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DAR NEBUVO PADARĘS NE VIENAS AUKŠTAS VOKIEČIŲ PAREIGŪNAS
Mūnchenas (Dena). Ingolstadte išeinantis 

laikraštis „Donau Kurier”, ryšium su ame
rikiečių karinės valdžios informacijų kam
panija prieš komunizmą, paskelbė ministe
rio pirmininko dr. Ehardo interview. Dr. 
Ehardas pasakė:

„Komunizmo pergalė reikštų pražūtį Va
karams. Kominformo pavidale atsiradęs 
naujasis komunistinis internacionalas mums 
europiečiams, ir pirmiausiai mums vokie
čiams, yra ne kas kitas, kaip kovos pradžia 
prieš laisvės, krikščionybės ir demokrati
jos idealus ir prieš Vakarų kultūrą bei 
civilizaciją”.

Vokiečiai ir ypač bavarai, nenorėtų nieko 
apie komunizmą žinoti. Tą propagandą, ku
rią komunistai platina Rytuose, gyventojai 
moka nuo .žiaurios tikrovės atskirti. Orga
nizuoti propagandinę kampaniją prieš ko
munizmą esąs karinės valdžios dalykas. 
Paklaustas kaip būtų tikslingiau vokie
čiams laikytis šiame reikale Dr. Ehardas 
atsakė, kad čia neutralumu; nėra vietos.

VOKIETIJOS ŪKIO APŽVALGA
Berlynas. Amerikiečių karinis gubernato

rius gen. L. D. Clay paskelbė specialų pra
nešimą apie ūkinę padėtį visose 4 zonose. 
Korespondentai spėja, kad tą pranešimą 
amerikiečių delegacija pasiūlysianti kaip 
'diskusijų bazą Londono konferencijai. Pra
nešime konstatuojama, kad Vokietijos gy
ventojų skaičius, palyginus su prieškariniu, 
sumažėjo 2%, tačiau Vokietija turėjo per
leisti Sovietų Sąjungai ir Lenkijai 28% sa
vo teritorijos, kuri padengdavusi ’/* maisto 
pareikalavimų. Sujungtos zonos per pirmą

; šių metų ketvirti turėjo įsivežti maisto už 
300 milijonų dolerių, jų eksportas siekė tik 
66 milijonus dolerių. Sovietų zona pasiga
mina reikalingą jai maisto kiekį pati. Pusė 
tos zonos pramonės gamybos, reparacijų 
sąskaiton išvežama i Sov. Sąjungą. Bendrai 
imant, Vokietijos pramonės gamyba perei
tais metais pasiekusi 40% 1936 metų gamy
bos tuo tarpu, kai Prancūzijos gamyba pa
siekė 90% 1938 m. lygio, Belgijos 100%, o 
Norvegijos net pralenkė prieškarinį stovį.
VOKIEČIU POLITIKŲ KONFERENCIJA

Berlynas. Berlyno burmistras dr. Frie- 
denburgas (CDU—krikšč. dem. sukvietė 20- 
ties vadovaujančių Vokietijos politikų kon
ferenciją, kurioje dalyvauja visų partijų ir 
visų zonų atstovai. Konferencijos darbai 
laikomi paslaptyje.

Saarbriikenas. Saaro krašto steigiamasis 
seimelis 45 balsais prieš 1 komunistų ats
tovą priėmė naują krašto konstituciją, ku
ria kraštas ūkiniai sujungiamas su Prahcū-' 
zija. 1
BERLYNO DIRBANČIŲJŲ SĄLYGOS GE

RESNES, NEGU SOVIETŲ ZONOS 
DIRBANČIŲJŲ

Berlynas. — Britų Berlyno komendantas 
gen'. maj. Hynd vakar pareiškė, kad negali 
pritarti sovietų spalio 31 d. pasiūlytam 14 
punktų planui pagerinti Berlyno dirbančių
jų gyvenimą.

Britų nuomone, dauguma to pasiūlymo 
punktų jau buvo anksčiau Berlyno -komen
dantūros ar Kontrolės Tarybos išžiūrėti. 
Britai ir toliau mielai sutiks svarstyti kon
krečius pasiūlymus, bet nenori nieko ben-

dro turėti su nutarimais be praktiškos 
reikšmės. Berlyno gyventojai dabar turi 
tikrai geresnes sąlygas negu sovietų zonos 
gyventojai. Sovietų zonoje atlyginimo sis
tema sutvarkyta taip, kad darbininkai ver
čiami pereikvoti savo jėgas. Keletas tūk
stančių vyrų, negalėdami pakąsti sovietų 
sąlygų pabėgo į Ruhro krašto kasyklas.

GEN. CLAY ROMOJE
Roma (UP). Meno vertybės, kurios buvo 

karo metu iš Italijos vokiečių išvežtos, ame
rikiečių pastangomis yra daugumoje grą
žintos. Šiuo metu Romoje yra suruošta tų 
vertybių paroda. Parodą atidaryti buvo 
pakviestas generolas Lucius D. Clay.

Savo patarėjo, pasiuntinio Roberto D. 
Murpny, lydimas gen. Clay lankėsi pas už
sienio reikalų minister; grafą Sforzą ir jį 
priėmė Šventasis Tėvas Pijus XII.

KANADOJE YRA DARBO
Bad Nauheim (Dena). BBC pranešė, jog 

15-ai tūkstančių išvietintųjų asmenų, iš 
bendrojo 20.000 skaičiaus, kurie netrukus iš 
Vokietijos bus išvežti J Kanadą, jau yra 
parūpintos darbo vietos.

Viena. — PCIRO pasirašė sutartį su bri
tų kariuomenės vadovybe, kuria ji perima 
DP stovyklų globą ir transportą britų zo
noje. Už kariuomenės patarnavimus PCIRO 
atsiskaitys anglų svarais.

STALINO
Stockholmas. 

amabasadorius 
atstovams, kad
esąs labai sunkus, tačiau rusai esą kantri 
tauta. Mažesnio masto neramumų pasitaiko 
Ukrainoje, kur gyvenimas esąs ypatingai 
sunkus. Stalino sveikata esanti pašlijusi 
Gydytojai jam isaką labai saugotis ir ne
pervargti. ■

Paryžius. Vienas Paryžiaus laikraštis 
paskelbė, kad sovietai š. m. gėgužės mėn. 
Amūro upės rajono susprogdino savo pir
mąją atomine bombą. *

Šios dienos numeryje:

Krizė Čekoslovakijoje
Praga (Dena). Slovakijoje seniaį patylo

mis klostėsi svarbūs įvykiai. Dabar viskas 
prasiveržė viešumon ir iššaukė rimtą krizą 
Čekoslovakijoje. Komunistai panaudojo vie
ną tariamą sąmokslą, kad galėtų jį išnau
doti jvykdymui savo užsimojimų prieš Slo
vakijos nacionalistus. Jie reikalavo prisi-

atsistatydino ir kiti liberališkieji ministe
rial. Tuo būdu kabinete neliko nė vieno 
„buržuazinio” ministerio. Čia ir buvo tikroji 
prasmė šantažo, kuris labiausiai, buvo nu
kreiptas prieš buvusį užsienio reikalų mi
nister} Tatarescų, bes šis buvo visų toli 
siekiančių nacionalizacijos priemonių prie-

SVEIKATA PASLIJUSI 
čia atvykęs buv. Brazilijos 
Maskvoje pareiškė spaudos 
gyvenimas Sovietų Sąjungoje

ANGLIJOS KARALIŠKOJI PORA
Londono gatvėmis vyksta i iškilminga parlamento sesijos atidarymą

(Dena-NYT-Bild)
imti į vyriausybę profesinių sąjungų atsto
vus/ Tokiu būdu jie siekia sustiprinti savo 
galią. Visos kitos partijos, įskaitant ir so
cialdemokratus, pasipriešino šiam komunis
tų pageidavimui, nes siūlomieji vyriausy
bės papildymai reikštų komunistų domina
vimą ministerių kabinete. Yra didelio pavo
jaus, kad taip reikalams besivystant, visas 
ministerių kabinetas gali pasidaryti komu
nistiniu. Alinisteris pirmjninks Gottwaldas 
yra išvykęs į Pressburgą krizės likviduoti.

Praga (AP). Čekoslovakijos ministeris 
pirmininkas, komunistas, Gottwaldas grįžo 
iš Pressburgo. Jis dėjo pastangas perorga
nizuoti Slovakijos valstybės tarybą. Tris 
dienas jis vedė derybas, norėdamas maiti
nimo ministefio ir teisingumo ministerio 
vietas iškovoti komunistarps, bet tas jam 
nepavyko.

FAKTINOJI RUMUNIJOS VALDOVE
Bukareštas (Dena). Ūkininkų partijos va

do dr. J. Maniu teismo procese buvo iš
kelti dideli apkaltinimai prieš Rumunijos 
Užsienio reikalų minister; Tatarescų. Tų 
apkaltinimų pasekmėje jis turėjo atsistaty
dinti. Jis kaltinamas kad „svarbios užsienio 
reikalų ministerijos įstaigos išdavė slaptus 
dokumentus svetimų kraštų tarnyboje, ypač 
amerikiečių imperializmo, esantiems šni
pams, kurie palaikė ryšį tarp vidaus ir už
sienio išdavikiškųjų grupių”.

Parlamentas išreiškė nepasitikėjimą ir 
Tatarescų turėjo pasitraukti. Su juo kartu

šininkas.
Yra pažymėtina, kad dabar Tatarescų 

vieton užsienio reikalų ministerių yra pa
skirta komunistų, partijos generalinė sekre
torė Anna Pauker. Tai yra pirmas atsitiki
mas diplomatijoj, istorijoje, kad tokion vie
ton yra pastatoma moteris. Anna Pauker 
yra žydė. Ji yra komunistų partijos vyriau
sioji galva ir dažnai vadinama „tikrąja 
valdove” Rumunijoje. Ilgą Taiką ji yra bu
vusi Sovietų S-goje ir tiktai po pergalės 
1944 m. rugpjūčio mėn. grįžo į Rumuniją.

Bukareštas. — Tautinė liberalų partija 
didele balsų dauguma savo pirmininku 
perrinko Tatarescų, kuris kaip neva su
kompromituotas Maniu byloje, turėjo pasi
traukti iš užsienių reikalų ministerio pa
reigų.

KOMUNISTŲ SKAIČIUS ATSKIROSE 
VALSTYBĖSE

★

ŠIURPUS VAIZDAI UŽ .GELEŽINES 
UŽDANGOS“

*
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Turkija jaiįv.asi stipri
Paryžius (Dena-INS). Turkijos pasiunti- 

nys Paryžiuje N. Menemencioglu INS atsto
vui pareiškė, jog 100 milijonų dolerių, ku
riuos Turkija gavo pagal Trumano doktri
nos programą, turkai sunaudojo krašto ap
saugos sustiprinimui. Si parama tiek padė
jusį sustiprinti ir modernizuoti turkų ap
siginklavimą, kad joks kraštas nedrįstąs 
skerbtis | Turkiją. Pasiuntinys užtikrino, 
kad tarptautiniuose reikaluose Turkija gali 
eiti į kompromisus ūkio ir politikos klausi
mais, bet ji nė per plauką nedarys nuolaidų 
krašto suverenumo ir teritorijos neliečia
mumo atžvilgiu. Piktos propagandos tvir
tinimus, kad amerikiečiai su Marshallio 
plano pagelba nori įgyvendinti savo impe
rialistinės ekspansijos užsimojimus, Memen- 
cioglu pavadino juokingais.

Bad Nauheim (Dena). Amerikiečių pagal
bos misijos vadovas Graikijoje Dwight 
Griswoklas pasakė, jog graikų armija da
bar turinti pakankamai karinės medžigos, 
kad galėtų banditų įsiveržimus galutinai 
sutriuškinti. Amerikiečių armijos medžiagų 
atliekamos atsargos esančios parduodamos 
graikams už dešimtąją dalį jų savikainos.

♦
Baden-Badenas. — Saaro krašto guber

natorius pranešė, kad Saaro kraites poros 
savaičių bėgyje bus ūkiniai sujungtas su 
Prancūzija. Laukiama, kad tuojau bus 
įvesta nauja valiuta — Saaro frankai, ku
rie bus lygūs prancūzų frankams.

KOMINFORMAS POSĖDŽIAUS
Paryžius (Dena/INS). Prancūzų laikraščio 

„L’Ordre” Belgrado korespondentas pra
neša, kad pirmoji kominformo sesija jvyks 
Belgrade lapkričio 25—30 dienomis.

Bratislava. — Jau seniau pakarto buv. 
Slovakijos prezidento J. Tisso brolis — 
buv. Slovakijos min. pirm. — nubaustas 
kalėti 30 metų. —

Praha. Prezidentas Benešąs su žmona 
ritu sosto jpėdinės sutuoktuvių proga do
miojo kristalinį servizą iš 1708 dalių.

