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JAV prezdentas Trumanas:

„Tas
Washingfonas (AP). Kalbėdamas sausio 

7 d. JAV Kongrese prezidentas'Trumanas 
nurodė, kad tarpe didžiųjų amerikiečių tau
tos uždavinių labai svarbią vietą užima 
pasaulio taikos klausimas.

Tarp kita ko prezidentas pasakė:
„Du kartus mūsų amžiuje pasauliniai 

rai mus pamokino, kad mes negalime 
venti izoliuotai nuo likusiojo pasaulio. Mes 
patyrėme, kad praradimas 1h i s vės kuria
me nors pasaulio krašte ir mums patiems 
reiškia laisvės netekimą, ir kad, kuriai nors 
tautai nustojus nepriklausomybės, susidaro 
pavojus ne tik Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms, bet ir visoms laisvoms tautoms.

Bet ko! egzistuoja rimtas pasipriešinimas 
taikingojo pasaulio idealams, mes turime 
laikyti stiprias ginkluotąsias pajėgas. Pri
ėmimas Kongrese nacionalinio saugumo įs
tatymo yra pažymėtinas žygis. Kitas žings
nis ta linkme, kurį aš laikau dar svarbes
niu, yra galimai greičiau priėmimas bend
rosios karinės tarnybos programos. Aš esu 
įsitikinęs, kad šitoji akcija yra nepaprastai 
svarbi tiek mūsų tautos saugumui1, tiek ir 
išlaikymui mūsų vadovaujamos pozicijos 
pasaulyje.

šiuo metu Jungtinės Amerikos Valstybės 
dalyvauja daugelyje tarptautinių institucijų,

ka- 
gy-

kelias vedą | taiką, o ne i karą“
:urių tikslas yra sutverti tautų tarpeypas- įgaliojimus laikotarpiui nuo 1948 m. ba- dovybę. Atėjo va> kurių tikslas yra

i tovios taikos sąlygas. Mes parėmėme Grąi- 
■ kijos ir Turkijos pastangas išlaikyti savo 
. nepriklausomybę ir apsiginti nuo spaudimo 

iš užsienių. Jei! ne mūsų pagalba, tai mi
nėtų tautų būklė būtų visai kitokia. Jų ne
priklausomybės išsaugojimas stipriai pa
veiks kitas Viduriniųjų Rytų ir Europos 
tautas Ir paskatins jas kovoti dėl savo ne- 
priklausomybėsiš laikymo. Kraštuose, kur yra 
mūsų okupacinės pajėgos, mums tenka ypa
tinga atsakomybė, būtent: Vokietijoje, Aus
trijoje, Japonijoje ir Korėjoje. Mūsų užsi
mojimai grąžinti tiems kraštams taiką, vis 
dar tebėra blokuojami. Bet mes darysime 
viską it panaudosime visas savb turimas 

.jėgas, kad tos tautos susilauktų patenkina
mų patvarkymų.

Siekdami savo tikslo išlaikyti pasaulinę 
taiką, daugelyje kelių mes žengiame pirmyn. 
Bet svarbiausios mūsų dabar daromų pas
tangų yra tos, kurios remia ūkiškąjį pasau
lio aJetatymą. Šiame darbe mes numatome 
bendradarbiauti su kitomis tautomis. Gaila 
tačiau, kad ne visos vyriausybės yra nuo
monės, jog bendromis tautų pastangomis 
galima daug pasiekti pasaulio ūkiškojo at
statymo- srityje. Aš traktuoju aukščiausios 
svarbos reikalu, kad Kongresas pritartų 
Europos atstatymo programai ir suteiktų

d., pa- 
pirmie- 
dolerių.

landžio 1 d. ligi 1952 m. sausio 30 
skirdamas pirmai pradžiai, t. y. 
siems 15 mėnesių, 6,8 milijardus 
Aš prašau Kongresą veikti paskubomis.

Mes einame sveika, konstruktyvia ir užsi
brėžta linkme vykdydami savo užsimojimus 
taikai įgyvendinti. Mes kovojame prieš ne
turtą, badą ir vargą. Tas kelias veda į tai
ką, o ne į karą. Mes tveriame pasaulį, ku
riame galėtų gyventi visos pasaulio tautos 
nesibijodamos užpuolimo. Tas kelias veda 
į taiką, o ne į karą. Pirma kita ko mes no
rime pasiekti pasaulio tautų vieningumo, 
kuris būtų paremtas vertinimu individumo 
ir žmonių broliškumu. Tas - kelias veda į 
taiką, o ne į karą.

