Pulgis Andriušis. 

žuvį prikandęs, žinoma, ir tylėjau, nes dar 
nesinorėjo be jokio reikalo mirti ... Karas 
mane užtiko Kersono mieste. Atėjo vokie
čiai. Šie vėl vieną naktį mane čiupo it 
kartu su ukrainiečių būriu, marindami ba
du, atvežė į Vieną ir pristatė dirbti. Tampė 
po visą Vokietiją, kol pasibaigė karas. Tik 
karui pasibaigus atsiskyriau nuo ukrainie
čių ir susiradau lietuvių stovyklą.

Po 20 metų pertraukos sužinojau, kad 
mano sesuo, gyvenusi New . Yorke jau 
prieš dešimt metų numirė. Nei vienam žmo
gui mano laikais Rusijoje j užsienius ra
šyti valdžia neleisdavo.

Kaip matai, darbininkų Rojuje begyven
damas pražilau, susenau ir visko nustojau^ 
Lietuvos nemačiau jau 30 metų. Nežinau, 
ar bėra nors vienas gyvųjų tarpe, kuria 
mane ten prisimintų ... x

— Dabar norėčiau dar kartą pasiekti 
Ameriką ir susitikti Bimbą. Mokėčiau su 
juo pasikelbėti.

Juozas Budonis pasiėmė kareivišką katw 
liuką, atsiprašė manęs, ir nuėjo į bendrą
ją virtuvę atsinešti vokiškos ersatz kavos.

Matas Brazauskas.

darbo atžvilgiu reikalui. Daugybė Ameri
kos lietuvių nesugeba savo vaikų | moks
lus išleisti, tai kaip jie galės suprasti iš 
jų žymių sumų pinigų rinkimą tremtinių 
vaikams aukštose mokyklose mokyti? Be 
to juk ne vieni lietuviai turi Pabaltijo 
tautų jaunuomenę mokyti. Neskaitlingos 
latvių ir estų kolonijos Amerikoje vargu 
bau galės rimtai prie šių milijoninių iš
laidų prisidėti. <

Be to jeigu jau už dideles sumas perkelti 
universitetą Amerikon, tai reikia pagvil
denti ką kelsi, kaip tas kėlimas vyks ir 
kokia perkeltojo universiteto ateitis. Pir
miausia, visi gerai žinome, kad Pabaltijo 
universitete bent iš lietuvių ne visi pajė
giausi mokslininkai sutelkti. Čia susibūrė tik 
daugiau pasišventusieji ir mokslui bei 
mokymui atsidavusieji mūsų profesoriai ir 
lektoriai. Garbė jiems užtat! Bet keliant 
aukštąją mokyklą ypač svarbu būtų ne tik 
pasišventėlius, bet ir visus pajėgius gry
nojo mokslo darbininkus perkelti. Taip*pat 
ir mūsų jaunimas. Jis beveik žymesne da
limi mokosi aukštose Vokietijos mokyklose
ir ne bus perkeltas. Dalis mūsų studenti
jos, nepakeldami stačiai baisių mokymosi 
sąlygų tremtyje, kur džiova ir kitos ligos 
jaunimo tarpe turi labai gražią piūt(, vyks
ta fiziniams darbams i Angliją ir į Kana
dos miškus. Iš to paties Pabaltijo univer
siteto jau gražus būrelis išvyko. Taigi su 
perkėlimo objektu yra rimtų abejonių. 
Kelti latvius ir estus, atvirai pasakysiu, 
mūsų tremtinių gaunamo iš BALFo šelpimo 
sąskaiton būtų labai broliška, bet vargu 
bau pateisinama. Toliau.

Keliant universitetą reikia žinoti, kad 
veikiK tam tikri JAV imigracijos (statymai. 
Kas pro šias* užtvaras sugebės pralįsti yra 
labai ir labai rimta problema. Užsienio stu
dentiją išimties keliu gali mokytis JAV 
aukštose mokyklose, bet pasibaigus moks
lui arba leidimo terminui privalo grižtf ii 
kur atvyko. Kaip būtų su baltiečiaia stu
dentais? I kur jie grįžtų?

Nusikėlus Į JAV kaip būtų su Pabaltijo 
universiteto teisėmis ir darbu? Kas jo dar
bą ir diplomus kontroliuotų, kas jam tei
ses pripažintų? Ar jis būtų grynai privati 
aukštoji mokykla? Pagaliau, kaip su stu
dentijos prieugaliu?