Du Mikolaičiko partiniai bendradarbiai 
yra suimti mėginant pereiti per sieną į 
Čekoslovakiją. '

Susitarimas dėl Palestinos
Naujorkas (Dena-Reuter). JT Palestinos 

padalinimo komisijos posėdyje Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir Sovietų Sąjunga 
principiniai susitarė dėl padalinimo įvyk
dymo. Abi valstybės sutinka, kad 1948 m. 
gegužės mėn. 1 d. data būtų nustatyta 
kaipo terminas britų mandatui panaikinti ir 
atitrauktj britų pajėgoms iš Palestinos. Ligi 
1948 m. liepos mėn. 1 d. turi būti prokla
muota nepriklausomos žydų ir arabų valsty
bės. Pereinamuoju momentu kraštas bus 
valdomas komisijos sudėtos iš 3—5 mažųjų 
valstybių atstovų. Ta komisija priklausys 
nuo Saugumo Tarybos ir vykdys jos nuro
dymus.

Marshallis vyksta Į Europą

Persiorientavimas prancūzų 
profesinėse sr/nngose

Paryžius (Dena). Tuo pat metu, kai poli
tiniai stebėtojai yra nuomonės, jog minis
terio pirmininko Ramadier vyriausybės die
nos jau yra suskaitytos, vyksta didelės poli
tinės reikšmės įvykiai, kurie; kaip Reute- 
ris praneša, yra išsivystę į aštrią kovą dėl 
profesinių sąjungų (CGT) persiorientavimo. 
Prancūzų profesinės sąjungos turi 6 mili
jonus" narių ir yra didelėje komunistų įta
koje. Viename, sekmadienį įvykusiame, ne
paprastame posėdyje grupė atstovų, susi
dedanti iš 200 narių, vadovaujama genera
linio sekretoriaus Jouhaux padarė užmeti
mų, kad komunistai išnaudoja profesines 
sąjungas savo politiniams tikslams. Ta 
grupė pritaria Marshallio planui ir reika
lauja imtis priemonių profesinėms sąjun
goms sudemokratinti. Šią savaitę įvyksian
čiame kongrese bus įneštas atitinkamų re
formų sumanymas.

Jau prieš kurį laiką yra pradėta steigti 
antikomunistinės profesinės sąjungos, ku
rios su gen. de Gaulle tautinio susivieni
jimo parama siekia suskaldyti didžiąją pro
fesinių sąjungų organizaciją. Tiek de Gaulle 
šalininkai, tiek socialistai, o taip pat ir 
komunistai stengiasi įsistiprinti svarbesnėse

orgai ...eijose. Ta kova atsiliepia ir krašto 
ūkyje. Anglių kainos buvo pakeltos 60% 
ryšium su profesinių sąjungų reikalavimu 
pakelti algas. Paryžiaus viešųjų įmonių 
tarnautojai streiką baigė tiktai tada, kada 
jiems Ramadfer užtikrino algų pakėlimą.

„ATLANTIKO ZONA”
Paryžius (Dena-INS). Prancūzų tautinio 

susivienijimo generalinis sekretorius Jacques 
Soustelle spaudos atstovui pareiškė, jog ge
nerolas de Gaulle esąs pasiryžęs, kaip tik
tai perims valdžią, sudaryti su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis atskirą paktą vaka
rų demokratijoms ginti. Generolas de Gaulle 
esąs užsimojęs sukurti „Atlantiko zoną”, 
kuri būtų nukelta kiek galint toliau Į rytus. 
J. Soustelle paneigė gandus, kad de Gaulle 
norįs tapti Prancūzijos diktatoriumi. Jis 
esąs demokratas ištikimas Prancūzų Revo
liucijos tradicijoms ir norįs konstitucijos 
reformos kuri nustatytų ribas egzekutyvinės 
ir legislatyvines galios. De Gaulle yra nuo
monės, kad vyriausybė turi būti atsakinga 
prieš parlamentą; jis projektuoja tokią 
valstybinę formą, kuri remtųsi geriausiais 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir D. Brita
nijos konstitucijų nuostatais.

Paryžius (Dena). Prancūzų laikraštis „Le 
Monde” iš Vašingtono praneša, jog Lon
dono konferencijoje Marshallis įžiūri prieš
paskutinę galimybę susitarti ir dėsiąs vi
sas pastangas, kad būtų išvengta galutino 
skilimo tarp JAV ir Sovietų Sąjungos, o 
taip pat, kad nebūtų suskaldyta Vokietija. 
Jau lapkričio 20 d. jis atvyks į Londoną 
priimti garbės daktaro laipsnio Oxfordo 
universitete. Iki prasidedant konferencijai jis 
tarsis su užsienio reikalų ministerių atsto
vais ir su Bevinu. Valstybės Departamente 
nemanoma, kad konferencija galėtų pasi
baigti demonstratyviu kurios nors delega
cijos išvykimu. Marshallis vežasi visą do
kumentų medžiagą, kurioje visi planai tai
kos sutarčiai sudaryt; yra numatyti ikt 
smulkmenų. Vašingtone niekas netiki, kad 
rusai galutino Vokietijos suskaldymo norėtų.

MARSHALLIS UŽSIENIO REIKALŲ 
KOMISIJOS POSĖDYJE

Vašingtonas. — Valstybės Sekretorius O. 
C. Marshallis, vakar, atsakinėdamas į sena
torių paklausimus senato užsienių reikalų

komisijos posėdyje, pareiškė, kad JAV iki 
biudžetinių metų galo t. y. iki 1948 m. 
birželio 30 d. užsienių pagelbai išleis 
2.657.000.000 dolerių. Į tą sumą įeina ir 
taip vadinama pereinamoji pagelba Prancū
zijai, Italijai ir Austrijai bei dalis 1943 m. 
nuodytosios atstatymo pageibos sumų. Mar
shallis pabrėžė, kad Europos problemos 
širdis yra Vokietija, nuo jos gerovės pri
klauso visos Europos gerovė, čia jis dar 
pastebėjo, kad kai kuriuose kraštuose me
lagingos propagandos dėka vyrauja įsitiki
nimas, kad amerikiečiai nori atstatyti vo
kiečių karo mašiną. Tai esąs melas — vo
kiečiai turi pajėgti save išlaikyti, bus pa
sirūpinta, kad jie negalėtų atsiginkluofi.

BBC pranešimu, Marshallio pareiškimas 
visose JAV-bėse buvo tiek spaudos, tiek ir 
radijo komentatorių sutiktas palankiaL

• Danijos priešlėktuvinė civilinė tarnyba 
paskelbė, jog visos Danijos miestuose įruoš
tosios slėptuvės turi būti išlaikytos, turint 
prieš akis trečiojo pasaulinio karo galimy
bes. (AP).

DR. MANIU NUTEISTAS
Bukareštas (Dena/Reuter). Apkaltintas už 

valstybės išdavimą rumunų ūkininkų parti
jos vadas. Dr. Julius Maniu yra nuteistas 
priverstiniems darbams iki gyvos galvos. 
Prieš proceso pabaigą Dr. Maniu visus jam 
daromus apkaltinimus dėl pasikėsinimo nu
versti valdžią nuginčijo ir atmetė. Tam 
tikrus savo vyriausybės dokumentus tik to
dėl jis perdavęs anglam^ ir amerikiečiams, 
kad rumunų vyriausybė sulaužiusi Maskvos 
susitarimo sąlygas ir kad ji pažeidusi lais
vės principus.

Savo paskutiniame žodyje Dr. J. Maniu 
pasakė: „Aš prašau jus įrodyti kaltinimus. 
Jūsų pareiga yra tuos įrodymus patiekti. 
Aš visuomet dirbau tik taika; bei gerovei, 
todėl visus apkaltinimus, kuriuos jus man 
priskiriate, aš su pasipiktinimu atmetu”.

RUMUNIJOS KARALIUS VYKS 
I LONDONĄ

Londonas (AP). Iš Buckingham© rūmų 
pranešama, kad princesės Elizabetos vestu
vėse dalyvaus 30 karališkųjų asmenybių, jų 
tarpe trys valdantieji karaliai, vienas ka
ralius be sosto ir šešios karalienės. Daly
vaujančiųjų tarpe būsiąs ir Rumunijos ka
ralius Mykolas. Jo dalyvavimas Londone 
sukėlė nusistebėjimą, nes buvo manoma, 
kad dėl neramumų Balkanuose ir dėl so
vietų įtakos jis dalyvauti negalės. Londono 
Saugumo policija — Scotland Yard — su
daro specialias komandas, kurios turės sau
goti dalyvaujančius.

Bukareštas (Dena/Reuter). Politiniai ste
bėtojai spėja, jog dabar Tatarescų ir kiti 
žymūs socialistai bus apkaltinti valstybės 
išdavimu ir pasodinti į kaltinamųjų suolą.
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Komunistų skaičius atskirose valstybėse
Komunistų partijų tvirtumas atskirose 

šalyse nepasireiškia jų partijų narių skait- 
lingume. Ne skaičiuje yra jų stiprybė, bet 
fanatizme. Kiekvienam pamojimui iš Mask
vos visur jie žemai nusilenkia. Jų centrinė 
vadovybė Maskvoje yra taip pat jų jėgų 
šaltinis.

iš žemiau nurodytų skaičių matyti kas 
jku seniai buvo žinoma: komunistų partijos 
yra mažumos partijos ir labai energingos 
mažumos, kurios prisidengusios „liaudies 
demokratijos” šūkiu, siekia diktatūros. Jos 
yra autoritatyvinės, ir jų tikslas — totalinė 
valstybė. Kur tik jie valdžią į savo rankas 
pagriebia, pirmas jų darbas yra — sukūri
mas slaptosios policijos, tai yra taip va
dinamo Gestapo, pagal rusišką pavyzdį. Ne
seniai įvykusiame britų komunistų partijos 
kongrese buvo paskelbti skaičiai komunistų 
ir joms giminingų partijų narių, kurios „re
miasi marksizmu”. Iš to pranešimo aiškėja,
kad jos 57 kraštuose turi 18.962.000 narių.

Rusų komunistų partija, iš anksto, kasmet 
nustato skaičių asmenų, kurie turi būtį pri
imti į partiją. Tokiu būdu komunistų parti
ja Sovietų Sąjungoje sudaro 3% bendro gy
ventojų skaičiaus. Gi Čekoslovakijoje komu
nistų pantija apima 7% visų gyventojų, tai 
yra žymiai daugiau, negu reikalinga kraš
tui valdyti. Kituose kraštuose, kaip Prancū
zijoje ir Italijoje komunistų skaičius yra 
beveik lygus tų kraštų komunistų skaičiui, 
kurie rubežiuojasį su Sovietų Sąjunga. Nes, 
paprastai, komunistai yra skaitlingesni tuo
se kraštuose, kurie yra arčiau Sovietų Są
jungos. Juo toliau nuo Maskvos, juo komu
nistų skaičius yra mažesnis. Pav„' D. Bri- 
tanijoje tesudaro 0,1%, o JAV jau tik 0,05 

bendro gyventojų skaičiaus.
Žemiau dedama lentelė rodo, k'iek kuris 

kraštas turi komuistų.

Ne tik Vokietijoje, bet ir Japonijoje sunku pakliūti į traukinį
(Dena-NYT-Bild)

EUROPOJE
Belgija 100.000, Bulgarija 450.000, Danija 

60.000, Vokietija: rusų zona 1.576.000, vak. 
zonos 350.000, Suomija 28.000, Prancūzija 
1.300.000, Graikija 400.000, D. Britanija 
43.000, Italija 2.200.000, Jugoslavija 100.000, 
Olandija 50.000, Norvegija 33,000, Austrija 
150.000, Lenkija 600.000, Rumunija 500,000, 
Slovakija 250.000, Švedija 46.000, Šveicari
ja 21.000, Sovietų Sąjunga 6.000.000, Čeko
slovakija 1.000,000, Vengrija 650.000.

AZIJOJE:
Burma 4.000, Kinija 2.000.000, Indija 53700 

Japonija 6.000, Korėja 50.000, Libanonas 
15.000, Palestina 1.400, Sirija 8.000.

SIAUR. AMERIKOJE:
Kanada 23.000, Meksika 25.000, JAV 

74.000.
VI D. AMERIKA:

Kostarika 20.000, Kuba 152.000, Domini-

Šiurpus vaizdai už „geležinės uždangos“
Sukrečiančiai mus, o taip pat ir Są

jungininkų armijos karius nukrėtė tas vaiz
das, kuomet, sužlugus naciškajaj Vokietijai 
ir atsidarius toje, žemėje veikusių kacetų 
durims, pro jas išsiveržė į laisvą vos gyvi, 
išbadėję, iškankinti ir į žmones nepanašūs 
politiniai kaliniai. Tikriau, tai buvo jau ne 
žmonės, bet buvusių žmonių skeletai. Tai
pogi pagaugais šiurpas ėjo per visų nu
garas, kas tik matė, supiltus aukščiausius 
kalnus sudegintų nacių krematorijumuose 
nekaltų žmonių pelenų ir kaulų liekanų. 
Jie buvo rasti koncentracijos stovyklų ra
jonuose.