Mes esame tvirtai nusistatę, kad kiekvie
nas mūsų pilietis turi turėti lygias teises 
ir galimybes tsgdyti savo jėgas ir išmany
mą, o taip pat va Minti' savo rolę mūsų 
tautos likimo kontrolėje. Mes esame nusi
statę tautos gamybos išteklius visiškai ir 
pilnai panaudoti visų labui. Tai yra tikė
jimas J žmogaus vertę, nes tai yra minėtų 
tikslų pagrindas. Yra pats laikas, kad mes 
tuos fundamentalinius principus įsidėmėtu
me, nes šiandien J mus žvelgia visas pa
saulis, laukdamas kad mes perimtume va-

Ar pripažins Markos vyriausylię?
bėjimo tikslams įkurdinti ypatingą Balka
nų komisiją, Albanijos vyriausybė apkalti
no JAV ir D. Britaniją siekiant Balkanuose 
iššaukti aštrų konfliktą. Albanija atsisako 
bendradarbiauti su ypatingąja komisija. Jos

Londonas (UP). Britų užsienių reikalu 
ministerijos kalbėtojas pareiškė, kacį D. 
Britanija svarsto tiesioginės diplomatines 
akcijos galimybes įspėti „tam tikras galy
bes”, kad jos nepripažintų Markos vyriau
sybės.

KONCENTRUOJAMA KARIUOMENE
Atėnai (Dena/Reuter). JT ir draugiškų 

valstybių vyriausybėms graikų vyriausybė 
pranešė kariuomenės skaičių, kuri esanti 
jos kaimynų buriama netoli Graikijos sie
nų. Būtent: aštuonios albanų divizijos pietų 
Albanijoj ir dvi jugoslavų armijos pietų 
Serbijoj bei du korpusai bulgarų stovyklau
ją pietų Bulgarijos pasienyje.

ALBANIJA ŠNEKA SVETIMOMIS 
LŪPOMIS

New Yorkas (Dena/INS). Savo atsakymo 
notoje JT gener. sekretoriui Trygve Lie, 
kurioje buvo prašonas leidimas Albanijos 
teritorijoj prie graikų — albanų sienos ste-

manymu, tokia komisija pažeidžia JT Char- 
tą ir penkių didžiųjų vienbalsiškumo prin-į 
cipą. Albanija tokią komisiją vertina kaip 
„nelegalią ir neegzistuojančią”.

TAI BOTŲ VERTINAMA KAIP GRĖSMĖ
1 TAIKAI

Londonas (Dena/Reuter). Britų atstovai 
Belgrade Sofijoj, savo vyriausybės pavesti, 
įspėjo Jugoslavijos ir Bulgarijos vyriausy
bės, kad Markos vyriausybės pripažinimą 
britų vyriausybė traktuotų kaip „tarptauti
nių nuostatų sulaužymą” ir kaip grėsmę 
taikai. «

Bulgarijos ir Jugoslavijos vyriausybėms 
lygiai tokius pat demaršus padarė ir Jung
tinių Amerikos Valstybių, atstovai.

z

Italų policija stengiasi išsklaidyti demonstracijas Romoje, Piazzo Sonnino aikštėje

TRUMPOS ŽINIOS
Bad Nauheimas (Dena). Amerikiečių Ko

rėjos okupacinėj zonoj, pasak prancūzų 
radiją, dviejų paskutiniųjų mėnesių būvyje 
suimti keturi šimtai žmonių, kurie kaltina
mi rengę ginkluotą sukilimą.

Belgradas (Dena). Anot AFP, Jugoslavų 
vyriausybė kreipėsi J JT su skundu prieš 
JAV dėl jos blokuoto aukso ir kitų vertybių 
siekiančių 56 milij. dolerių vertės.

Paryžius (Dena-Reuter). Naujoji profesi
nė sąjunga FO savo narių skaičių padidins 
dar maždaug 200.000 asmenų, prie jos pri
sijungus prekybos tarnautojų prof, sąjungai.

New Yorkas (Dena-Reuter) Policija ne
gali susekti pėdų pranykusio New Yorko 
prekybos namų savininko Juliaus Chehder, 
kurio 77 dėžių siuntoj į Haifą ir Tel Avi
vą buvo rasta sprogstama medžiaga.

Kairo (Dena/Reuter). Egipto ministeris 
pirmininkas Nokrashi Pasha parlamente 
pareiškė, kad jo vyriausybės politikas pa
grindinis tikslas yra: kad kuo skubiausiai 
ir be jokių sąlygų būtų atitraukti britų da
liniai iš Egipto.

Teheranas (Dena/Reuter). Nuo persų kai
riųjų tudeh (masių) partijos atskilo pro- 
sovietiškas elementas, kurs sudarė naują 
„socialistinę tudeh partiją”.

Londonas (Dena/Reuter). Į Londoną at
vyko Irako ministeris pirmininkas Salih 
Jabtir, kurs kalbėsis su Beviitu dėl D. Bri
tanijos — Irako sutarties revizijas.

Nauji neramumai Italijoje
i Londonas (Dena/Reuter): Kai kuriuose 
italų kariuomenės daliniuose prasidėjo 
bruzdėjimas. Tas įvyko dėl nepaleidimo iš 
kariuomenės 30.000 1925 m. šaukimo karei
vių. Vyriausybė, saugumo sumetimais, jų 
tarnybos laiką pratęsė' ligi bendrųjų rinki
mų, kurie įvyks balandžio mėnesyje. Ry
šium su tuo įvyko kareivių protesto de
monstracijos Udinėje, Bolognoje, Milane, 
Palerme ir Romoje.