Juk kiekviena aukštoji mokykla sėk
mingai dali dirbti, jeigu ji pilnateisė ir 
jeigu turi natūralų tiek studentijos, tiek 
mokslo personalo prieauglį, tai iš kur semtų 
Pabaltijo universitetas Amerikoje sau stu
dentus ir profesorius? Gerai nupirkti kai
mą už vieną milijoną dolerių, jeigu jų 
lengvai galima gauti, Pabaltijo universi
teto jkurdinimui, bet tuoj kyla klausimas 
kur gi kiti milijonai universitetui išlaikyti 
ir mokslo priemonėmis aprūpinti? Jeigu 
milijonais BALFo vadovybė operuoja, tai 
ar negeriau su jais pakalkuliuoti žymesnei 
tremtinių daliai J kokią nors Kanados ra
mią vietelę perkelti, o aš užtikrinu, kad 
tat padarius, lietuvių aukštoji mokykla pati 
atsirastų! Tik kelioliktą tūkstančių tremtinių 
nukėlus atsirastų labai naudingi švietimo 
ir kultūros židiniai, nes ši tvirtinimą re
mia tūkstančiai tokių faktų, atsiradusių 
spontaniškai sudaužytosios ir sugriautosios 
Vokietijos kareivinių palėpėse ir rūsyse.

Taigi, šis Pabaltijo universiteto BALFo 
vadovų sugalvotasis jjerkėlimas, tik pa
viršutiniai pagvildenus, yra nerealus, neap
galvotas ir tremtiniams nesuprantamas. Jis 
galį daug varge esantiems tremtiniams pa
kenkti, nes jų šalpa gali sustoti fantasti
nius planus besivaikant. Jeigu lietuviai ne
sugeba puikaus Ciurlionies meno ansamb
lio perkelti i JAV, tai ką čia rimtai kalbėt! 
apie viso universiteto perkėlimą? Todėl 
kyla rimtas klausimas: ar čia daroma klai
da, ar visas reikalas yra grynas nesusipra
timas?

1 Rimas Kemeklis
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Ant emigracijos slenksčio
Jau (rys metai kaip mes gyvename trem

tyje benamio, beturčio ir nežinios gyveni
mą. Tie trys metai iš mūsų pareikalavo 
daug nervų ir daug sveikatos. Stovyklinis 
gyvenimas Įgriso iki gyvo kaulo. Galimybė 
sugrįžti | laisvus namus mums tebėra 
mįslė, nors turime viltį, kad tai neužilgo 
įvyks. Bet kol visa tai ivyks, mes priversti 
ieškoti galimybės laikinai kitur įsikurti, 
nes stovyklinis gyvenimas negana, kad mus 
demoralizuojančiai veikia, bet čia mūsų 
niekas amžinai ir nelaikys. Taigi prieš mus 
visus tuo tarpu stovi emigracijos mįslė.

Paskutiniu laiku vis daugiau atsiranda 
kraštų, kurie pradeda mus įsileisti. Užten
ka tik pasirodyti kokiai nors emigracijos 
komisijai ir jau mūsiškių eilės laukia, kad 
tik išvykus nežiūrint kur, kad tik čia nebe- 
pasilikus. Jau vyksta transportai į tolimas, 
svetimas mums nepažįstamas šalis, kur 
mes leidžiamės, su džiaugsmu ir naujomis, 
šviesiomis viltimis. Niekas iš tų vykstan
čių, ypač mūsų jaunimas, negalvoja ir ne- 
klausia-o kaip ten bus, ar tikrai patekės 
mums laimės saulė?

Deja, jau pirmieji gaunami iš emigravu
siųjų laiškai nėra perdaug optimistiški, 
nekuriu laiškuose dvelkia nemažas pesi
mizmas. Vadinasi, nerado to ko tikėjosi. 
Gal tik šios suvargusios Europos kraštuose 
nerandama tos laimės? Deja, ir iš užjūrių 
atplaukia kartais kažkokie sielvarto ir ilge
sio pilni laiškai. Vadinasi, ir svarų ir do
lerių šalyse, kur gerybėmis visur perpil
dyta, mūsų nepatenkina, mums nesuteikia 
džiaugsmo. Dažnas stato sau klausimą-ko 
gi man trūksta, kodėl aš nesu laimingas? 
Į tai reikia trumpai atsakyti — mums to 
kažko trūko, trūksta ir trūks.