•Nežinantiems tikrosios padėties Europoje, 
kartų su šiurpulinga banga, žinoma, gal 

1 kos respublika 2.000.

s PIETŲ AMERIKOJE:
Argentina 30.000, Brazilija 130.000, Čilė 

50.000, Ekvadoras 2.500, Kolumbija 10.000, 
Paragvajus 8.000, Peru 35.000, Uragvajus 
15.000, Venecuela 20.000. _ '

AUSTRALIJOJE:
Australija 25.000, N. Zelandija 2.000.

AFRIKOJE:
Eritrėja 200.
Nors šie daviniai yra paimti iš oficialių 

komunistų šaltinių, tačiau reikia labai at- 
-sargiai juos vertinti. Pav., komunistų parti
jos narių skaičius Prancūzijoje yra labai 
išpūstas. Tikras komunistų partijos narių 
skaičius prieš keletą mėnesių Prancūzijoje 
buvo tarp 800.000—900.000.

(Die Tat).

švystelėjo pasąmonėje ir viltinga kibirk
štėlė, kad: „Ačiū Dievui, sugriuvus naciš
kajam Vokietijai ir fašistiška jai Italijai — 
Europai nebeteks matyti tokių baisių 
vazdų!” ... - ■

Bet ... deja, ir dar kartą, deja ... Dar 
ir šiuo metu pilnu apkrovimu tebeveikia 
Europoje didžiulis koncentracijos lageris, 
kuriame kalinama apie 15 000 000 kalinių.

Apie tą baisiųjį ir milžinišką KZ lagerį 
kiek platesnių žinių paduoda Belgų laikraš
tis „La Libre Belgique” Nr. 64, kurio pa
duotais teigimais čia ir pasinaudosime.

Laikraštis teigia, kad milžiniškajam Rytų 
konclagery šiuo metu yra laikomą apie pen
kiolika milijonų kalinių. Atmetus nedidelį 
skaičių, kurie nuteisti pagal įstatymus, dau
gumas kalinių yra prieš šį karą vykusių
„valymų” aukos. Jų tarpe nemaža yra ir 
tokių, kurie demobilizuoti iš armijos ir 
matę vakarų civilizaciją. Valdžios akyse jie 
laikomi įtartinais ir pavojingais.

Vien tik Magnitogorske esą apie 67 000 
priverčiamųjų darbų vergų, kurie prižiū
rimi inžinierių — politinės policijos na
rių. Jie turi dirbti katorgišką darbą kasdien 
po 12 valandų, o maistas-labai blogas, to
dėl tūkstančiai jų mirštą pirmiau, negu pa
sibaigia jų bausmės laikas.

Vieni iš svarbesniųjų koncentlagerių esą 
' Storobielske, Koziolske ir Ostachove. Kuo

met prasidėjęs Sovietų Sąjungos-Vokietijos 
karas, šie lageriai „glaudę” po savo spar
nu apie 15 700 kalinių, daugiausia lenkų 
karininkų. Kiek vėliau šių lagerių kaliniai 
buvę išbarstyti po visą kraštą ligi Afga
nistano ir Kamčatkos.

Tie lageriai dabar esą užimti vokiečių, 
lenkų, pabaltiečių, vengrų, rumunų kali
niais ir smarkiai perpildyti. Gi plačiuose 
plotuose už Uralo — veikią nebe atskiri la
geriai, bet ištisas darbo centrų tinklas ...

Tie lageriai esą penkių rūšių: 1) Baus
mės lageriai, kur laikomi atitekantieji

DIDŽIAUSIAS KELEIVINIS LĖKTUVAS 
pastatyta^ Anglijoje, Bristolio lėktuvų fabrike. Jis skiriamas transatlantiniams skridi

mams ir gali paimti virš 100 keleivių. (Dena-INP-Bild)

bausmę kaliniai ligi paleidimo, bet tas, toli 
gražu, dar nereiškia, jog jie, atlikę bausmę, 
galės grįžti į visuomenę. Jie turi apsigy
venti tokiose srityse, kurių niekuomet ne
begali apleisti, 2) Kariniai lageriai, kuriuo
se laikomi vokiečių karo belaisvai ir tam 
tikra jų pačių armijos demobilizuotųjų ka
tegorija. Tai „karantinas”, kuriame jie lai
komi ikj tol,- kol užmirš prisiminimus iš 
okupuotosios Europos. Šiuose lageriuose 
mirtingumas esąs daug didesnis, negu bu
vo nacių konclageriuose. Kaliniai, laikraš
čio teigimu, tai baisūs skeletai skarma
luose, kurie visiškai primena tą patį vaizdą, 
kurį sąjungininkai matė Vokietijoje, 3) Dar
bo lageriai. Juose daugiausia apgyvendinti 
kriminaliniai nusikaltėliai. Jie dirba žemės 
ūkyje ir yra kiek geriau užlaikomi už po
litinius kalinius ar belaisvius. 4) Politiniai 
lageriai. Iš jų imami kaliniai sunkiems Jo
bams į fabrikus ir kasyklas. Tokių lagerių 
esą pridygę kaip grybų po lietaus n to 
Uralo ligi Kamčatkos. Tokie kaliniai — yia 
pilna žodžio prasme vergai. Jie- varomi, 
kaip minėta, i fabrikus, kasyklas akmens 
laužyklas ir griežtai turi atlikti skirtą daibo 
normą. Neatlikus — jie mušami ir kalki
nami arba atimama ir toji mažytė maisto 
norma ir 5) pereinamieji lageriai. Juose 
vyksta paskistymas į įvairius kitus lagerius.

Sis neapmokamas darbo vergų darbas — 
esąs kertinis akmuo tos didžiulės mozaiki
nės valstybės galingumo. Tiesą pasakant, 
kaip laikraštis pabrėžia, šių vergų tarpe 
esą maža tėra didelių asmenybių. Tos as
menybės dingsta be pėdsako toli už Uralo, 
tundroje, Lenos deltoje ar dar toliau. Tikri 
„pavojingieji” turi keliauti visai į šiaurę, 
į poliarines sritis ar į Franz Jozeph žemę, 
iš kur jau nebegrįžtama niekuomet. Naujo
sios žemės (Novaja Zemlia) lageriai yra 
salos šefo „komisaro-specialisto” Moizerovo 
vadovybėje. Siam esą nereikalinga daryti
jokia reklama ...

(Nukelta į 4 pSsl.)

Automatinis radijo aparatų 
fabrikas

Neseniai pasaulį nustebino trumpas pra
nešimas, kad Atlanto vandenyną perskrido 
pirmasis visiškai automatiškai valdomu 
lėktuvas, žmogaus rankai nė kartą per visą 
skridimo laiką nepaliečiant lėktuvo vaira
vimo prietaisų.

Apie panašų išradimą kitoje srityje pra
neša „Daily Mail” bendradarbis, kuris 
rugsėjo 29 d. buvo liudininkas, kada Sai- 
rėje, Anglijoje, pradėjo darbą pirmasis pa
saulyje automatinis radio aparatų fabrikas. 
Tai yra visiškas robotas, kurį kontroliuoja 
„mechaniniai smegenys” be žmogaus rankų 
palietimo padaro tris radijo aparatus per 
minutę. Fabriko — roboto konstruktorius 
yra 41 metų amžiaus inžinierius ir firmos 
direktorius James Sergrovas, kuris fabriką 
pradėjęs statyti jau prieš trejus su puse 
metų vienoje laivų daržinėje, Temzės sa- 
loja, prie Sheportonos. Dabar fabrikas, ku
ris kainavęs 400.000 dolerių, pajėgia su 50 
technikų, inžinierių ir pakuotojų atlikti tiek 
pat darbo, kaip normalus fabrikas su 2.000 
darbininkų. Kaip tik bus pašalintas reika
lingų žaliavų trūkumas, Sergrovo automa
tinis fabrikas pradės masiniai gaminti eks
portui. Jei bus pakankamai medžiagos, fa
brikas pirmaisiais metais gamins virš 
500.000 paprastų radio aparatų.

Fabriko automatas su visom „mechani
nėm smegenim” yra padarytos 60 cm. plo
čio, 1,80 m. aukščio ir 21 m. ilgio įren
gime. Visas procesas vyksta automatiškai. 
Po to įvyksta 50 įvairių atskirų dalių pa- 
tikrinimas ir viso aparato montavimas, Pa
tikrinimo metu sugedusios dalys automatiš
kai išmetamos. • Jei viename aparate yra 
dvi netinkamos dalys, visa mašina sustoja 
ir duoda signalą.

Pagamintiems aparatams žmogaus rankos 
tik įstato radio lemputes, pritvirtina garsia
kalbius ir supakuoja. Laikinai automatinis 
fabrikas gamina tik paprastus modelius, 
bet jis pritaikomas ir sudėtingesnių apara
tų gamybai.
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STAUGIĄS ŠUO
1SVERTE T. V.

— Jūs galite pasirinkti metodus, Dorkai, 
bet aš reikalauju, kad žala būtų panaikin
ta, kad šuo liautųsi staugti. Tamsta pats 
galį matyti, kad mano klijentas netekęs ner
vų. Tai dėl šuns staugimo.

— Aš nesu nervingas, — atrėžė Kartrai- 
tas, — tik truputį išvestas iš kantrybės.

Perrys Meisonas linktelėjo, nieko nesaky
damas. Kuperis žvilgčiojo į Meisono akis. 
Jo galvos linktelėjimą vos galima buvo pa
stebėti. Tada jo akys nukrypo vėl į Kar- 
traitą.

— Aš manau, — pradėjo pamažu Dor- 
Jtas, — kad policijos įstaigos nesiims prie
monių be įspėjimo. Mes galėtume parašyti 
Mr. Foliui laišką, nurodydami, kad yra 
(kundas, primindami jam apylinkės potvar
kį pagal kurį tokio šuns laikymas laiko
mas nusikaltimu. Galėtume jį įspėti, jeį šuo 
•ergą arba šiaip kas yra, kad jis būtų nu
gabentas i ligoninę ar į šunidę, kol pra
eis priepuolis.

Perrys Meisonas žiūrėjo į Kartraitą, kuris 
buvo jam kažką besakąs, bet Dorkas jį 
pertraukė >

— Ar seniai jau tas šuo pas Folį, Mr. 
Kartraitai?

— Taip.
— Nuo kada?
— Nežinau. Prieš porą mėnesių aš jį pa

stebėjau. Aš pats ten gyvenau tik du mė

nesius. Šuo buvo visą laiką.
— Ir prieš tai nestaugė?
— Ne.
— Kada pradėjo?
— Užpraeitą naktį.
— Matyt, jūsų santykiai su Foliu blogi. 

Ar jūs nenorėtumėte užeiti pas jį ir pasa
kyti, kad sustabdytų gyvulio staugimą?

— Ne, aš nenorėčiau to padaryti.
Ar negalima jam paskambinti?

— Ne.
— O jei aš jam parašyčiau laišką?
— Tamsta nepažįsti Folio, karčiai tajė 

Kartraitas. — Jis suplėšytų laišką ir vers
tų šunį dar pikčiau staugti. Jis juoktųsi 
velnio juoku, vien tik pagalvojęs apie ma
no mirtį. Jis paimtų laišką ir parodytų sa
vo žmonai, ir...

Kartraitas staiga liovėsi kalbėjęs.
— Nesustoki!, — tarė Dorkas. — Tęskit. 

Ką jis dar padarytų?
— Nieko, — tarė Kartraitas tvirtu bal- 

su.
— Manau, — tarė Meisonas, — pakaks, 

jei parašysite laišką įspėdami, kad jei šuo 
nesiliaus staugęs, bus duotas įsakymas su
imti.

— Be abejo, toks įspėjimas bus, — tarė 
apylinkės advokato pavaduotojas. — Bet 
jeigu toks laiškas bus pasiųstas paprastu 
paštu, jis tepasieks jį tik rytoj, net ir pa

siuntus šiandien po pietų, — tarė Meiso
nas.

— Aš norėčiau, kad oficialų pranešimą 
pasiųstumėt per savo biuro tarnautoją. Tar
nautojas turėtų pats įteikti raštą Foliui as
meniškai, o jei jo nebūtų namie, kam nors 
iš namų prižiūrėtojų. Folis pamatys, kad 
Kartraito skundas ne be teisinio pagrindo.

Katraitas piktai papurtė galvą.
— Aš noriu, kad jis būtų suareštuotas,— 

tarė jis.
Perryo Meisono tonas buvo kantrus.
— Atidavėte visą reikalą į mano rankas, 

tad turite prisiminti, ką aš sakau. Jūs pats 
sakėte, kad Folis kerštingas, kad jis tur
tingas ir kad jis galį griebtis keršto prieš 
jus. Jei tai atsitiktų, svarbu, kad viskas bū
tų padaryta teisingai. Manau, kad Dorko 
pasiūlytas planas, su mano pakeitimais, yra 
teisingas. Mano patarimas pasirinkti šitą 
kelią.

Krtraitas piktai atsigręžė į Perry Meiso- 
ną.

— O jei aš nesutikčiau su tuo patarimu? 
— paklausė.

— Tuo atveju, — kantriai. tarė Perrys 
Meisonas — jūs paimtumėte kitą advokatą, 
su kuriuo galėtumėte susitarti.

Kartraitas valandėlę delsė, po to staiga 
linktelėjo.