Roma (Dena/INS). Italijoje vis dar nera
mu. Bankų tarnautojų streikas tęsiasi jau 
keturiolika dienų. Dėl tos priežasties mili
jonams darbininkų ir tarnautojų neišmoka
mi atlyginimai.

Roma (Dena/Reuter). Pietro Seechia, kurs 
italų KP įžiūrimas kaip vadas nr. trečias, 
pareiškė, kad italų komunistų partija 1947 
m. rugsėjo mėti, turėjo 2,25 milijonus na
rių.

TARPTAUTINE GARRIBALD1 BRIGADA 
ITALIJOJ

Bari (Dena). Į Gravitą, netoli Bari, pa
siųsta stiprus policijos daliniai, aprūpinti 
šarvuočiais. Ten susidarė tarptautinė Garri- 
baldi vardo brigada, kurios tikslai ilti šiol 
nežinomi. Tame rajone būklė yra labai 
įtempta-

valanda grąžinti mums tikė
jimą į Dievą, kuris teikia mums pasitikėji
mą, kad galėtume įvykdyti ateinančių me
tų uždavinius.”

TRUMANAS REIKALAUJA ĮSILEISTI DP
Vashingtonas (Dena). Savo kalboje JAV 

prezidentas Trumanas reikalavo galimai 
greičiau išleisti Įstatyminį potvarkį ir leisti 
įvažiuoti į Jungtines Amerikos Valstybes 
tūkstančiams išvietintųjų asmenų iš karo 
paliestų sričių Europoje.

IŠVYKSTA PER 2000 DP.
Heidelbergas (Dena). Kaip praneša vy

riausioji PCIRO būstinė, per pirmąsias 
dešimtį dienų po naujų metų amerikiečių 
zoną apleis per 2000 išvietintųjų asmenų. 
Jie išvyks į Vakarų kraštus naujai įsikurti.
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* Iš Palestinos pranešama vis apie naoi 
jus atentatus ir bombų sprogimus bei nau
jas aukas.

Marshallio planas rišamas su JAV saugumu
Vashingtonas (Dena/Reuter). JAV užsie

nių reikalų ministeris George G Marshallis 
Senato užsienių reikalų kornosijoje pasakė, 
kad jei ir toliau respublikonai Kongrese 
darys nubraukimus nuo sumų, kurios su
daro amerikiečių įnašą Marshallio plane, 
tai lygiai taip pat galėtų atmesti ir visą 
planą. Europos šelpimas turįs prasidėti š. 
m. balandžio 1 d. Pirmiesiems 15 mėnesių
reikalaujamoji suma, t. y. 6,8 milijardai do
lerių esąs absoliutinis minimumas. Jei ame
rikiečių Kongresas šį planą atmestų, tai 
JAV saugumas atsidursiąs pavojuje.

Respublikonų pasiūlymas steigti visiškai 
naują užsienių politikos įstaigą, kuri būtų 
atskirta nuo užsienių reikalų ministerijos ir 
kuri vykdytų pagalbos programą, esąs ne
priimtinas. Esą gi negalį būti du užsienių 
reikalų ministerial. JAV prezidento atsa
komybė už vedamąją užsienių politiką tu
rinti likti neaprėžta.

Atėjęs laikas amerikiečių tautai padaryti 
svarbų sprendimą. Tam sprendimui yra du 
pasirinkimai: ar Jungtinės Amerikos Vals
tybės gali ir turi norą paremti Europos 
atstatymą, arba — kad JAV prisiima sau 
Europos žlugimo pasekmes. Dabartinė pa
saulio situacija esanti ypatingai kritiška. 
Visas pasaulis atsidūrė svyravime, o jo li
kimas priklausąs nuo ’Jungtinių Amerikos 
Valstybių.

KONGRESAS MARSHALL) SUTIKO 
AUDRINGAI

Vashingtonas (Dena/INS): Kai JAV už
sienių reikalų ministeris Marshallis, kelio
mis rtiinutėmis pavėlavęs įžengė į posėdžių 
salę pro šonines duris, ir sėdo į savo vie
tą, jis buvo spontaniškai pasveikintas plo
jimais.? Marshallis, nustebintas tokio netikė
tumo, 'pasikėlė ir pasilenkė. Tuoj pasikėlė 
visi abiejų Rūmų dalyviai ir dar garsiau i 
sveikino.

JAV GALI NUGALĖTI KIEKVIENĄ 
PRIEŠĄ

Vashingtonas (Dena/Reuter). Su dabar
tine savo jėga jūrose ir ore JAV gali lai
mėti keliais sekančiais metais bet kurį ka
irę, pareiškė JAV laivyno admirolas Ches
ter W. Nimitz savo atsistatydinimo proga.

Buv. Amerikos jūrų pajėgų operacijos
vadas savo pranešime toliau sako, kad JAV 
jūrose turi nepralenkiamą pirmavimą ir 
gali prieš kiekvieną pakrantę pastatyti 
plaukiojančius aerodromus puolimui. Nimitz 
spėja, kad ateities laivynas savo lėktuvui 
aprūpins atominėm bombom. Pagal savo 
žmonių resursus JAV yra blogesnėj būklėj, 
negu Centrinė ar Rytų Azija arba Vakarų 
Europa, bet su savo pranašesniais ginklais 
ir galybe jūrose ir ore jos gali karą laimėti.