Pirmiausia mums trūksta tėvynės. Jos 
mes nenupirksime nei doleriais, nei . bran
genybėmis, nei malonumais. Tėvynė yra 
neįgyjama nei laiku, nei pastangomis. Ga
lima ją liktai susigrąžinti, bet nesurasti 
naują ir ncsusikurti. Dešimtmečius svetur 
gyveną emigrantai jaučia jos stoką ir 
iaip^pat jos ilgisi jų vaikai ir vaikų vaikai. 
Užtenka tėvynę prarasti ir pajunti tikrąją 
tėvynės prasmę. Nors mes gerai žinome, 
kad mes tėvynės nebeturime, kad ji yra 
svetimųjų sumindžiota ir išniekinta, bet 
vistiek kur mes besirastume, kur mes ieš
kotume laimės, ši įgimta mūsų savybė mus 
neapleis.

Tačiau ttvynbs nebuvimas dar neviskas. 
Prieš mus atsistoja dar natūralizacijos 
problema. Mes gi šiandien esame beteisiai 
žmonės praradę priklausomybę organizuo
tam vienetui . valstybei. Mes pagyvenę sve
timame krašte jau spėjome gerai perprasti 
svetimšalio sąvoką. Mes gerai matome, kad 
ji yra nekokia. Tiesa, nevienas mūsų, dar 
mūsų nepriklausomybės laikais, turėjo ma
lonumo pabūti svetimšaliu išvykdamas.vie
nokia ir kitokiu reikalu į svetimą kraštą. 
Tačiau tuomet šis svetimšalis nebuvo toks 
koks jis yra šiandien. Tuomet tiems svetim
šaliams valstybė ir svetur suteikė tam tik
ras garantijas ir saugojo jo teises. Šian
dien mes to nustojome.

Ir dabar, kada mūsų naujieji emigrantai 
nuvyksta Į kitą kraštą jie tuojau susiduria 
su beteisiškumu, negarantuofumu ir paže
minimu. Kaip bebūtų humaniškas kraštas 
vistiek svetimšalis liks svetimšaliu ir jis sto
vės daug žemiau visose gyvenimo srityse 
kaip čiabflvis. Taigi čia ir iškyla natūrali
zacijos problema. Viena laimė, kad ją ga
lima per laiką įgyti, bei tam reikalinga iš
laikyti egzaminą, kuris trunka nuo kelių iki 
keliolikos metų. Čia svetimšalis turi paro
dyti ar jis yra pakankamai pasiryžęs kant

riai ■ išnešti šį bandymo laiką. Čia ir yra 
emigrantui iš anksto nenumačius ir tam ge
rai nepasiryžus ir kantrybe bei ištverme 
neapsišarvavus, ši problema suteikia dide
lio vargo, o kai iš ko pareikalauja ir gy
vybės. Reikia nepamiršti, kad šis trūkumas 
yra lengvai nugalimas kapitalu, o tai yra 
dėl to, kad žmogui turinčiam kapitalo ne
tenka susidurti su tikra tame krašte gyve
nimo tikrove. Bet dėja,.mes to neturime.

Taigi jau minėjome kad trečia mus 
spaudžianti sunkenybė yra mūsų materia
linis stovis. Išskiriant vieną kitą, šiaip 
visi mes esame pilna prasme vargšai, ku
rie iš savo resursų svetur be globos nega
lime pragyventi nei dienos. Mes jau kuris 
laikas pripratome prie globos ir retas pa
galvoja, kad ir emigravus ta globa pasi
baigs ir reikės tuojau pačiam pradėti rū
pintis savimi, o tas savęs apsirūpinimas iš
karto bus labai sunkus ir bus sutinkama 
įvairių trukdymų ir sunkumų. Net ir tie, 
kurie vyksta pas gimines vieną kitą mė
nesį yra giminių šelpiami, bet ir tie gi
minės nemielai neša šią naštą. Reikia kaip 
galima greičiau ir tokiems ieškotis galimy
bių patiems savo egzistencija susirūpinti. 
Daugelis galvoja, kad jau išemigravus do
leriai patys kris į kišenę, bet tikrenybėjė 
jie apsivilia. Pirmiausia, pinigas yra sun
kiai uždirbamas; Greitai pajuntamas reika
lingumas visokių reikmenų. Viską kas kas — 
dieniniame gyvenime vartojama reikalinga 
įsigyti, o tas pinigas šykščiai apskaičiuo
jamas ir reikia daug valandų įtempti 
raumenis, kad šį bei tą pasiekus. Taip pat 
pirmiausia susiduriama su darbo suradimu 
arba kitaip sakant išstatai pardavimui savo 
raumenis, o paskui tiktai eina sugebėjimų 
pritaikymas. Ypač svetimšaliui ir šis rau
menų pardavimas nėra toks jau lengvas, 
nes visur darbininkų klasė yra priešinga 
svetimšalio darbo jėgai ir čia reikia per
kąsti pažeminimus, konkurenciją, nes kiek
vienas čiabūvis stengsis pakenkti. Ir tiktai 
pasiryžėliai gali šį bandymą išlaikyti. Ne
gana kad mūsų emigrantai pradės dirbti, 
bet kartu jie turės susirūpinti jau iš pirmos 
dienos su taupymo galimybėmis, t. y. kapi
talo dėjimu, nes nuo to priklausys tolimesnis 
emigranto gyvenimas ir jo natūralizacija. 
Skurdžių nemėgsta nė viena šalis, o tuo la
biau svetimšalių skurdžių. Deja, ir čia mes 
matome dažnai mūsų emigrantų daromą 
didelę klaidą. Ateina žinios, kad mūsų emi
grantai jau iš pirmos dienos pradeda sun
kiai uždirbtą centą išleisti visai nereika
lingiems ir dažnai kenksmingiems dalykams. 
Negana to, nekurie mušasi jau į avansus. 
Kartais mums palankias sąlygas užsidirbti, 
kad ir kukliam kapitalui, mūsų patys emi
grantai sugadina ir tuo pakenkia netiktą! 
sau bet ir visai mūsų tautinei grupei.