— Gerai, sutinku su jūsų nuomone. No
riu, kad nedelsdami pasiųstumėte tokį raš
tą.

— Kai tik jis bus parengtas, — švelniai 
pridėjo Perrys Meisonas.

— Gerai, tai palieku jums sutvarkyti. Aš 
einu.namo. Jūs atstovaujate mano reikalą, 
Mr. Meisonai. Jūs pasiliksite čia ir pri
žiūrėsite, kad tas raštas būtų parašytas ir 
pasiųstas. Ar padarysite tai?

— Padarysiu, — tarė Perrys Meisonas.— 
Galit eiti namo ir truputį pailsėti, Kartrai
tai. Pasitikėkite manimi,

Kartraitas nusilenkė ir priėjo prie durų.
— Ačiū, ponai. Esu laimingas jus suti

kęs. Atleiskite man, kad aš truputį susiner
vinęs. Mažai temiegojau.

Durys trinktelėjo.
— Na, — tarė Pitas Dorkas, atsigrįžda

mas į dr. Kuperį.
Dr. Kuperis sunėrė savo rankas ant sto

ro pilvo.
— Taip, — tarė jis; jo akys staiga lio

vėsi mirksėjusios; — nenorėčiau nustatyti 
pilno diagnozo pagal turimus davinius, ta
čiau manyčiau, kad turime persekiojančio 
depresyvinio psichozo atvejį.

Perrys Meisonas šyptelėjo.
—■ Balsiai skamba, daktare, bet ar tai 

nebus nervinis pakrikimas?
— Tokio dalyko, kaip nervinis pakri

kimas, iš viso nėra, — tarė dr. Kuperis.. 
Tai tik funkcionalinio arba degeneratyvi- 
nio psichozo liaudiškas apibūdinimas.

— Na, — tarė Meisonas, — pabandy
kime tai išsiaiškinti kitu būdu. Ar žmo
gus, kankinamas persekiojamojo depresy
vinio psichozo yra sveikas ar ne?

— Jis nėra normalus. •
— Žinau, tačiau jis nėra nesveikas?
— Taip, tik klausimas, ką jūs laikote 

nesveiku. Tai nėra tokio laipsnio liga, dėl 
kurios jį galima būtų išteisinti, jei jis pa
darytų prasikaltimą. Ar tai turite galvoje?

— Ne tai aš turiu galvoje, — tarė Mei
sonas. — Kalbėkim paprastai, daktare; 
baikim tuščias frazes. Tamsta nesi liudi
ninkas, tamsta mums tik aiškini. Ar tai 
nėra tik paprastas funkcionalinis negala
vimas?

— Taip.
— Ir pagydomas?
— O taip, visiškai pagydomas.
— Gerai, — piktai tarė Meisonas, — 

tad kuriem galam čia ta istorija su stau
giančiu šunim.

— Iš tikrųjų, — pridėjo Pitas Dorkas, 
sukaliodamas pieštuką rankose, — niekas 
kitas nė žodžio nesakė, kad šuo staugia, 
išskyrus Kartraito nepagrįstą skundą, tuš

čia jo, — tarė jam Meisonas.
— Įsakymo suimti nereikia. Pranešk 

Klintonui Foliui, jog yra skundas, kad jis 
nusižengė tokiam ir tokiam potvarkiui, ir 
jam išdėstyk to potvarkio turinį. Tegul 
uždaro staugiantį šunį, jei jis tokį turi. Jei 
ne, lai jis • mums paskambina ir pasiaiš
kina. x ■

Tada Meisonas kreipėsi į dr. Kuperį.
— Sakyk, daktare, ar ta idėja apie 

staugiantį šunį nėra apgavystė:
— Sergantieji persekiojamuoju depre- 

syviniu psichozu mėgsta apgavystes, — 
tarė dr. Kuperis, — bet paprastai, tai yra 
persekiojimo apgavystės.

— Gerai, — pastebėjo Dorkas, — jis 
yra įsitikinęs esąs persekiojamas. Jis 
mano, kad Folis tam panaudoja šunį.

Perrys Meisonas pasižiūrėjo į savo lai
krodį.

— Pakvieskite stenografą. Galima bus 
padiktuoti tą raštą ir pasiųsti, — kreipėsi 
Dorkas į dr. Kuperį, kilsteldamas anta
kius.

Dr. Kuperis linktelėjo.
Dorkas paspaudė mygtuką.
— Gerai, aš padiktuosiu ir pasirašysiu.
— Aš pasikalbėsiu su pavaduotoju, ku

ris jį nuneš, — tarė Meisonas.
— Gal būt, galėsiu pagreitinti reikalą, 

jam ką nors pasiūlydamas ir.. — Dorkas 
šyptelėjo.

— Manai keletą cigarų, — tarė jis.
— Gal pasiūlyti bonką? Bet nenorėčiau 

susitepti prieš apylinkės advokato pa
vaduotoją.

— Kreipkis į teisėjo įstaigą, — tarė 
Dorkas, — ten tamsta rasi žmogų raštui 
perduoti. Tuo tarpu, kol jūs sugrįšite, aš 
parengsiu raštą. Jei norite, galit eiti SU 
pavaduotoju.

— Ne, — tarė Meisonas šypsodamasis. 
- Žinai, kas tinka advokatui, O kas teisėjui 
Vienas yra įstaigoje, kitas užsiima raštų 
įteikimu. Kai raštas bus įteiktas, būsiu 
savo Įstaigoje.

Jis atidarė įstaigos duris ir kreipėsi į 
dr. Kuperį.

(Bus daugiau)
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Netekus Balio Smogos, lietuvių litera
tūra neteko ne tik didelio rašytojo, bet ir 
vieno stambiųjų lietuvių Iteratūros kritikų. 
Lietuvių literatūros kritikai lygiai, kaip ir 
lietuvių literatūrai teko eiti sunkus ir var
gingas kelias. Taip, kaip lietuvių literatūra 
ilgai negalėjo išsivaduoti iš tam tikro di- 
daktizmo varžtų, negalėjo laisvai ir nepri
klausomai pakilti j grynojo meno pasauli, 
taip ir lietuvių literatūros kritika buvo daug 
kur dar labai primityvi, be jokio literatū
rinio mosto, nejnešanti nieko naujo į lite
ratūros gyvenimą.

Neatskiriama yra kūryba ir kritika. Kri
tika padeda ieškoti tų kelių, kuriais menas 
eidamas taptų tikruoju menu. O tam tiks
lui kritikui reikia išpildyt; daugel} reikala
vimų: ji privalo sugebėti įsijungti į rašy
tojo individualizmą, gyvenamąjį momentą 
Įir aplinką, privalo išlaikyti objektyvinėje 
iaukštumoje, pakilti aukščiau už patį kūrė
ją intelekto jėga, erudicija, meno pajautimo 
stiprumu.

Kritika turi būti ta nauja literatūros gy
venimo jėga, kūrybiniai dalyvaujanti lite
ratūros pasauly ir padedanti susidaryti,

plačiai suprantamom, literatūrinėms tradi
cijoms. Vokiečių kritiko Ermatidgerio ma
nymu vyriausias kritiko uždavinys esąs su
rasti veikalo kūrybinę paslaptį. Dažnai gi 
atsitinka, kad veikalą beanalizuodamas, kri
tikas nebejaučia kūrybinės visumos; betgi 
dalys esančios negyvos, o visuma yra gy
vybė. Toji gyvybė pasilieka mums m(sle.

Balys Sruoga tos kūrybinės mįslės iš
sprendimą Įžiūrėjo literatūros estetiniame 
fakte. Tam estetiniam faktui jis norėjo gali
mai priartinti lietuvių literatūrą, o jo su
pratimui skaitančią, bei mąstančią visuo
menę. Tat jis ir buvo vienas didžiųjų lie
tuvių literatūros kritikų, labai stipriai pa
brėžęs literatūroje estetinį momentą. Lite
ratūra iš pradžių privalanti taptj literatū- 
.riniai privalomu faktu, o literatūriniai pri
valomas faktas esąs tik estetinis faktas. Li
teratūra tampa estetiniu faktu ir tikrąja 
kūryba tiktai per literatūros formalinę 
Cusę. Esą be formalios pusės iš viso negali 

ūti literatūros. Galėtų rašytojas skelbti ne- 
papraščiausias. ir įdomiausias idėjas, bet 
jeigu savo turiniu nerastų tinkamos for
mos, veltui būtų ir kūrybinis šauksmas. Tat 
literatūros estetinį faktą nustato ir apspren-

Meilės
Neseniai pasirodžiusi knygelė, pavadinta 

„Meilė”/Stasys Yla, Meilė, 1947. Leidinys 
Sv. Sosto Delegatūros Lietuviams. Nr. 6. 
Kaina 3,50 RM. 48 psl. / suintrigavo skai
tytojus savo originalumu, naujumu ir drą
siu užsimojimu spręsti sunkiai išsprendžia
mas problemas Kadangi nagrinėjama tema 
yra aktuali, o autorius kunigas, knygelė 
skaitytojų tarpe sukėlė nemažą susidomė
jimą.

Jau pačioje knygelės pradžioje autorius 
pasisako, kad „meilės priežastys, pasak 
Pascalio, neprieinamos mūsų protui. Ji 
sunkiai suvokiama savo esmėje, dgr labiau 
savo pasireiškime. Atsakyti kas ji, dar ne
pajėgė joks kabinetinis mokslo raštas, joks 
iškalbingas retorikos žodis, joks lakus ro
mano vaizdas” (4 psl.). Ir vis dėlto, žino
dami, kad niekuomet to neišspręsime, „mes 
bandom ieškoti atsakymo, kaip bando kiek
vienas, kuris myli ir, būdamas žmogum, 
negali nemylėti” (ibidem)'. Atrodo, kad 
autorius supranta, jog meilė nėra kokia 
nors atskira psichologinė (nors 5 psl. rašo: 
„Meilė priklauso psichologinei sričiai ...”), 
protinė, ar kuri kita atskira sritis. Meilės 
negalima nagrinėti atskirai, kaipo tokios, 
nes jos tokios ir nėra. Kada mes sakome 
„meilė”, suprantame „žmogus”, suprantame 
„viskas”. Todėl nagrinėti meilės problemą, 
jos esmę reiškia nagrinėti apskritai žmo
gaus problemą, spręsti! Būties esmę. Tai 
yra perdidelis uždavinys tokiai knygelei, 
todėl autorius išnagrinėjo tik kai kuriuos 
meilės aspektus psichologinėje plotmėje 
(„Meilės elementai”) daugiausia dėmesio 
kreipdamas į atskirus pasireiškimus prie-

. ............................................................................................................................................ ............ ..................................... ...................................................................... ................................... .

Trinktelėjus durims aš pramerkiau akis 
ir išsigandau pamačiusi mėnesienoje jo su
darkytus plaukus ir išbalusį veidą. Man 
paklausus kas atsitiko, jis, kažką sumur
mėjo ir pradėjo nervingai išsirengti. Bet 
užmigti negalėjo. Vartėsi, dūsavo, kanki
nosi. Aš manau, kad jis. nesumerkė akių 
Visą naktį. Rytą pakilo nepanašus į žmo
gų, išvargęs ir palinkęs. Skundėsi diegiant 
nugarą ir laužant visus kaulus. Žinodama, 
kad Justinas keliolika metų nebuvo dirbęs 
fizinio darbo, aš supratau jo būseną po to
kio sunkaus darbo.

Visą rytą jis kažko nervinosi, kažko 
laukė ir kai į mūsų duris pasibeldė, jis 
išbalo kaip drobė. O kai įėjusysis ponas 
prisistatė kriminalinės policijos valdinin
ku, Justinas sukaito ir pradėjo drebėti. 
Vos valdininkui pareiškus, kad Justinas 
kviečiamas į policijos būstinę, Justinas 
sumurmėjo:

— Taip ir maniau:
— Kame reikalas paklausiau aš val

dininką.

\Jis neatsakė, bet stebėjo sumišusį 
stiną. Paskui priėjo artyn ir kietai 
tarė:
— Aš tamstą areštuoju už Hellenos 

Vogei nužudymą.
Aš aiktelėjau, o Justinas išsižiojo, pa- 

gaudė praviromis lūpomis orą ir sudribo 
kėdėje.

— O Dieve... — jam teišsprūdo.
Neleidęs mums nei kalbėti, nei atsisvei

kinti su verkiančiais valkais, valdininkas 
uždėjo Justinui retežius ir vos pavelkantį 
kojas, susikuprinusį nulenkta galva išsivedė.

Balys Sruoga - literatūros kritikas

studija
šingų lyčių meilėje. Meilės esmės autorius 
tačiau neišryškino.