KINIJOJ SUSIDARĖ IR ANTIAMERIKIE- 
TIŠKA VYRIAUSYBĖ

Hongkongas (Dena). Kaip pranešama iš 
pusiau oficialių šaltinių, čia sudaryta ki-< 
nų opozicinė vyriausybė, kuriai vadovauja 
maršalas Li Tschai Soum. Toji vyriausybė 
ves antiamerikietiškę, vienok probritišką ir 
prosovietišką, politiką. Naujosios vyriausy
bės vadovai, tą savo nusistatymą grindžia 
pastangomis suvienyti Azijos tautas.

NACIONALISTŲ LAIMĖJIMAS PRIE 
MUKDENO

Nankingas (Dena-Reuter). Pagal prane
šimus iš vyriausybės sluoksnių nacionalinė 
kiniečių kariuomenė pralaužė komunistų 
apsupimo žiedą aplink Mukdeną ir pradė
jo plataus masto valymo akciją.

Vashingtonas (Deba). Liepos 15 d. Phila
delphia mieste susirinks tautinis demokratų 
partijos komitetas ir išrinks savo partijos 
kandidatus į prezidentus.

Vokiečiu administracijos ištaigų pertvarkymai
Frankfurtas (Dena/NZ). Sausio 7 j/ 8 d. 

Frankfurte įvyko sujungtųjų zonų vokiečių 
ministerių pirmininkų ir ūkio bei vykdo
mosios tarybos atstovų konferencija. Ame
rikiečių okupacinių pajėgų vadas genero
las Lucius D. Clay ir britų okupacinių pa
jėgų vadas generolas leitenantas Sir Brian 
Robertsonas padarė pasiūlymą pertvarkyti 
vokiečių administracijos įstaigų sudėtį ir 
funkcijas,

Darydamas pranešimą gener. Robertso
nas nušvietė kolnferencijos sušaukimo moty
vus. Jis pažymėjo, kad Londono konferen
cijai iširus yra nuėjusios niekais britų- 
amerikiečių pastangos pasiekti įmanomo 
susitarimo vokiečių problemos klausimais, 
bet nežiūrint į tai, abiejų vyriausybių tiks
las yra nepasikeitęs: siekti Vokietijos 
vienybės. Betgi esą dabar negalima „sėdėti 
sudėtomis rankomis”, o reikia imtis prie
monių. Jis priminė, kad dabar vokiečiams 
daromi pakeitimų pasiūlymai yra tik lai
kino pobūdžio, o ne galutinis sprendimas.

Po dviejų dienų pasitarimų vokiečių at
stovei priėmė sąjungininkų pasiūlymus su 
mažais pakeitimais. Vokiečių ūkio taryboje 
iki šiol buvo 52 atstovai, dabar bus — 104.

VIETON vykdomosios tarybos dabar stei
giama „LSnderrat” — kraštų taryba, į ku
rią įeis po 2 atstovus iš visų aštuonių 
kraštų. Tai bus lyg ir antrieji rūmai. Abie
jų -zonų administracijos direktoriai dabar 
įeis į naujai sudaromą „Verwaltungsrat” — 
administracijos tarybą; kuri bus lyg savo 
rūšies kabinetas. To kabineto pirmininką 
tvirtins kraštų taryba. Be to, dar steigia
ma aukščiausias teisniis ir vienas centrinis 
bankas — „Landerunionsbank”. Teismo už
davinys bus spręsti ginčus tarp atskirų 
kraštų ir ūkio tarybos. Suvienytam bankui 
priklausys kredito politika ir jam bus pa
vesta išleisti piniginius ženklus — bank
notus.

Ryšium su minėto banko steigimu gen. 
Clay pareiškė, kad emisijos banko stei
gimas dar nereiškia, jog šis bankas galės 
tuojau panaudoti jam suteiktą pinigų leidi
mo teisę. Šiuo metu dar būsią mėginama 
valiutos reformą sprąsti keturių okupacinių 
valdžių pagrindu. Be to, gen. Clay pareiškė, 
kad Berlynas į šia administracijos sistemą 
nėra Įtraukiamas, „šiuo momentu apie tai 
netenka galvoti” — pasakė gea. Clay.

Londonas (Dena/Reuter). Prancūzų prf- 
siuntinys Londone britų užsienių reikalų 
ministerijai pareiškė nepasitenkinimą dėl 
prancūzų vyriausybės nepainformavimo 
apie daromus pakeitimus sujungtose anglų- 
amerikiečių zonose. Jis nurodė, kad šiame 
reikale daugelyje punktų prancūzų vyriau
sybė yra kitokios nuomonės.

Hamburgas (Dena). Kilęs Hamburgo 
uoste streikas, kuriame dalyvavo apie 6.000 
darbininkų, po keturių nedarbo dienų yra 
baigtas. Streikininkai reikalavo pagerinti 
skyrimą batų ir tekstilės medžiagų, o taip 
pat nemažinti dabar nustatytus maisto ra
cionus.