Bendrai suglaudus reikia pasakyti, kad 
mes stodami ant emigracijos slenksčio ir 
prieš apleisdami stovyklas turime susikaupti 
ir gerai įsisąmoninti, kad mūsų daromi to
limesni žingsniai pareikalaus iš mūsų dide
lės kantrybės, didelio susikaupimo ir gele
žinio pasiryžimo. Prieš * išemigruodamas 
turi kiekvienas gerai žinoti, kad laimės nie
kur nėra. Rasti galima tik sąlygas, vienur 
geresnes kitur blogesnes, tai laimei susi
kurti, o tik mes ’patys būsime tos laimės 
kalviai. Nesivaizdavimas didelių gėrybių 
mums palengvins sutiktus sunkumus daug 
lengviau pašalinti. Tiktai apsišarvaVę dide
liu pasiryžimu ir geru savo pareigų su
pratimu nugalėsime materialinius ir natū- 
ralizacinius sunkumus, o mus kankinantis 
tėvynės jausmas mus ves į laisvą neprik
lausomą tėvynę. K. L.

DAR KARTĄ PATARIAMA NERAŠYTI 
LAIŠKŲ I LIETUVĄ

Jau nekartą mūsų tautiečiai yra įspėti tiek 
atitinkamų bendruomenės organų, tiek ir 
spaudoje, nerašyti Lietuvoje esantiems gimi 
nėms laiškų, nes tai yra surišta su tiesio
giniu jiems pavojum būti išvežtiems į Si
birą. Dabar, štai, Chicago lietuvių laikraš
tis „Sandara” liepos 25 d. nr. rašo: „Re
gistruoja laiškų siuntėjus į užsienį. Visi 
okupuotos Lietuvos žmonės, kurie siuntinė-’ 
ja laiškus į užsienį, yra suregistruoti Vil
niaus ir Kauno paštuose. Slaptoji žvalgyba 
pažymi, kam jie siunčia laiškus ir kokio 
turinio. Jeigu atrodo truputį įtartina, tai 
laiškai būna nufotografuoti. Bolševikų žval 
gyba ištiria ir užsieniečius, kuriems siun
čiama korespondencija.”

Tenka skaityti ir pačių siuntėjų iš Lietu
vos laiškų, kuriuose prašoma daugiau jiems 
laiškų nerašyti. Tai žinant nereikėtų žudyti 
savo artimųjų.

POGRINDŽIO SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAS
1947 m. rugsėjo 28 d., Miunchene, Frei- 

mann, SS—Kaserne, lietuvių stovykloje, bl. 
A., kamb. 25, III aukšt., yra šaukiamas, vo
kiečių okupacijos metu Lietuvoje dalyvavu
sių pogrindiniame skautų judėjime — 
„Brolijoje” narių suvažiavimas.

Buvę „Brolijos” nariai, turį raštiškų, ar
ba žodžiu galį duoti parodymų apie okupa
cijos metu Lietuvoje pogrindžio skautų veik 
lą — prašomi dalyvauti.