Knygelė suskirstyta į du skyrius, kurių 
vienas pavadintas „Meilės esmė” (vis 
dėlto!), o antrasis — „Meilės brendimas”. 
Pirmajame autorius stengiasi nagrinėti at
skirus konkrečius meilės elementus, jos 
formas ir savybes. Autorius pasirodo ne
blogas psichologas, tik, deja, jo žvilgsnis 
nepasiekia giliau, kadangi atskirda
mas kųnkrečius meilės elementus ir juos 
nagrinėdamas atskirai, autorius tuo pačiu 
atitolsta nuo esmės. Psichologinei studijai 
tai tinka. Kalbėdamas apie meilės visumą 
ir jos tikslą autorius pripažįsta, kad meilė 
yra viena ir nedaloma, prieina išvadą, kad 
savo esmėje meilė yra tragiška („Kaip tur
tinga bebūtų dvasia, ji visada jausis vie
niša. Paties Kūrėjo ištarmė, vargas būti 
žmogui vienam, ją visada lydės”. 21 psl.), 
kaip ir pats žmogus ir visa jo būtis yra 
tragiška, tačiau sekančiame skryriuje 
„Meilės Brendimas”, benagrinėdamas at
skirus meilės pasireiškimus, autorius vėl 
bando nagrinėti juos atskirai, pereidamas 
į psichologinę plotmę,' įstengia žiūrėti iš 
šalies, kaip į atskirą, šalia žmogaus esan
čią, sritį. Dėl to vietomis autorius žiūri ne 
realiai, bet idealiai, kai ką spręsdamas 
etinėj plotmėj ir vėl nutoldamas nuo esmės.

Knygelė, apskritai, yra rimtas indėlis i 
neturtingą mūsų šios rūšies literatūrą. Au
toriaus stengtasi rašyti populiariau ir pa
prasčiau, kalba nesunki ir, atrodo, ji bus 
prieinama ir platesniems skaitytojų sluoks
niams. Med. Bavarskas.

4
BALYS GRAŽULIS

auka
Priblokšta to baisaus netikėtumo, kurį 

laiką aš stovėjau sustingusi, paskui rėk
dama mečiausi iš paskos. Visas miestas 
matė mūsų klaikią eiseną.

Į policijos būstinę manęs neįleido. Prie 
durų Justinas pakėlė galvą ir tarė man:

— Norėjau geriausio, o užmušiau žmo
gų. Neverk manęs, nesu' to vertas.

Toliau kalbėti jam neleido, bet man 
atrodė, kad jis įžengė į vldi}»^yirčlau, kaip 
buvo ėjęs, o veide mačiau gailią šypseną. 
Kelis kartus bėgau į policiją, bet prie jo 
neprileido. Vieną kartą mane klausinėjo, 
bet taip kvailai, kad aš neturėjau ką at
sakyti. Bėgau pas mirusiosios motiną, bet 
ir ji težinojo tiek, kad neteko dukters ir 
arklio. Justino ji nekaltino. Abidvi apsi
kabinę verkėm negalėdamos išsiaiškinti 
baisios paslapties.

Kodėl ir kaip žuvo arklys, man neteko 
sužinoti. Tamsi paslaptis gaubia šį įvykį. 
Justinas prisipažino, ir aš mačiau jo ne
matytą išvaizdą nelaimės naktį, bet ži
nau, tikiu, kad jis nekaltas.

Tardytojui viskas aišku
Saulė jau sėdo į miestelį supančių 

kalvų eglyną kai Ruginis pasibeldė į po
licijos įstaigos duris. Budintį tarnautoją 
rado besigaivinantį prie atviro lango su 
juntama vėsa. Ruginiu! įėjus jis pasi
traukė nuo lango ir pasiteiravo apie 
atsilankymo tikslą.

— Aš esu zoninio lietuvių komiteto 
narys teisingumo reikalams ir atvykau 
čia susipažinti su jūsų miestelyje įvyku
sia žmogžudyste, į kurią yra įpainiotas 
mūsų tautietis — pamelavo Ruginis norė

džia literatūrinė forma. Tik dėl formos 
literatūrinis reikalas tampąs literatūros vei
kalu, pagaliau tik forma nustatanti veikalo 
vertybę. Tačiau literatūrinio veikalo didy
bė glūdinti literatūros veikalo turinio ir 
formos sintezėje. Šita sintezė einanti per 
turinio ir formos harmoniją.

Tačiau Balio Sruogos literatūrinės for
mos supratimas nėra paviršutinis. Kūrinio 
forma jam yra vidaus konstrukcijos dalykas, 
ji glūdinti rašytojo individualybėje, jo pa
jautimų ir reagavimų sistemoje. Jis tipiškas 
ir simbolizmo atstovas, dažnai ieškojo kū
rinio nuotaikos, rašytojo individualiai su
darytos, per savitą pajautimą ir veikian
čios skaitytojo sąmonę ir pasąmonę. Jis 
ieškojo to kūrybos įspūdžio, kurį gali pa
daryti kūrėjas dažnai jr netobulai prisilai
kydamas absoliutinių literatūros teorijos 
reikalavimų. Tad simbolizmas, jį aiškinant 
kūrybine nuotaika, tam nesuvokiamam kar
tais kūrybiniam pasauly, bet pajaučiamam, 
pilnam neišaiškinamų emocijų, padėjo įsi
jausti Į kūrėjo individualų pasaulį.

Tą kūrybos indivdualizmą, kūrėjų nuo
taikingumą galima buvo suprasti, pažįstant 
kūrėjo aplinką. Tai tautiškumo problema. 
Pastaroji Sruogos kritikos raštuose yra 
užėmusi labai svarbią vietą. Jeigu tautinė 
aplinka padeda susiformuoti rašytoip indi
vidualybei, jeigu ji duoda jam begales vaiz
dų ir Įspūdžių, tai rašytojas privalo atrasti 
tą tinkamiausią formą tiems vaizdams ir 
Įspūdžiams išreikšti'. Tat ir tautiškumo es
mė, Sruogos manymu, glūdintį kūrinio for
moje. Esą negi tautiškumo reikėtų ieškoti 
veikalo turiny, būtent dailininko nuprieštam 
tautiniame sijone, ar kompozitoriaus per
tvarkytose liaudies dainose. Ne, ne ten glū
dįs tautiškumas. Jo ir vėl reikią ieškoti toje 
specifiškoje pajautimų ir reagavimų siste
moje, kuri padeda atrasti kelius turinio iš
reiškimui. Tegul būnanti pagarbinta forma. 
Tame Įspūdžių gausybės kitoniškume, toje 
specifiškoje, kitoniškoje vaizdavimo manie
roje glūdįs tautiškumas, tam kitoniškam 
priėjime prie dalykų ir dalyko. Ir tiktai 
atradus tą bendrą kalbą, ar būtų ji pa
remta vaizdais, specifinėmis nuotaikomis, 
kūrybiniu rezultatu giliausių niuansų, in
telekto ir jausmo, bus atrastas tikrasis tau
tiškumas.

Tačiau Į tautiškumą negali būti staigus 
kūrybos pusūkis. Jį dovanosiąs laikas, ku
rio niekas taip stipriai nereikalaująs, kaip 
kūryba.

Lietuvių literatūra, tik tapusi tautiniai 
privalomu faktu, galutinai Įsiteisėjusi savo 
specifiškume, tapsianti ir tarptautiniai pri
valomu faktu. Nes tik tada ji galės įsitei
sėti ir tarptautinėje plotmėje, kaip tam 
tikra išbaigta visuma.

Lietuvių literatūros pagrindinis tautiška
sis bruožas esąs lyrizmas. Gal dėl to būsią 
lemta lietuvių lyrikai suvaidinti didžiausią 
vaidmenį mūsų literatūroje. Lyrikoje glū
dįs lietuviškasis specifiškumas, iš kurio ne
gali išsivaduoti ir lietuviai epikai. Lietuvių 
liaudies kūryba yra įrodžiusi savo lyrikos 
galybę, tuo pačiu įrodydama ir tautos pa
linkimą lyrizman.

Liaudies kūryboje, lietuvių liaudies dai
nose, B. sruoga Įžiūrėjo principe teisingą 
lietuviškosios kūrybos kelio atradimą. Lie
tuvių liaudies damų stilistinėse priemonėse 
jis įžiūrėjo ir natūralią tautinės literatū
ros formos atradimą. Pagaliau liaudies dai

damas padaryti įspūdį vokiečių policijos 
pareigūnams, tikėdamasis tuo pasieksiąs 
pripažinimą oficialiam leidimui užsiimti 
byla.

— Mūsų tautinė bendruomenė turi su
dariusi savo teismus ne viešo pobūdžio 
tautiečių byloms spręsti ir padėti vokie
čių teisingumo įstaigoms, kai yra liečiami 
lietuvių reikalai, — tęsė Ruginis.

Jo žodžiai padarė reikiamą efektą. Bu
dintis valdininkas mandagiai paprašė Ru
ginį sėstis ir pasiteiravo, kokių informa
cijų svečias norėtų.

— Pirmiausiai norėčiau pasikalbėti su 
įvykio tyrimui vadovaujančiu pareigūnu, 
— atsakė Ruginis.

— Nežinau, ar šiuo metu tai bus galima 
nes jau vėloka, — atsakė valdininkas. Bet 
aš pažiūrėsiu, gal ponas BlOme dar 
neišvyko.

Jis 'išėjo ir po kelių 'minučių grįžo 
šypsodamasis.

— Jūs turite laimę! Ponas BISme dar 
tebedirba ir prašo jus palaukti.

Ruginis padėkojo paslaugiam tarnauto
jui ir pavaišino jį cigarete. Užtraukęs 
dūmą tarnautojas draugiškai tarė:

— Nemalonus reikalas. Tarp mūsų kal
bant menkas nuostolis pasauliui dėl be
protės mirties, bet... teisingumas turi 
būti. Gaila žmogaus. Dėl tokios menkystės 
pražuvo.

— Gailėtis čia nėra ko, kiekvienas 
nusižengimas turi būti nubaustas. Žudyti 
nevalia, net ir bepročio, — šaltai paste
bėjo Ruginis.

— Taip taip, vis dėlto... norėjo kažką 
pasakyti tarnautojas, bet suskambėjęs te
lefonas jį nutraukė.

— Ponas Blfime jus prašo, — padėjęs 
ragelį pranešė tarnautojas.

Budinčio lydimas Ruginis įėjo kambarį, 
kuriame buvo ruošiamas liūdnas galas 
Justino Vėgaudos gyvenimui. Sėdėjęs prie 
stalo aptukęs ponas atsistojo.

. — Malonu. Blčme, apygardos teismo 
tardytojas, — prisitatė.

Ruginis pakartojo ką buvo sakęs bu
dinčiam ir dar pridūrė, kad Tėvynėje yra 
buvęs kriminalines policijos valdininku ir 

nos ir iš viso lietuvių liaudies kūryba B. 
Sruogai buvo natūralus atsakymas lietuviš
kajai individualybei, kuri einanti per tą mi
nėtą specifinę pajautimų ir reagavimų sis
temą. Liaudies dainų formaliniam nagrinė
jimui, jų simbolikai jis yra skyręs net ištisą 
studiją.

Balys Sruoga buvo negailestingas kriti
kas, norėdamas išskirti tikrąjį meną nuo 
netikrojo meno. Ta prasme jis negailestin
gai naikindavo kūrinius, kuriuose nebuvo 
nei talento, nei bet kokio atsakymo į este
tinius literatūros reikalavimus.

Turint galvoje, kad lietuvių literatūra 
ilgą laiką neturėjo plataus kultūrinio pa
grindo, kad trūko visuomenės ir tos plačiai 
suprastos aplinkos, kurioje būtų galėjęs 
gimti tikrasis literatūros gyvenimas, tai 
šitokioje padėtyje literatūros kritika, besi
remianti estetiniais principais buvo labai ir 
labai reikalinga. Kritiškas literatūros ver
tinimas, remiantis minėtomis estetinėmis 
normomis, buvo dalykas dar gana naujas. 
Naujas buvo dėl to, kad iš viso lietuvių 
literatūros kritikų, buvo be galo maža ir, 
kad mūsų literatūros kritika dar buvo tik 
eksperimentų kely. Joje dažnai buvo vado
vaujamasi kaip tiktai ne tais objektyviais 
estetiniais princifiais, ieškant literatūroje 
meno, bet prof. Mykolaičio žodžiais „Kriti
kos subjektyvizmas dažnai buvo remiamas 
apeliavimu Į bendrajrrasmį grožį, moralybę, 
tiesą, sveiką protą (pav. Jakštas - Dam
brauskas). O kritiko reliatyvisto subjekyviz- 
mas bus motyvuotas meno formų evoliucija, 
kuriamojo veiksmo analize, kūrinio prigim
ties studijavimu, estetinio jausmo pobūdžiu 
ir visa eile konkrečių dalykų, kurie jį af>- 
saugos prasilenkti su tiesa.”