Dūsseldorfas (Dena). Visame Ruhro krai
te kilo streikai. Profesinių sąjungų atstovai 
skundžiasi dėl blogo darbininkų maitinimo. 
Lordas Pakenham, kuris šiuo metu lankosi 
Rheino krašte, dėl susidariusios padėties 
pirmoje eilėje apkaltino pačių vokiečių Įs
taigas už netinkamą aprūpinimą.
„ * Amerikiečių karinė valdžia leido Bre
mene įvykti „liaudies kongresui” su sąlyga, 
kad tik KPD ne SĖD bus jo organizatorė.

* į Bremeną atvežta anglų ir amerikie
čių zonoms 97.000 kg. Brazilijos ir Kolum
bijos tabako.
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Jų tikslas įsiviešpatauti pasaulyje
Mes žengiame į istorijos periodą, kuria-....................

me visa pasaulinė politika sukasi apie vi
dujinį ir nacionalinį reikalą, ir kur prasi
deda rungtyniavimas dėl viešpatavimo pa
saulyje tarp sovietų palaikomo komunizmo 
ir tarp Jungtinių Amerikos Valstybių, ku
rios atstovauja Vakarų kultūrą v

Norint pažinti komunizmą nereikia tikė
ti jū šūkiais, bet reikia tyrinėti jų veiks
mus, nes komunistų kalbos yra tik klaidi
nančios agitacijos. Kita didelė kliūtis Va
karų kraštuose komunizmui pažinti yra ta, 
kad čia komunizmas yra traktuojamas poli
tine partija ta pat prasme kaip ir kitos par
tijos. Si galvosena yra groteskinė klaida: 
komunistų partija neturi nieko bendro su 
demokratinėmis parlamentinėmis partijomis. 
Politinė plotmė, kurioje jie stoja, yra vi
sai skirtinga.

Žmonėms, priklausantiems -kitoms parti
joms, labai retai politika yra svarbiausiuo
ju gyvenimo reikalu ir dažniausiai politinis 
veikimas yra tik antraeilis dalykas. O tuo 
tarpu komunistas gyvena tik savoje organi
zacijoje: visa, ką jisai veikia, viskas, ką ji
sai turi, — šeima, užsiėmimas, pinigai, ti
kėjimas,' džiaugsmas, talentas ir pati bui
tis — viskas yra komunizmo dispozicijoje. 
Jam pasaulis egzistuoja tik dėl. dviejų rū
šių žmogiškųjų būtybių: vienoje pusėje 
komunistai; ir kitoje —. visi kiti žmonės

Bet kur Iš tikrųjų yra komunizmo esmė? 
Pasiremiant neginčytinais faktais, jį gali
ma trumpai charakterizuoti: „pasaulinis są
mokslas užgrobti valdžios monopolį kapi
talizmo nusigyveni mo epochoje. Politi
niai jis yra pagrįstas apgaule ir masių te
roru; ūkiniai jas yra kolektyviškas arba, 
mažiausiai, linksta į tai, o socialiniuose 
santykiuose jis yra totalitarinis”.

Reikia pabrėžti, kad komunizmas buvo ir 
tebėra pasaulinis judėjimas. Tai kodėl jis 
yra „sąmokslas”? Sąmokslas yra planas, 
kuris nors Ir turi legalių fazių, bet savo 
pagrindiniuose siekimuose ir savo metoduo
se yra prieštaraująs įstatymams.

Visa komunistinė politika yra ,paremta 
tikėjimu, kad .kapitalistiškoji'”, tradiciniai 
sulipdytoji ir individuališkoji bendruomenė 
yra pasmerkta išnykti. Tirpstantis kapita
lizmas sudaro sąlygas gerai nuliedintai, dis
ciplinuotai ir revoliucingai armijai išplėš
ti sau valdžios monopolį. Jei komunistai 
rekalauja pramonės kolektyvizacijos, tai 
tik todėl, kad privačioji nuosavybė sudaro 
pavojų jų aukščiausiajam tikslui — val
džios monopoliui, kuris aprėpia visas žmo
giškojo gyvenimo sritis: meną, mokslą, li
teratūrą, moralę, šeimos gyvenimą, taip pat 
pramonę, prekybą ir žemės ūkį.

Kitas bruožas, kuris skiria komunizmą 
nuo likusiųjų politinio valdymo formų (iš
skyrus fašizmą), yra tas, kad komunizmą^ 
yra paremtas teroru. Teroras yra esminė 
komunizmo atmosfera. Jis apima viską, jis 
siekia visus galimus gyveninio pasireiškimus

Ir jo veikimo platybės yra neapskaičiuoja
mos.

Teroro papildinys, kaipo antrasis komu
nizmo va ryklia, yra apgalvotas masių klai
dinimas dviem pavidalais. Pirmiausiai, tai 
tiesioginis melas: tikrovės iškraipymas, kal
tinimas savo priešų visiškai išgalvotais da
lykais, išgavimas prisipažinimo dėl visai 
nebūto ir net negalimo nusikaltimo, klasto
jimas citatų ir t.t. Antrasis klaidinimo bū
das yra išradimai abstrakčių formų, kurios 
iškraipo tikrovės supratimą.