' . MEMMINGENAS
— Grupė lietuvių ruošiasi išvažiuoti 

emigracijai į Venecuelą.Jų tarpe yra ir ne
mažas inteligentų skaičius. 1

— Prieš keletą mėnesių iš Aerodromo 
stovyklos išvykusieji anglių kasimo dar
bams į Belgiją estai jau beveik visi sugrįžo 
Memmingenan. ’ Jie skundžiasi sunkiomis 
darbo sąlygomis.

Iš kaimynu gyvenimo
Aukštieji lietuvių svečiai pas latvių ma prisimušti iš angliakasio ar žemės ūkio

skautus J
Pasaulio skautų sąskridžio’ metu Pran

cūzijoje latvių skautų stovyklą aplankė 
Lietuvos pasiuntiniai - ministerial Žadei- 
kis ir Balutis. Nuoširdžia; išsikalbėję su 
jaunaisiais tremtinių atstovais, ministerial 
perdavė Latvijos pasiuntinių Bilmanio ir 
kis ir Balutis. Nuoširdžiai išsikalbėję su 
tis paspaudęs rankas visiems latvių skau
tams, linkėdamas latviškai: „Dieve padėk!”

Rašytojui J. Jaunsudrabiniui 70 metų
Nepalaužtas tremties naštos, pilname kū

rybingume, žinomas latvių rašytojas Janis 
Jaunsudrabinš Greveno DP stovykloje at
šventė savo 70 metų amžiaus sukaktį. Ta 
proga latvių rašytojų sąjunga buvo suren- 
gdsi literatūros vakarą su koncertu, kuria-
me jubilejatas ir kiti to vakaro dalyviai 
skaitė jo kūrinius ir džiaugėsi, kad latvių 
tautos sielos poetas ir tautos dvasinių tur
tų ryškintojas gyvena dar tautoje ir su 
tauta. •

Ta proga ir iš lietuvių pusės jubilejatas 
buvo pasveikintas buv. pasiuntino Latvijoje 
p. Dailidės, kuris savo kalboje pažymėjo 
turėjęs jau kartą progos rašytoją sveikinti 
dar Nepriklausomos Latvijos laikais ir pa
reikšti lietuvių tautos dėkingumą už uolų 
prisidėjimą prie abiejų tautų bendradarbia
vimo už tai suteikiant jam Nepr. Lietuvos 
aukštą pasižymėjimo ženklą.

Rašytojas J. Jaunsudrabinš ir šiuo metu 
uoliai dirba ir tremtyje yra pasirodęs visa 
eile naujų veikalų.

Latvių gydytojas — ligoninės vedėju 
Anglijoje

Pasirodo, kad kalbos žinojimu ir gero
mis kvalifikacijomis savo specialybėje gali-

i'...... ..n™—.
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Prancūzu komisija
Amerikiečių zonon atvyko prancūzų vy

riausybės komisija, kuri DP stovyklose 
verbuos darbo jėgą. Komisija paaiškinusi, 
kad šiuo metu prancūzų vyriausybė su
interesuota tik angliakasių įvežimu. Visi 
vykstantieji turi pasirašyti darbo sutartį 
vieniems metams. Pirmąsias šešias savaites 
juos numato apmokyti specialiose anglia
kasių mokyklose. Pradžioje alga 8000 fran
kų mėnesiui, bet vėliau ją palaipsniui pa
didins iki 17.000 fr. Po 2 mėnesių numa
toma Prancūzijon perkelti ir angliakasių 
šeimas. Komisija taip pat nurodžiusi, kad 
anglių kasyklose dirbantieji gauna daug 
didesnes maisto normas kaip kiti Prancū
zijos gyventojai. (Latviešu Zinas)

lanko DP stovyklas 
komplektuotis Švedijoje, kaip neutralioje 
valstybėje.

Tenka pastebėti, kad Švedijoje kaip tik 
ir yra susibrūsi ne tik didelė dalis trem
tinių, bet ten randasi ir visas, tiek politi
nis, tiek kultūrinis, estų „smegenų cen
tras’.

• J. Pmš.