Kaip B. Sruoga buvo didelė priešingybė 
Jakštui-Dambrauskui, (kuris iki Radzi- 
kausko buvo veik vienintelis literatūros kri
tikas), . kritikui racionalistui, moralistui, 
taip jis skyrėsi ir nuo Vaižganto, kritiko 
entuziasto, kuris kiekvieną pasirodžiusią 
naują knygą su dideliu džiaugsmu sutik
davo ir ne vieną jauną rašytoją yra paska
tinęs tolimesnei kūrybai. Baliui Sruogai 
atrodė, kad mūsų literatūrai jau bus atėjęs 
laikas meniškai bręsti ir meniškai nusistų- 
vėti. Jis galvojo, kad lietuvių literatūra 
turinti pasakyti savo griežtą estetinį žodį ir 
kad dėl to, kaip tik ją reikia saugoti nuo 
menkavertės literatūros, kuri dabar nėra 
pribrendusi tinkamai literatūrinei formai. 
Balys Sruoga buvo labai negailestingas kri
tikas visiems tiems, kurie pretendavo į li
teratus, bet neturėjo meninės teisės jais 
būti. Tuo būdu jis bandė vaduoti lietuvių 
literatūrą iš tos būtinybės rašyti, kad tik 
būtų parašyta, skelbti idėjas,T kad tik būtų 
jos paskelbtos, moralizuoti, kad tik būtų 
moralizuota. Jis jau nebenorėjo sveikinti 
visa tai, kas tik buvo sukurta, bet jam 
ypatingai rūpėjo, kaip buvo sukurta.

Balys Sruoga studijavo Rusijos universi
tete, rusų literatūra jam yra turėjusi labai 
daug įtakos, lygiai taip pat ir literatūros 
kritiko; pagrindus jam yra davusi rusų li
teratūros kritika. Tačiau tie literatūros pa
grindai visai neužtemdė Balio Sruogos lie
tuviškosios individualybės. Perdaug jis bu
vo suaugęs su Lietuvos žeme, perdaug jautė 
lietuvių tautoje slypintį grožio gilumą, kad 
nebūtų galėjęs įsijausti į tuometinės Lie
tuvos epochos sjiecifiškumą, Lietuvos gy- 

(Nukelta į 4 pusi.)

tardytoju. Paprašęs sėsti Tardytojas tuojau 
pradėjo:

— Gaila, kolega, kad jūsų paslauga 
mes negalėsime pasinaudoti, nes įvykis jau 
yra paaiškėjęs ir tardymas eina prie galo. 
Beliko tik keletas smulkmenų.

— Tai šauniai apsisukot, — šyptelėjo 
Ruginis. Iš žinutės spaudoje atrodė, kad 
reikalas bus gerokai komplikuotas.

Palaikęs tai komplimentu, tardytojas 
Ruginiui padėkojo ir tarė:

— O, niekail Pradžioje taip atrodė, 
bet viskas savaime paaiškėjo. Žmogžudys 
pats daugiau nuveikė įvykio išaiškinimui 
negu aš, — nusijuokė. Be jo, ilgai bū
tumėm sukę galvas, ieškodami kaltininko.

— Galiu paklausti, kokioj stadijoj byla 
yra dabar, — pasiteiravo Ruginis.

— Kaip sakiau, baigiamoj. Žmogžudys 
prisipažino, aplinkybės išaiškintos, beliko 
nustatyti tik nusikaltimo motyvai. Tai ne
bus sunku. Man dabar jau jie žinomi, 
manau, kad mano spėjimą patvirtins ir 
pats suimtasis, nors iki šiol atkakliai 
tyli.

Ruginis patylėjo jr, pasiūlęs cigaretę, 
nedrąsiai pradėjo: '

— Be oficialiosios pusės aš ir asme
niškai domiuosi šiuo įvykiu. Reikalas toks, 
rašau dizertaciją apie nusikaltėlių psicho
logiją ir ši byla, mano manymu, galėtų 
praturtinti mano turimą medžiagą.

— Daug čia savo veikalui nerasite, nes 
tai paprastas eilinis įvykis, bet prašau, 
klauskite, — greitai atsakė tardytojas.

— Jeigu labai Tamstos nesutrukdyčiau, 
prašyčiau papasakoti visą tamstos darbo 
eigą ir susidarytas išvadas, — paprašė- 
Ruginis.

Tardytojas atsilošė ir pradėjo pasakoti:
— Antradienio rytą apie šeštą vai. bu

vau iškviestas telefonų j policijos prezi
diumą. Ten sužinojau gavus Hauseno po
licijos pranešimą apie žmogžudystę. Ly
dimas gydytojo ir dviejų kriminalinės po
licijos valdininkų tuoj po septynių jau bu
vau įvykio vietoje.

Mums atvykus, vietos gydytojas jau 
buvo konstatatvęs, kad moteris nužudyta

_ Kultūrinė kronika
* Trisdešimt žymių dailininkų, kurių tar

pe Henri Matisse, Marc Chagall, Jean Lur- 
cat ir Andrė Gleizes, — dalyvauja, kaip 
praneša Jungtinių Tautų vyriausias komi
tetas (UNESCO), UNESCO suplanuotos nuo 
karo nukentėjusių kraštų menininkų pagal
bos akcijoje. Kiekvienas dailininkas įsipa
reigoja nutapyti parodai veltui po vieną 
paveikslą. Po parodos visi paveikslai bus 
įkainuoti ir įvertinti ir iš gautų lėšų bus 
nupirkta tapymui medžiaga visiems nuo ka
ro nukentėjusių kraštų dailininkams. Tokiu 
būdu UNESCO mano sušelpti tų kraštų 
dailininkus.

* Vašingtone ruošiama kroatų skulpto
riaus Ivan Mestrovic kūrinių paroda. Ame
rikiečių spauda rodo gyvą susidomėjimą 
Mestrovic’o darbais.

* Johann Henrik Scfiuch, seniausias šve
dų Akademijos narys, mirė Stookholme, su
laukęs 92 metų amžiaus. Velionis buvo ty- , 
mus mokslininkas ir vertingiausias švedų 
literatūros istorikas, kuriam 1913 m. buvo 
suteiktas akademiko titulas. Schuch taip pat 
buvo Nobelio premijų skirstymo literatūri
nės komisijos narys, o nuo 1918 ligi 1943 
m. buvo Nobelio Premijų Skirstymo pirmi
ninkas. Yra parašęs švedų karalių, žymiųjų 
valstybės vyrų, taip pat žymių užsienio po
litiką, rašytojų, menininkų biografijas.

* Kitas žymusis prancūzų politiku ir ra
šytojas Eduard Herriot priimtas į prancū
zų Akademiją. Taip pat filosofas Etienne 
Gilson priimtas į j>rancūzų Akademiją. Pa
starojo žymesnieji veikalai: „Viduramžių 
dvasia”, „Šventasis Augustinas", „Sv. Bo
naventūra” Jr „Sv. Tomas”.

* Tarp Hoolywood’o gamybos bendrovės 
šefo Warner Brothers ir RCA (Radio Cor
poration -of America) pasirašyta sutartis, 
pagal kurią abi bendrovės imasi iniciaty
vos pritaikyti praktiškam naudojimui tele
vizijos srity padarytus išradimus. Šio dide
lio masto mokslinių darbų vadovu būsiąs 
paskirtas žinomasis tonfilmo pionierius Na
than Levinson, kuriam prieš keletą savaičių 
pirmą kartą pavyko projektavimo būdu pri
taikyti televizijai paprastą (normalią) kino 
filmos juostelę. Iki, šiolei televizijai buvo 
naudojamos plokštumoje darytos mažos 
nuotraukos.

* Metrofiolitain — Muziejaus direktorius 
Francis H. Taylor amerikiečių klube Pary
žiuje jiadarė pranešimą, pa^al kurį aiškėja, 
jog sovietai iš savo okupuotųjų Vokietijos 
zonų yra pagrobę 2800 vokiečių paveikslų 
iš įvairių muziejų.

* Vokiečių filmų bendrovė „Camera” su
ka filmą „Senienos”, kuriame vyriausiose 
vaidmenyse minimi Hans Shbnker Ir Hilde
gard Knef. Epizodinėse scenose dalyvauja 
Willy Fritsch ir Helmut Kžutner. Režisuoja 
Rudolf Jugert. b. ag.

smūgiu per dešinį smilkinį kietu, mano
ma, kad geležiniu daiktu, o arklys nunuo
dytas. Ir tikrai, per moters smilkinį tie
sėsi šešių centimetrų ilgio kruvina žaizda, 
o Ištyrus sudužusios / bonkos likučius už 
tikta nuodų pėdsakai, arklio seilėse taip 
pat pasirodė esant nuodų. Pradėjus 
apklausinėjimą paaiškėjo sekantis. Ūki
ninkas Walter Neusel prašvitus rado 
tvarto priestate, kuriame buvo laikomas 
velionės arklys, duris atdaras. Nustebęs 
jis pažvelgė Į vidų ir pamatė klaikų vaiz
dą: pastirusi arklĮ ir šalia jo, prie sienos, 
kraujuose paplūdusią nuomininkę Hellene 
Vogei. Jis norėjęs suteikti moteriai pa- 
gelbą, bet, vos ją palietęs, pastebėjo ją 
esant negyvą.

Persigandęs atbėgo į policiją !r papa
sakojo apie radinį. Policija pranešė mums 
ir pasikvietusi vietos gydytoją nuvyko į 
įvykio vietą. Atvykęs gydytojas konsta
tavo žmogžudystę. Rastos į mėšlą įmestos 
bonkos šukės ir kančios iškreiptas arklio 
snukis sukėlė gydytojo įtarimą. Tik 
pauostęs jis suprato, kad arklys buvo 
nunuodytas.

Nužudytosios motina papasakojo, kad 
duktė tą rytą nubudo anksčiau, kaip 
paprastai ir nerimo vedama nuėjo pažiū 
rėti arklio. NegrĮžo ilgai. Po to atbėgo 
persigandęs šeimininkas pranešti, kad 
duktė nužudyta. Įtarti ji nieko negalėja 
Su visais žmonėmis geruoju, nors ir lai
kiusios nuošalyje. Kaip vlenintėlį bičiulį 
paminėjo lietuvį Vėgaudą.

Atrodė, kad teks gerokai pasidarbuoti, 
nes Įvykis atrodė labai paslaptingas. Bet 
viskas netikėtai pasikeitė pasiuntus valdi
ninką pakviesti Justiną Vėgaudą. Aš tikė
jausi, kad jo parodymas atidengs mum* 
nužudytosios būgštavimus, nes visą laiką 
ji dėl arklio bijojusi ir turėjo būti savo 
įtarimus papasakojusi bičiuliui. Vos valdi
ninkas įžengė į Vėgaudos kambarį, kai ta* 
išbalo ir pradėjo drebėti. Valdininkui abe
jonių neliko. Vėgaudą jis suėmė vietoje. 
Silpni žmogžudžio nervai išdavė jį dar jo 
neįtarus.

(Bus daugiau)

3



Mt. ra t**i 4 pnsr. UHNTT3 1947 XI. 15.

Įspūdžiai pereinamo] Butzbacho stovykloj

rei-
akis
US
pa-

Jau Butzbacho geležinkelio stoty pajunti 
pirmuosius ženklus, kad čia kažkur netoli 
yra didelis nuskriaustųjų ir pažemintųjų D. 
P. centras — langas į platųjį pasaulį: iš 
kiekvieno traukinio išgriūva kupeta Dievo 
paukštelių — tradicinėm žaliom kelnėm, 
Balio kilmės margais švarkais, aptrintais 
lagaminais, ryšuliais, ryšulėliais nešina. O 
kalbų gausumėlis: vokiečių, lenkų, rusų, lie
tuvių, latvių, estų — kaip bibliniam Babe
ly jo žydėjimo laikais. Net neišmanai, ko
kiu liežuviu kelio pasiklausti...

Tačiau klausinėti, ačiū Dievui, nėra 
kalo. Išėjus iš geležinkelio stoties, į 
metasi lentelės su krypties ženklais: 
Emigrant Center”, ,bet ir be lentelių,
ėjęs porą šimtų metrų, kaktomuša užliptu
me! ant stovyklos tvoros. Jau iš tolo švie
čia IRO policijos atstovai savo paradinėm 
uniformom — baltutėliais diržais, dangiškos 
spalvos šalmais, ant kurių dar baltos juos
tos nupaišytos ir neapdairesniem juodu ant 
balto įrašyta: IRO Police.

Prie vartų triukšmas—emigrafcijos karšt
ligės pagauti DP veržiasi į stovyklos vidų. 
Policija neleidžia. Įleidžiami tik tie, kurie 
jau stovykloj gyvena ir turi specialius pa
žymėjimus. Naujai atvykusiems tenka įveikti 
visą eilę formalumų. Reikia gauti registra
cijos numerėlį, o ir su juo vargai nesibai
gia. Prie raštinės durų — būrys vyrų. Ten
ka gerokai pečiais pasidarbuoti, kol galų 
gale tik 10 vai. vakare atlieki visus įsire- 
gistravimo formalumus, atsisveikini su DP 
kortele — vietoj jos gauni pasą, t.y. kitą 
kortelę, kur vietoj „DP Identification Card” 
parašyta „Pass”, bloko numerį, lapelį pata
lynei išgauti ir, žinoma, maisto kortelę.