Šiais metodais iš komunistinės diktatū
ros pabaisos yra padaroma „demokratinė 
proletariato diktatūra”, o iš žemės ūkių 
nusavinimo — „savanoriškoji kolektyviza
cija” Didžiausias pajamų nelygumas ir gy
venimo sąlygų skirtingumas Sovietų Sąjun
goje pasidaro „socialistinio realizmo trium
fu”, užmušimas įtartinų priešų yra tik „pa
saulinio imperializmo fašistinių agentų lik
vidavimas”, žodis „vienybė” tikrumoje reiš
kia „visiškas pavergimas vieningon komu
nizmo kontro'lėh”, ir t.t. ir t.t

Kombinuodamas šiomis priemonėmis' ko
munizmas stengiasi įsigyti absoliutinį visų 
rūšių socialinės ir politinės galios mono
polį, tuo pagrindu, kad visur ten, kur jau 
komunizmas įgijo tam tikrą galios laipsnį, 
kita galia, kuri , dar turi Šiokios tokios įta
kos, negali begyvuoti.

Pastovios revoliucijos eigoje vis labiau 
komunizmui sekasi sučiulpti nacionalinį 
jausmą Ir iškelti tai, ką Molotovas pavadi
no „multinacionalizmu”. Tas įgalino komu
nizmą įgyvendinti „Stalino realizmo” trium
fą, kurio esmėje yra suliejimas į vieną ju
dėjimą dviejų didžiausių jėgų mūsų laikais: 
intemaciolizmo ir nacionalizmo. Tai reiš
kia, kad komunizmas sugebėjo tinkamu mo
mentu prisitaikinti prie egzistuojančių na
cionalinių vienetų ir išnaudoti jų dinamiką 
savo ypatingiems tikslams.

Tai šitaip komunistų vadovaują vyrai gy
vena tikėjimu į vis artėjantį galutinį tikslą: 
komunistinę pasaulio imperiją arta, jų ter
minologija pavadinus, į „pasaulinę sovietų 
socialistinių respublikų sąjungą”, kuri šian
dien, jiems atrodo gerokai priartėjusi.

! („Gazette de Lauzanne”)

ITALIJOJ 100.000 VYRŲ DEMOBILIZA
CIJA ATIDĖTA

Roma (Dena/INS). Italų vyriausybė ati
dėjo 100,000 vyrų demobilizaciją iš 1925 m. 
šaukimo neapibrėžtam laikui. Vyriausybės 
atstovas pareiškė, kad tos priemonės imtasi 
viešojo saugumo sumetimais nes vyriausy
bė turi būti „pasiruošus visokiems galimu
mams ir iki ateinančio pavasario visuotinių 
rinkimų” disponuoti didesniu 
čiumL

karių skai-

'MASINIS

Balkanų valstybės remia graikų sukilėlius

Kaip prane-

ATRASTAS DAR VIENAS 
KAPAS 

Hamburgas (Dena/Reuter).
ša britų vyriausia būstinė, vienas vokiečių
darbininkas netoli buvusios Belzeno kon
centracijos stovyklos atrado masinį kapą, 
kuriame yra mažiausia 2000 buvusių kace- 
tininkų palaikų.

Vašingtonas (Dena/Reuter). Amerikos už
sienių reikalų ministerija paskelbė JT Bal
kanų Tyrimo Komisijos suglaustą prane
šimą, kurs teikia medžiagos amerikiečių 
kaltinimams, kad Graikijos šiaurės kaimy
nai teikia sukilėliams ginklų. Toji medžia- 

■ ga rodo, sakoma JAV užs. reik, ministeri
jos pareiškime, kad graikų sukilėliai 
pastoviai ir pastebimu būdu yra remiami 
iš užsienių. Toliau komisijos pranešime 
įrodoma, kad Albanija, Bulgarija ir Jugo
slavija atmeta bet kokį bendradarbiavimą 
su JT komisija.

Naujorkas (Dena/Reuter). Kaip rašo 
„New York Herald Tribune” iš Lake Suc
cess, JAV pranešė JT žiniai smulkmenas 

i apie š. m. spalių mėn. 6 d. sudarytąją su-
1 •' '

tartį su persų vyriausybe.
Toj sutarty numatomas amerikiečių ka

rinės misijos bendradarbiavimas tiksiu 
padidinti persų kariuomenės kovinį pajė
gumą.