VYRIAUSIA ESTŲ TREMTINIŲ VADO
VYBE ŠVEDIJOJE

Spaudos pranešimu, estų tremtinių vado
vaujantieji veiksniai, po pasitarimų Det- 
molde priėję išvados, kad pribrendo laikas 
imtis tremtinių vadovavimo ir veikimo 
darbo platesniu mastu, nei iki šiolei. Buvo 
prieita taip pat vieningos išvados, kad Vo
kietija nėra tinkama vieta tremtinių politi
nio centro veiklai. Tokio sprendimo pasė
koje, estų centriniams organams teksią

P. C I. R. O. PAIEŠKOJIMŲ įSTAlGA 
AROLSENE PRIE KASSELIO 

IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS:
MARCIULYNIENE Magdė, 66 metų, buvo 

Eberswalde;
MUSKAT, Elsa, 39 metų, 1942 m. depor

tuota į Prancūziją;
PARADIS, Lazer;
PLEIKIS, Jonas, 16 metų, iš Palangos;
PLUKYS, Juozas;
PtUKIENE Ona, 50 metų;
RUBIN Mendel, 22 metų, iš Kauno;
SALATKA Česlovas, 20 metų, iš Marijam

polės, buvo Breitenau b/Oder, Sachsen;
SALPUKAS Virgilius, 22 metų, iš Zanavy

kų, buvo Petersberg, b/Baldenburg, Kreis 
Scnlochau;

Slionys Emilis, 27 metų, iš Oirininkų, buvo 
Karaliaučiuje;

STANKEVIČIUS Jonas, 47 metų, buvo Po
meranijoje;

STANKŪNAS, Jonas, 22 metų, iš Naumies 
čio, Sakių apskn, randasi kurioj nors DP 
stovykloj;

Mūsų gyvenimas pasidarė per daug rim
tas ir per daug sausas. Norėtųsi pasijuokti, 
deja, gali tik pro ašaras. O, rodos, žmo
gus galėtų juoktis visą gyvenimėlį, jei ne
būtų tik tų menkučių, trumpų žodelių „jei”. 
Kitaip sakant, jei nespaustų žmogaus širdį 
taip daug pragyventų ir dar nusimatomų 
skausmų bei vargų, Juoktųsi žmonės, jei jie 
nebūtų taip labai nusivylę ir nuvilti, jei dar 
galėtų kuomi nors nuoširdžiai tikėti.

Visuotina šių laikų blogybė yra nusivy
limai ir apvylimai, Nedidelis, rodosi, reika
las yra nusivilti menkniekiu, nors kartais 
asmens gyvenime ir toks nusivylimas turi 
didelės reikšmės. Tačiau baisu yra kada 
nusivylimai pasiekia visuotinumo laipsnį, ir 
žmonės nebetiki, kad išskyrus blogo, dar 
galėtų būti ir kas nors gera pasaulyje. Tuo, 
deja, dabar tenka maitintis mūsų jaunuo
menei. Dėl to sunku dabar belaukti, kad iš 
joi išaugtų dideli idealistai. Idealizmas dar 
galimas tik tuo- atveju, jei patį žmogaus 
prigimtis, be jokių išvidinių veikimų, pati 
spontaniškai gali veržtis į gėrį. Jeigu 
ateityje, visai tai verdančiai velniavai pra
ėjus, dar liks nors lašelis idealizmo arba 
nors keletas idealistų tai gal nenusivilsime 
tik pačia žmogaus žmogiškąja prigimtimi.

įvairių būna nusivylimų: asmeniškų ir 
visuomeniškų, yra jų smulkių, bet yra ir 
labai didelių ir labai gilių, kurie amžinai' 
sužeidžia žmogaus sielą. Nes ar gali žmo
gui būti kas nors baisiau, kaip nustoti kuo 
nors betikėjus? Iš to kyla visos negerovės, 
visos blogybės, o svarbiausia toji visuo
tina negerovė — baisus egoizmas ir sava
naudiškumas. Su senovės romėnais vis la
biau jau galime sutikti, kad žmogus žmogui 
iš tikrųjų pasidarė žvėris.

Įvairiais atvejais nusivilti yra baisu. La
bai skaudu yra nusivilti artimais, mylimais 
žmonėmis. Tačiau pavieniai žmonės, jei 
tik jie yra geros valios ir nori vienas kitą 
suprasti, visados gal šitą blogybę atitaisyti. 
Baisiau yra apsivilti pačia visuomene ir iš 
jos viešumon iškilusiais žmonėmis. Kai 
kas sako, jog kokia visuomenė, tokie ir 
pavienys žmonės. Paprastai visuomenės prie 
šakin iškyla stipresnės asmenybės, nesvarbu 
kokios rūšies vertybių jos bebūtų. Svarbu 
tik, kad jos stengtų visuomenę įtikinti. Ta
čiau įtikinti yra daug lengviau, kaip tą pa
sitikėjimą išlaikyti. Ypatingai tai yra sunkų 
sąžiningam žmogui, juo labiau, jei toje 
visuomenėje vyrauja daugiau neigiamo ele
mento, negu gero, ir jei pats žmogus nepa
siryžęs eiti į kompromisą su savimi, jei jis 
nėra linkęs pataikauti miniai. Dėl to dabar 
dažnai pasitaiko, jog mūsų tarpe iškylą ge
riausiais pasiryžimais ir geriausiomis savy
bėmis asmenys lieka apjuodinti ir, pagaliau, 
su galutinai pažeista — aotuUn ahidiw* Umt.