Mėnuliui ironiškai šypsantis dangaus pa
krašty nuvargintas registracijos sunkumų 
(stumdymosi prie raštinės durų) keliauji 
naktigulto ieškoti. Širdyje pirmą kartą pa
junti nedidelį' kartumą ir,1 klaidžiodamas po 
tamsų kiemą, pats savęs klausi, argi nega
lima būtų įsiregisfravimą paprasčiau su
tvarkyti? Tiesa, pati registracija ir dabar 
pakankamai paprasta. Sunkumai kyla tik 
dėl didelio naujai atvykstančiųjų skaičiaus. 
Visi jie dažniausiai suvažiuoja tą pačią die
ną, dėl ko, be abejo, kalta Butzbacho sto
vyklos administracija, nes ji iš anksto gau
na atvykstančiųjų sąrašus ir galėtų paskir
ti skirtingas priėmimo datas. Tuo būdu 
užuot vienos dienos registracija būtų pra
vedama per dvi, tris dienas ir būtų išven
giama bereikalingo susigrūdimo.

Pati stovykla kaip ūžiantis bičių avilys: 
vieni važiuoja į Kanadą miško kirsti, 'kiti 
žada laimės ieškotis Australijos žemyne, tre
tieji laukia, kol atsivers palaimintieji vartai 
į JAV, ketvirtieji į Venecuelą dairosi, o ne
kantresnieji, vilties pritrūkę, skuba į Olan
diją ar Prancūziją.

Visi apgyvendinami neblogai išsilaikiu
siose kareivinėse. Šeimos ir moterys pa
prastai gauna gana gerus kambarius. Aus- 
traliečiai ir būsimieji Kanados miškų kirtė
jai patalpinti palėpėse. Kiekvienam stovyk
los gyventojui parūpinama kariška lauko lo
va, pora antklodžių ir švarus baltas čiuži
nys (vietoj paklodės). Tie, kurie patenka J

kambarius, jaučiasi neblogai, nes beveik 
visur yra centralinis šildymas. Gyvenan
tiems palėpėse tenka pašalti. Todėl į sto
vyklą vykstantiems viengungiams patartina 
pasiimti vieną antklodę.

Visas maisto 
vėj. Kiekvienas stovyklos gyventojas pus
ryčiams gauna 
nos ir puoduką
vos, pietums — keletą neluptų bulvių, tru
putį soso, sriubos puoduką, vakarienei — 
sriubos arba kokios nors košės (avižinių 
dribsnių, kruopų). Maistas nepakankamas. 
Ypač pasigendama riebalo. Todėl naujiems 
emigrantams patartina atsivežti sviesto. 
Nuotaiką gadina nuolatinis stovėjimas eilu
tėse, kas, deja, dėl didelio gyventojų skai
čiaus neišvengiama.

Išvažiavus pirmajam transportui į Austra
liją — išvyko 372 vyrai (jų tarpe per 150 
lietuvių) ir tiek pat moterų — savo kry
žiaus kelius pradėjom mes, miško kirtėjai. 
Pirmoji sustojimo vieta arba, kaip seni 
žmonės sako, „stacija” — ambulatorija, kur 
DP gydytojai atlieka paruošiamuosius dar
bus: nufotografuoja plaučius, paima krau
jo Wassermahn’o reakcijai nustatyti ir pa
viršutiniškai patikrina kiekvieno kandidato 
sveikatą. >

Po poros dienų pradeda sijojimą Kana
dos saugumo komisija. Norintieji įvažiuoti

Kanadą paskutinį kartą turi atlikti politi-

davinys išduodamas virtu-

gabalą sausos juodos duo- 
šalia pieno stovėjusios ka-

nį, patikrinimą — skryningą, kuris tačiau 
merą toks baisus kaip kad 1946 metų ga
dynės ...

Gavusieji saugumo karininko aprobatą, 
eina į darbo komisiją, ypatingai besidomin
čią miško kirtimo stažu ir tėvynėj praku
kuota profesija. Daugiausia palankumo, at
rodo,' ji jaučia ūkininkams ir kitiems, dir
busiems fizinį darbą. Tačiau kartais pra
leidžia ir intelektualus — pav., šiam trans
portui praleido vieną gydytoją, nors šiaip 
mokytų nelabai tepageidauja.

Perėjęs darbo komisiją, atsiduri pas ka
nadietį gydytoją, kuris jau turi plaučių nuo
trauką, kraujo tyrimo rezultatus ir daro ga
lutinas išvadas. Bendro apžiūrėjimo metu 
ypatingas dėmesys kreipiamas į širdį, dan
tis (kad nebūtų kiauri), rankas (kad netrūk
tų pirštų), ir bet kokius kūno sužalojimus 
— net į paprastus randus. Nepriima su iš
siplėtusiomis kojų venomis. Nešiojantieji 
akinius dažniausiai praleidžiami, jeigu akys 
nėra perdaug nusilpusios.

Iš gydytojo keliaujama pas Kanados kon
sulą, kur paprastai tik sutvarkomi vizos 
formalumai. Beveik kas antram duoda pa
skaityti laikraštį (lietuviams — „Mintį”). 
Gaunasi įspūdis, kad neraštingi nelabai te- 
pageidaujami. Konsulo žodis galutinas. Ta
čiau pas jį krinta, palyginti, nedaug ir tie 
patys dažniausiai dėl nevisai palankaus

sveikatos pažymėjimo (kanadiečio gydyto
jo). Charakteringa, kad į Kanadą nenorima 
įsileisti tų, kurie yra gimę JAV arba 
ten giminių.

Pas konsulą užbaigiami paskutinieji 
kryžiaus keliai. Visa procedūra — DP 
dytojai, saugumo komisija, darbo komisija, 
kanadietis gydytojas ir konsulas —" pa
prastai pareikalauja net iki dviejų savaičių 
laiko. Po nuolatinio stovėjimo eilutėse, 
žmogus jautiesi galutinai nervus praradęs.

Kanados miško kirtėjų X reikalus tvarko 
pabaltietė ponia R. Tačiau tvarkos čia, rei
kia pasakyti, neperdaugiasia, kuo pagrįstai 
galima būtų nusiskųsti. Pasigendama infor
macijos. Niekas nežino, kada jis bus 
šauktas.-Todėl ištisas 
stumdytis, sausakimšai prisigrūdusiam 
ridoriuj (norinčių išvažiuoti — virš 
vyrų!), bijodamas, kad nepražiopsotų savo 
eilės. Pagal sąrašą einama tik pas kanadie
tį gydytoją. Tokius eilės sąrašus reikėtų 
kasdien iškabinti prie kiekvienos komisijos 
durų, kad kiekvienas žinotų, kada jį pa
šauks. Tada nebūtų reikalo kiauras dienas 
stovėti koridoriuj. Tuo pačiu — nereikėtų nė 
tiek tvarkos dabotojų, kurių yra gal net 
perdaug. Mažiau — policijos, daugiau — 
informacijos! Tas tikrai palengvintų pasku
tiniuosius kryžiaus kelius sekantiems DP 
transportams. Vyt. Kastytis

dvi savaites

turi

DP 
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pa- 
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Siaurės Vokietijos lietuvių kolonijose
3. NEUSTADT. KULTŪRININKŲ MARŠAS UŽ KANALO * LIETUVIŠKOSIOS LĖLĖS EMIGRUOJA * „TAI BANAIČIO 

DAINA” * ASTUONIOS TAUTYBES POVANDENINIŲ LAIVŲ MOKYKLOJ
Jei kas dar nebuvo girdėjęs apie Neu

stadto stovyklą, tai tikriausiai jos vardą iš
girdo, kai jos vyrai vyko į Angliją. Siame 
transporte buvo daugiausia kultūrininkai, 
kurie tat sumanė sudaryti išvykstančiųjų 
piniginę auką Kultūros Fondui. Siam tiks
lui jie sumetė paskutines savo markes ir 
pasiuntė jas K. Fondui, duodami gražią 
pradžią. Tada, jų vardas plačiai nuskambė
jo visose mūsų stovyklose.

Neustadtą plačiai pagarsinę lietuviškų lė- 
pat 
ne- 
Su 
tur 
bei 
ne- 
Kai 
yra

lių, juostų, lėkščių ir kt. dirbėjai taip 
daugumoje išvykę Anglijon. Dabar tik 
žymiai klesti šios rūšies darbas, 
žmonėmis Anglijon „emigruoja”, 
būt, dar daugiau lietuviškos lėlės 
kiti meniškų rankų' darbai. Jiems, mat, 
reikia atskirų instrukcijų ir leidimų, 
kurie išvykusieji, pvz., Br. Daunoras, 
sudarę liet, lėlių, juostų ir lėkščių stambius 
rinkinius, kuriuos Anglijoje panaudoja liet, 
liaudies meno parodoms.

Stovyklos choras, stiprus ir gražus, su
būręs daug jaunimo, iširo, muz. Vali. Ba
naičiui išvykus gydytis.
dainos sėkla prigijo. Su V. Banaičiu iš
moktos dainos choristams ilgiau pasilieka 
atmintyje. „O, tai dar Banaičio daina” — 
sako choristai, tai čia — Neustadte — tai 
ten — jau Anglijoje — krūvon susieidami 
ir lietuvišką dainą traukdami.

„O kas gi, arčiau suvesti begali, jei ne ji 
— lietuviška daina. Bet, kai Banaičio dainą 
traukiame, tada pasijuntame, lyg būtume

Tačiau pasėtoji

Is didelio debesio
Dar šių metų vasarą atitinkamos PCIRO 

Įstaigos buvo nutarusios Seligenstadto, 
Schweinfurto ir Wurzburgo lietuvių sto
vyklas perkelti į Kitzingeną ir apgyvendinti 
buv. vokiečių ayiacijos kareivinėse. Tačiau, 
karinėse įstaigose neradus reikiamo prita
rimo, stovyklų sujungimo ir perkėlimo 
planai atpuolė. Bet, pasirodo, tik-trumpam 
laikui. Jau š. m. spalių mėn. vėl praneša
ma: Kitzingeno kareivinės pagaliau per
leidžiamos PCIRO žinion ir minėtų sto
vyklų perkėlimas tikrai bus vykdomas.

Atrodė, kad šis nutarimas šį kartą jau 
bus galutinis, nes ir PCIRO area’os cen
tras su visu savo personalu iš Bad Briiche- 
pau tuojau persikraustė į Kitzingeną ir jau

duotas įsakymas ir minėtoms stovykloms 
pasiruoštj persikėlimui. Skubiai sudaroma 
visų 3 stovyklų butų komisija, Kitzingenan 
išvyksta DP policijos grupė, elektromon
teriai ir kt. darbininkai. Užverda 
pasiruošimo darbai: gyventojai jau 
jo kalti savo turteliui susikrauti 
pradėta likviduoti smulkus gyvasis
torius ir kt. Bet štai vėl staigmena — spa
lių 24 d. seniūnai gyventojams pagarsina, 
jog ir vėl persikėlimas atpuola! Dar dau
giau: PCIRO are’os centras su visu savo

ir kiti 
pradė- 
dėžes, 
inven-

personalu taip pat turės apleisti tik ką 
užimtąsias patalpas ir pasiieškoti naujos 
sau vietos! Taip iš didelio debesio ... ma
ža lietaus. O kiek jau būta sujudimo ir
rūpesčio! ... K.Ap.

Balys Sruoga
(Atkelta iš 3 pusi.) 

veninio aplinką. Pagaliau ir jis pats, įsi
jautęs Į savo literatūrinės kritikos indivi
dualizmą, mokėjo įsijausti ir į kūrėjo in
dividualizmą.

Balio Sruogos literatūros kritikos raštų 
Stilius yra gyvas, sąmojingas, aštrus ir pa
juokiąs. Jo rašymo manieroje yra daug ug
lies, joje glūdi daug jėgos, jaučiamas ver- 
tlumas ir gaivališkumas. Nekartą galima 
pati ir daug sarkazmo, ironijos. Jo kriti
kos raštų polemikoje satyros aštrumas kar
iais neleistinas. Bet toks jau buvo B. Sruo
ga. Toks jis buvo su visu įnašu Į lietuvių 
literatūros kritiką. Tas įnašas yra labai di
delis. B. Sruoga yra daug rašęs periodinėje 
spaudoje lietuvių literatūros klausimais, 
atskiromis problemomis yra išleidęs kriti
kos studijas. Jis buvo įsigilinęs Į dramą ir 
buvo didelis teatro specialistas.

O ir pati kritikos problema jam buvo 
svarbi. Kritiką jis iškėlė į meno ir kūry
bines aukštybes, pačiam kritikui statydamas 
nepaprastai didelių reikalavimų. Tuo pačiu 
jis išskyrė kritikos straipsnius nuo kasdie

J lietuvių visuomenę!
Mes lietuviai, Antro Pasaulinio Karo 

bėgyje ne dėl savo kaltės netekę Tėvynės 
— Nepriklausomos Lietuvos — buvome 
priversti gyventi iki šiol tremtyje.

Žinodami, kad grįžimas dabartinėje pa
dėtyje į žiauraus priešo okupuotą Tėvynę 
reikštų ne tik keturių pagrindinių žmogaus 
laisvių netekimą, bet ir fizinį sunaikinimą, 
pasirinkome emigracijos kelią.

į mus priglaudžianti kraštą

visur ir visada, kad mes esą.