Misijos uždavinys yra 
pagalbą organizacijos, 
kariuomenės apmokymo 
taktinių ir strateginių 
paruošime karo atveju su bet kuria užsie
nio jėga misija nedalyvauja.

teikti patarimus ir 
valdymo ir persų 
klausimais. Tačiau 

operacijos planų

Rangūnas (Dena-Reuter) Buvęs Burnos 
ministeris pirmininkas U. Saw ir aštuoni 
kiti asmens, kurie buvo teisiami už nužudy
mą ministerio pirmininko Augn San ir kitų 
šešių ministerių, buvo pasmerkti mirtų

Nobelio taikos premija krekeriams
Kai batsiuvio padėjėjas anglas Jurgis 

Fox 1647 metais, t. y. lygiai prieš 300 me
tų, su šventraščiu po pažastim pirmą fortą 
ėjo per savo šalį, jis tai darė norėdamas 
mokyti pozityvios krikščionybės. Bažnyčio
se .ir smuklėse, daržinėse ir aikštėse jis 
skelbė atgailos ir artimo meilės svarbą ir 
asmeninių pastangų į tiesą reikšmę. Kai 
vieną kartą religinėje ekstazėje staiga jis 
pradėjo drebėti, jis buvo pavadintas „dre- 
bėtoju”, atseit, „kvekerių”. Sis kadaise pa
juokos prasme vartotas pavadinimas tapo 
garbingu vardu minėto Jurgio Fox (1624— 
1691 m.) įsteigtai „Draugų bendruome
nei”, kuri už savo. nuopelnus tarptautinėje 
labdarybės veikloje apdovanota 1947 metų 
Nobelio taikos premija. Tačiau kvekeriai 
nėra labdarybės organizacija, bet religinė 
sekta, kilusi tuo metu, kai Anglijos metro
polijoje buvo įsigalėję dideli religiniai gin
čai. Tai yra įdomi sekta, nežinanti nei li
turgijos, nei dogmų, nei kunigų, nei baž
nyčių, atmetanti visus krikščionių- sakra
mentus ir priesaiką teisme, Dėl to kadaise 
buvo jiems atimta teisė turėti viešas tarny
bas. . '

Jurgis Fox ne mažiau aštuonių kartų 
buvo patekęs į kalėjimą dėl piktžodžiavi- 

! mų ir erezijos, ir jei jis savo „religinę 
(demokratiją” ir kovą prieš bažnyčios išon-

Atentatas Jafofe
Jeruzalė (Dena/Reuter) Sprogus Jafos turėjo laipsnių ženklus ir žalias kokardas, 

miesto centre džipui, buvo užmušta 9 žmo- Gruodžio 31 d. taip pat iš džipo panašiai 
nės. Nepatikrintomis arabų žiniomis, džl- uniformuota įgula važiuodama apšaudė ara- 
pas buvo atvairuotas žydų teroristų. 71 as- ' bus Po 24 vaIandų susišaudymo būklė Je- 

i ruzalėje, žydų dalyje, vėl galėjo būti kon
troliuojama. Šeši britų kariai ’ ir keturi po
licininkai susidūrimu metu 'buvo sužeisti. 
Britų daliniai .turėjo pavartoti net ašarų 

I dujas, kad atremti • arabų puolėjus prieš 
i žydu gyvenamą miesto dalį. Arabai šešias 

lių minučių paHktar'džipas išlėkė t orą. |d»enas buvo apsupę apie 2.000 žydų gyve-
Atentalo ^vykdytojai, kurie turėjo priklau- namą kvartalą, bet Haganah kulkosvaidžiais nuuvių zwgujvjc, 

syti Irgun Zwai Lęumi, buvo uniformuoti, ‘ juos atmušė. Į miančių evangelija.

muo sužeistas. Sprogimas apgriovė Bare- ■ 
lays banką, arabų tautinio komiteto pasta
tą, policijos prezidiumą ir penkiolika pre
kybos įmonių.

Prieš banko pastatą, atvažiavo dtj džipai. 
Vieno džipo keleiviai persėdo į antrąjį, ku
ris nuvažiavo, pirmąjį palikdamas. Po ke-

> nius papročius, įrengimus, tvarką ir Įstai- 
■ gas būtų tuo laiku paskelbęs Vokietijoj, gal 
į net būtų buvęs sudegintas ant laužo. Jo 
i galingos asmenybės ir įsitikinimo jėgos
• dėka pasisekė susidaryti didelei bendruo- 
i menei ne tik anglų gimtinėje, bet taipgi
• naujose anglų nuosavybėse Amerikoj, kur 
1 pirmieji kvekeriai misijonieriai atvyko
> jau 1656 metais ir kur 1674 metais įsigijo
• West Jersey ir 1681 East Jersey.

*
Greta Jurgio Fox ypatingai daug dėl 

„Draugų bendruomenės” kovojo William 
Penn, žymaus anglų admirolo sūnus. Savo 

, tėvo palikimą, susidedantį iš reikalavimo į 
17 000 svarų sterlingų --anglų karūnai, jis 

‘ paskyrė žemėms Amerikoj įsigyti. Sis že- 
k mės plotas, didesnis už Šveicariją ir jo at

minimui pavadintas Pennsylvania, šalia 
Jersey, tapo kvekerių judėjimo branduoliu, 
kvekerių, kurių kaip tuomet taip ir šiandie 
vyriausias principas yra brolybė, žmonių 
meilė ir artimo pagalba. 1683 metais Wil
liam Penn įkūrė Filadelfijos miestą. Pen- 
sylvanijai jis sudarė pirmą liberalinę kon
stituciją, veikusią iki nepriklausomybės 
ro pabaigos.