darbininko ir į savo specialybės sritis.
Buvęs Brinninghauseno (britų zonoje) 

baltų stovyklos gydytojas Dr. J. Plakans, 
persikėlęs Anglijoj, jau dirba Askem Mi
ners Hostel (Askerno angliakasių ligoni
nėje), kur jam savarankiškai pavesta rūpintu: 
tose anglies kasyklose dirbančių lenkų ir 
airių sveikatos reikalais. Tų kasyklų, ad
ministracijos personalas taip pat priklauso 
jo pacientų eilei.

Dr. Plakanui buvę pareikšta, kad tai yra 
laikina vieta, nes pagal jo sugebėjimus jam 
priklausą atsakingesnės pareigos. Sis pa
reiškimas grindžiamas įvertinant Dr. Pla- 
kano gerą kalbos žinojimą, ypatingai savo 
specialybės terminologijoje.

Tai dar vienas paskatinimas kibti spar
čiau į svetimų kalbų vadovėlius!

Latvių baldų dirbtuvė į Paryžių
Prancūzų zonoje įsikūręs dailiosios pra

monės ir baldų dirbtuvę latvių tremtinys 
B. Smits gavo prancūzų valdžios leidimą 
persikelti su visa dirbtuve ir 8 joje dirban
čiais amatininkais į Paryžių. Savo gami
niais jis užsitarnavo prancūzų aukštų pa
reigūnų dėmesio ir dalyvaudamas įvairiose 
parodose pasirodė aukštų kvalifikacijų 
amato meisteriu. Latvių amatininkų sąjun
ga B. Šmitą įgaliojusi Paryžiuje ištirti ir 
kitų kvalifikuotų amatininkų persikėlimo 
Prancūzijon sąlygas.

Nuodugniai tiriamos emigracijos sąlygos
Latvių Centrinė Taryba ne tik nuodugniai 

renka žinias apie emigracijos galimybes,
bet taip pat savo patirtais duomenimis ir 
išvadomis dalinasi su savo tautinės ben
druomenės nariais. Iš LCT 8-sios sesijos 
darbų pranešimo paaiškėjo, kad latvių cen
trinių organų nusistatymas emigracijos 
A n g 1 i j o n klausimu yra teigiamas. Neat
sižvelgiant-. sulėtėjusio tempo ir kitų pasi
taikančių nesklandumų, britų pradėtoji ak
cija laikoma realiausia.

Belgija „verbuoja darbininkus tik 
anglies kasykloms, gi šis darbas latviams 
neįprastas ir todėl mažesnis juo susidomė
jimas.

Olandijos pasiūlytos sąlygos LCT 
pripažintos hepHimtinomis.

Pastaruoju'metu suaktualėjo Prancū-

pasitraukti iš vaduovaujančių vietų he to
dėl, kad jie šiam darbui netiktų, bet vien 
todėl, kad bendruomenėje vyrauja neigia
mas elementas. Tai yra baisu. Prie ko mes, 
pagaliau, prieisime?