Išvykdami 
pasižadame:
1. Atsiminti

me Lietuviai. Išsaugoti savo gimtąją
kalbą ir papročius ir juos perduoti atei
nančioms kartoms.
Daryti visa kas yra mūsų galioje, kad 
emigracijos durys būtų atvertos kuo di
desniam lietuvių skaičiui, ypatingai ne
darbingiems ir šeimoms.

3. Šelpti visame pasaulyje brolius ir seses 
lietuvius, patekusius į sunkią materialinę 
būklę.

4. Skirti visas jėgas kovai dėl Lietuvos 
Laisvės Atgavimo ir, reikalui esant, au
koti savo gyvybę.
Mes tikime, kad Lietuvai

Rytojus! /
Lietuvių tremtinių grupė, 

103 asmenų (24 moterų ir 
vykstanti 1947. XI. 6 laivu
wart” iš Bremerhaven’o į Kanadą.

Įgaliotiniai:
Jonas Juškaitis

V. Pilkauskas , B. Grabauskaitė.

2.

išauš Laisvės

susidedanti iš 
79 vyrų), iš- 
„Oeneral Ste-

Haffkruge ar Neustadte” 
neustadtietis iš Anglijos.

Ligi šiolei Neustadto stovykla yra vie
nintelė, tokį gausų kultūrininkų skaičių iš
leidusi Anglijon; tat daugiausia čia ir ne
kentėjo kultūrinis darbas. Dabar šią, kele
to šimtų, lietuvišką Neustadto bendruome
nę sudaro Anglijon išvykusiųjų šeimos: se
neliai ir vaikai, ir šiaip vienas kitas jaunes
nis žmogus. Lietuviai čia, III Reicho metu 
buv. povandeninių laivų mokyklos patalpo
se, tesudaro labai nedidelę dalį margoje aš- 
tųonių tautybių stovykloje. Siame DP mies
te lietuviui tenka susitikti ir su pabaltie- 
čiais ir su slavais ir su... žydais, kurių 
keletas ir lietuviškai kalba.

rašo vienas Stovykla visai ant įlankos kranto. Audrai 
pakilus, iš miegų gali pažadinti jūros 
šniokštimas. O, kai pažvelgi į vandenis, ten, 
kur dangaus skliautai liejasi su jūros mėly
ne, atrodo, kažkokia pabaisa iš vandens ki
ša nugarą. Bet ji visą laiką tokia pati, ne
didėja. Ir niekuomet nedidės, o tik nuolati
niu savo buvimu primins čia gyvenantiems 
ir pro šalį keliaujantiems tūkstančių nekal
tų aukų didžiosios kančios pabaigą. Tai čia 
vienas tų laivų, kuriame nuskandinta buv. 
Stutthofo KZ kaliniai, kai juos gabenta Kie- 
Ho link. Maža dalelytė šių kalinių išsigel
bėjo, dalį išgelbėjo švedų Raudonojo Kry
žiaus laivas, o kiti nuskendo jūroje, 8 km 
nuotolyje nuo kranto. S. Narkėliūnaitė

Is Bambergo lietuvių gyvenimo
— Spalio 26 bambergiečiai iškilmingai 

atšventė Kristaus Karaliaus šventę. Dienos 
metu, pradedant iš ankstaus ryto, stovyklos 
koplyčioje buvo laikomos pamaldos, o 11 
vai. 15 min. vokiečių bažnyčioje (Heinrichs- 
kirche) — iškilminga Šv. Suma su asista. 
Vakare įvyko meninė programa Kristaus 
Karaliaus garbei. Tos dienos proga buvo 
išrinkti ir katalikiškosios akcijos komitetui 
pirmininkas ‘su sekretoriumi. ' *

— Spalio 4 dieną Bambergo lietuviai su
ruošė- kuklias išleistuves grupei vyrų ir 
mergaičių, išvykstančių į Kanadą, kurių 
metu buvo pasakyta gražių atsisveikinimo 
kalbų ir palinkėta išvykstantiems nuoširdžios 
sėkmės naujose gyvenimo apystovose. Šioje 
stovykloje taipogi yra penkios šeimos lie
tuvių, kurie yra praėję reikiamas komisijas 
ir susitvarkę visus formalumus išvykimui 
į Venecuelą. Pastariesiems jau konkrečiai 
buvo nuskirta išvykimo data, tačiau, dėl 
transportinių priemonių,' jiems reikalinga 
palaukti antrojo išvykimo termino.

— Spalio 9 d. Bamberge įvyko lietuvių 
progimnazijos, pradžios mokyklos ir vaikų 
darželio tėvų visuotinis susirinkimas. Ka
dangi į Bambergo lietuvių visuomenės 
tarpą įsiliejo ir lietuviškoji visuomenė, at-

keltoji iš tcTmsiedelio stovyklos, tad, su- 
bendrinimo veikimo reikalų ir buvo sušauk
tas toks susirinkimas, kuriame išrinktas iš 
abiejų buv. atskirų tremtinių bendruomenės 
apylinkių vienas progimnazijos ir pradžios 
mokyklos tėvų komitetas. Vaikų darželiui 
nutarta išrinkti atskirą komitetą. Ta proga 
prof. Rauktys skaitė turiningą paskaitą 
„Mokymas įr auklėjimas tremtyje” ir bu
vo išsiaiškinta daug svarbių mokyklas lie
čiančių klausimų.

— Bambergo DP stovykla šiuo metu 
tenka skaityti bendra Pabaltiečių stovykla, 
nes joje gyvena lietuviai, latviai ir estai, 
bendrame skaičiuje apie 2000 žmonių. Svei
kintinu reiškiniu tenka skaityti tos sto
vyklos gyventojų — iniciatorių, kuriais yra 
visų tautybių asmenys, sumanymas steigti 
praktinio visuomenei patarnavimo įmones, 
kaip pav., šiuo metu yra įsteigta sto
vykloje foto atelje, kurioje gaminamos do
kumentinės ir kitų rūšių foto nuotraukos, 
drabužių dažymo ir valymo įmonė ir elek
trinių darbų bei radijo taisymo dirbtuvės. 
Šios dirbtuvės yra naudingos ir patiems jų 
Įsteigėjams, ir vietos visuomenei. Pr. Al.

š.tirpūs vaizdai . . .
(Atkelta, iš 2 pusi.) 

Visi katorginiai lageriai esą sujungti į

ninės, laikraštinės recenzijos, trumpo, pa
viršutinio kritikos straipsnio, neįsigilinančio 
Į kūrinio esmę. O pats kritikas, būdamas 
kūrėjas ir norėdamas kritikuoti kūrėją, tu
rėjo pakilti aukščiau už pastarąjį intuicija, 
erudicija grožio pajautimu. „Dieve”, sakė 
B. Sruoga Hoelderlino lūpomis, „pelėda nori 
jaunam ereliui parodyti kelią į saulę ...” 
Argi gali ji parodyti kelią Į saulę, jeigu ji 
pati prieš saulę užsimerkia, argi gali kriti
kas parodyti kelią į grožį,' kelią j meną, 
jeigu jam neužtenka intuicijos, jeigu jis be
turi kūrybinės ugnies. Ir savo kritikos raš
tais Balys Sruoga ne vienam norėjo padėti 
įžiūrėti šitą, simboliniai suprastą, saulę.

Kiek tai jam pavyko, kiek dėl to lietu
vių literatūra į tikrąjį meną priartėjo, kiek 
jis yra supratęs gyvenamojo meto konkre
tumą, kiek jis buvo prisitaikęs prie visų 
sąlygų ir faktorių, anuomet veikiančių lie
tuvių literatūrą, atsakys laikas, objektyviau
sias dalykų vertintojas, o pagaliau į tai 
atsakys ne kas kitas, kaip pati lietuvių lite
ratūros istorija. A. N. |

RYŠKIEJI DP VEIDAI:

> . L Paukštienės pieš.

yadinamą „Guolak” organizaciją, kurios 
generalinis štabas neseniai buvęs perkeltas 
iš sostinės į Ckalovą. Sename štabe dar vis 
tebeminimas gen. Nasiedkin. Jo įstaigoje, 
kurią jis paliko persikeldamas i Ckalovą, 
pakabintas didžiulis žemėlapis, kuriame 
schematiškai sužymėti, visi priv. darbų la
geriai. Didžiausia ratelių grupė vaizduo
janti lagerių grupes. Komi (teritorija, išsi
tiesianti nuo' sostinės iki ašigalio) srityje, 
Kolos pusiasalyje ir Kolymoje.

Kasyklose dirbantiesiems kaliniams esą 
įrengti milžiniški lageriai Vierchojanske ir 
Magadane. Iš paskutiniosios vietos dažnai 
išvyksta laivai su 5—10 tūkstančių kalinių 
į Nachodką prie Vladivostoko ...

Šiuose lageriuose milijonai vyrų ir mo
terų (jų statistika rodo 8 mil.) yra pa
smerkti vargingai mirčiai, o „Guolak” va
dovybė težiūrinti to, ką rodo kartotekos ir 
oficialūs raportai.

Baigdamas laikraštis stato tokį klausimą: 
„Kažin, ar nesibaigiančios diskusijos dėl 
įvairių tautų sienų, ar švenčiausi JTO 
principai ir taikingi nugalėtojų palinkimai 
prives prie to, kad bus išaiškinta ši tamsi 
istorija, dominantį visą žmoniją?” ...

t P. Aukštaitis.

Parama silpnos sveikatos 
studentams

Lietuvos Raudonasis Kryžius turi užda
vinį ateiti į pagalbą patekusiems Į vargą 
tremtiniams. Bet gaunamieji šalpai ištekliai 
nėra tokie dideli, kad jais būtų ga
lima perijodiškai i 
visus tremtinius.
nustatyti šelpiamųjų 
tuo būdu kiekvienas 
cionalesnis ir pasiektų 
tos paramos būtinai 
šelpiamųjų kategorijos 
kitus tremtinius yra džiovininkai ir kitokie 
ligoniai, grįžę iš belaisvės buvę kariai (ši 
kategorija jau baigiasi), išskryninguotieji, 
IRO neišlaikomieji, vaikai iki 14 metų 
amžiaus, studentai 
ir į kitas nelaimes patekę asmens.

Tenka pažymėti, kad ir šių kategorijų 
ypač didesnis dėmesys kreipiamas Į besi
mokantį jaunimą; Moksle pažangūs studen
tai perijodiškai gauna pinigines pašalpas, 
o kaj kada sušelpiami ir maistu. Štai’ 
L.R.K. I Amerikos Zonos Generalinio Įga
liotinio Įstaiga Miunchene gydytojų pa
galba patikrino studijuojančių Miūncheno, 
Erlangeno, Bambergo, Dillingeno ir Eich- 
statto universitetuose studentų sveikatą ir 
rastus silpnos sveikatos pradėjo juos peri
jodiškai šelpti papildomuoju maistu. Rug
sėjo mėn. tokių studentų buvo 42. Jų kiek
vienas, neišskiriant nė IRO išlaikomų, gavo 
papildomo maisto po 2 skardines mėsos, po 
2 dėžutes kondensuoto šaldyto pieno ir po 
250 gramų lašinių. Spalių mėnesį tokių stu
dentų buvo jau 58. Jiems paskirta papildo
mo maisto po 400 gramų lašinių ir po 2 
skardinėles kondensuoto šaldyto pieno.

Ateity silpnos sveikatos studentai maistu 
ir toliau bns šelpiami. Pašalpos didumas 
priklausys nuo to, kiek pavyks gauti iš 
BALF’o ar kitų karitatyvinių organizacijų 
gėrybių ir nuo reikalingų pašalpos asmenų 
skaičiaus. Displace Person.

ir efektingai šelpti 
Todėl stengiamasi 

kategorijas, kaa 
šelpimas būtų ra
tuos žmones, kurie 
reikalingi. Tokios 

pirmaujančios prieš

ir moksleiviai, kaliniai

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by Headquaters European Com 
rnand Civil Affairs Division • Appears 3 
times weekly • Editor — in — Chief and 
authorised licensee: J. Vasaitis * Printed 
by Druckerei- und Verlagsgenossenschaft 

e.G.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. 
L— • Prenumerata | užsienį, išskyrus 
Japoniją, Ispaniją ir Austriją, su persiun
timo išlaidomis RM. 15.— mėn. * Einam, 
sąskaita Volksbank Memmingen, e.G.m.b.H. 
Nr. 9149 ir Postscheckkonto Mūnchen 14210. 
Adresas: „MINTI S”, (13b) Memmingen, 
Schrannenplatz 6. Laiškams: Memmingen, 

Posifach 110.

Redakcija nesunaudotų rankraščių nesau
go • Honoraras mokamas tik nuolatiniams 
bendradarbiams iš anksto susitarus * Pri
imami skelbimai, tik Iš anksto už juos ap
mokėjus * Skelbimai iki 10 petito eilučių 
RM. 20.—, toliau už kiekvieną eilutę po 
RM. 1.50 * Už skelbimų turinį redakcija 
neatsako * Redakcijos ir administracijos 
telef. Nr. 2677 * Nedarbo valandomis 

skambinti telef. Nr. 2546.

i

4


	C1BLNB1F85FC41-1947-Lapkr.15-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1947-Lapkr.15-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1947-Lapkr.15-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1947-Lapkr.15-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