Iš kitos pusės, ir tie geriausieji žmonės ne
retai būna patys kalti todėl, kad turėdami 
savo rankose galimas priemones, dėliai 
savo geraširdiškumo, o dažnai ir dėl neap
dairumo, jomis laiku nepasinaudojo, laiku 
neužkirto pasireiškiančiai blogybei kelią ir 
nepaskatino visa galima, kad pabrėžtų, kad 
laiku iškeltų palaikytų besireiškiančias ge
ras savybes, gerus reiškinius. Pavyzdžiui, 
dabar visuotinai pasireiškia per didelis žmo
nių egoizmas ir savanaudiškumas. Savo 
naudos siekiama nebeatsižvelgiaht į jokias 
priemones, visai neimant galvon, kad tuo- 
mi gal nuskriaudžiamas savo paties arti
mas, savo tautieties, nebekalbant jau apie 
kitataučius. Ir jeigu šalia atsiranda dar 
žmonių, kurie su visu nuoširdumu eina arti
mo meilės keliais net savęs ir savo reika
lų neatižvelgdami, rodos, nėra abejonės, 
jog tokius reikėtų palaikyti ir pagerbti vi
somis galimomis priemonėmis ir būdais. 
Tai mūsų geriausieji iš geriausių, tai vi
sais laikais žibą brangakmenys. Bet ... pa- 
pasitaiko, kad tokie silpnavaliai kokiose 
nors pareigose esą atsakingi asmenys ima 
ir suabejoja — gal tuo bus nepatenkinta 
„visuomenė”, atseit tie, kuriems panašūs* 
reiškiniai ne tik ne pakeliui, bet dar blo
giau, jie norėtų, kad tokių ir visiškai ne
būtų, nes tada labai išryškėja jų žemi ir 
savanaudiški tikslai, o jie patys turi tiklslą 
tik visą laiką aplinkumą drumsti, kad joje 
geriau būtų patiems „žvejoti”. Ir, tokiai 
miniai, kuri toli gražu nėra verta visuo
menės vardo (nes v:suomenėje turi būti ir 
visuotinas savų reikalų supratimas) patai
kaujama, kad ... jos daugiau nesukiršintų... 
Tuo būdu jai paaukojant geruosius, juos 
užtušuojant užslopinant, numušant jiems 
nuotaiką ir, svarbiausia, juos apviliant. 
Taip pavojingai klausimą pastatydami, vė
liau patys geriausieji vadovybių asmens 
nusivilia, matydami savo geriausiųjų norų 
beprasmiškumą, kad jie susiduria su neį
veikiamomis kliūtimis. Pataikavimams nie
kados nėra galo,- o neišlaikant savo linijos, 
nėra pasiekiamas joks, ir kilniausias, tikslas.

Per daug jau turime nusivylimų kitais, 
ypač tais, iš kurių mes laukėme tiek daug 
mūsų gražiausiųjų ir gyvybinių vilčių iš
sipildymo — mūsų,1 tremtinių, vargų tikro 
supratimo, atjautimo ir tikro užtarimo. Tai 
nors patys nebedidinkime nusivylimų patys 
savimi ir nebeapvildinėkime kitų, ypač tų, 
kurie yra mūsų visų geriausieji, mūsų 
tikroji viltis ir išganymas.“Prarasti lengva, 
•uukiau yra surasti ir išlaikyti. E. P.

zijos užsimojimas platesnei darbo jėgos 
verbavimo akcijai tremtinių ‘tarpe. Po ap
linkybių išsiaiškinimo, ši akcija galėtų 
virsti vienu plačiausių emigracijos epizodų. — 
LCT manymu, jei sąlygos pasirodytų pri
imtinomis, ten galėtų vykti didesnis skai
čius latvių tremtinių, kas atitiktų bendram 
nusistatymui-nesiblaškyti ir laikytis galimai 
kompaktiškesnėje masėje. , •

Sueiti ryšin su Prancūzijos vyriausybe ir 
tiems reikalams tinkamai išsiaiškint; pa
vesta LCT pirmininkui A. Valdmaniui. Jam 
pavesta smulkiai informuoti LCT apie dar
bo sąlygas, o taip pat ir socialinių, politi
nių it kt. klausimų detales. LCT randa rei
kalinga tuo tikslu pasiųsti Prdncūzijon’ko
misiją šiems klausimams nuodugniai iš
tirti. Po to tik LCT galėtų pasisakyti, ar 
Prancūzijos užsimojimas priimtinas, ar ne.

J. Pmš.

PRANEŠIMAS
Tėvas Petras (pranciškonas), gyv. Fran

ciscan, Mount St. Francis, Greene, Maine, 
USA, prašo p. p. A. Stulginską ir P. Ka
minską (Vokietijoje) pranešti jam savo ad
resus. Taip pat praneša, kad jų giminės 
yra surasti per Lietuvos Konsulatą Naujor 
ke, būtent: A. Stulginskui: Miss Stella Bob 
lys, 45 Hudson Ave, Brooklyn 1, New York, 
USA, ir P. Kaminskui: Mr. Peter Gregalius 
1239 Davis Ave., N. W. Grand Rapids 4, 
Mich. Adresus prašome pranešti tiesiog nu 
rodytu adresu arba „Minties” redakcijai.
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