1688 met. spalių m. 5 d. į Anglijos 
jūrį įsikėlė Olandijos sosto įpėdinis 

, Oranijos Vilhelmas III. Išrinkus jį karaliu
mi, anglų parlamento paruoštas „Bill of 
rights” buvo paskelbtas pagrindiniu valsty
bės įstatymu. Jame glūdįnti tolerancija nuo 
1689 m. kvekeriams galutinai teisiniai už- 

! tikrino jų rėliginę laisvę.
Pranešime apie Nobelio premijos pasky

rimą sakoma, kad iš visos 146000 švedų 
kronų sumos yra paskirta po lygiai kveke
rių organizacijoms „Draugų bendruomenei” 
Londone ir „Amerikos Pagelbos Komitetui” 
Filadelfijoj. „Amerikos Pagelbos Komite
tas” buvo įsteigtas 1917 metais Amerikos 
kvekerių, kurie nuo 19 šimtmečio pradžios, 

I vadovaujant amerikiečiui Hieks, šventraštį, 
kaip „išorinį” krikščionybės pasireiškimą, 

I atmetė, tuo atsiskirdami, nuo savo vien- 
’ minčių Anglijoje, dar ir šiandie besire-

ka-

pa-

Kvekerių veikla yra grynai artimo meilės 
veikla, be jokių rasinių, religinių ir politi
nių priemaišų. Jau 1785 metais jie įteikė 
anglų žemiesiems rūmams -peticiją panai
kinti vergų prekybą. 1798 m. kvekeris 
Juozapas Lancaster atidarė pirmąją mo
kyklą beturčiams. Pagaliau kvekeriai buvo 
tie, kurie siekė baudžiamųjų nuostatų su
švelninimo ir žmoniškų sąlygų kalėjimuose 
ir beprotnamiuose įvedimo. 1845 m. Bir- 
mingame padarė jie pirmąjį mėginimą, 
rinkdami padykusius ir be darbo slankio- . 
jaučius gatvės jaunuolius ir mokydami 
juos savo suaugusių mokyklose. Tos rūšies 
mokyklos, kurios buvo vedamos visai pagal 
demokratinius principus, iš dalies egzistuoja 
dar ir šiandien. Daug pastangų padėta ne
grams šviesti. Po pirmojo pasaulinio karo 
kvekeriai padėjo atsistatyti karo metu nu
kentėjusioms kraštams. Jie rėmė ligonines, 
šelpė Serbijos, Lenkijos ir Sirijos kiro 
našlaičius, maitino du milijonu nedavalglu- 
sių vokiečių vaikų, padėjo rusų ūkinin
kams laike 1920/22 m. bado, parėmė grai
kų pabėgėlius, 1921 m. Japonijos žemės 
drebėjimo aukas ir badaujančias vakarų 
Virginijos angliakasių šeimas. Prie viso to, 
jie nesitenkindavo vien oficialiomis žinio
mis apie pagelbos reikalingus kraštus, bet 
dažniausiai dėl tikrosios būklės įsitikindavo 
vietoj. Taip praėjusią vasarą penkių asme
nų kvekerių delegacija buvo atvykusi į Vo
kietiją ir viename fabrike Frankfurte prie 
Maino dirbo paprastais darbininkais tam, ' 
kad Vokietijai sudarytose gyvenimo sąly
gose dirbdami, galėtų nustatyti jų būsimo/ 
pagelbos priemonių apimtį.

1947 n). Nobelio taikos premija Norvegi
jos karaliaus buvo įteikta kvekeriams 
gruodžio mėn. 10 d. Šiuo ne tik yra atžy
mima organizacija, turinti visam pasauly 
150.000 pasekėjų (iš kurių 1 «/» priklauso 
Amerikai ir 20.000 Anglijai), bet ir iš viso 
iškeliamos dvi žmonių bendruomenės ver- 
tybės, kurias pamiršus pasaulis prieitų prie 
chaoso ir katastrofos. Tai artimo meilė k 
pagalba!
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— Ne, per aukštai- ir daug greičiau. Tru
putį žemiau ir kiek nutęsti žodžių galūnes. 
Per daug kapojate. Galūnes ištarki jausmin- 
giau.
- Maja Sibley ilgokai žiūrėjo į jį, galvą 
truputį pakreipusi į šoną, lyg besiklausąs 
paukščiukas. Po to užsimerkė.

— Ar panašiai? — pradėjo pakartotinai 
bert), —' Atsiprašau, rodos, aš palikau 
pirštinę jūsų taksi?
. — Jau panašiau. Dar pabandykit. Leng
va kalbėti greitai, kol neprieini prie pa
skutinio sakinio žodžio. Tada imi ir nu- 
tęsi jo galūnę.

— Gal būt. Na, dar kartą pabandykit. 
Pažiūrėsim kaip atrodo.

Ji staiga nusišypsojo. — Atsiprašau, bet 
ar nepalikau pirštines jūsų taksi.

— Gerai. Ne visai taip, bet pakankamai 
gerai. Dabar į darbą. Laiko turit nedaug. 
Della atnešk jai juodus kailinius. Okej. 
Užsivilk kailinius, griebk taksi ir mauk į 
Brydmonto viešbutį. Iš ten paskambink 

‘ ' Taksi bendrovei. Dar užteks laiko viskam 
atlikti. Bet paskubėkit.

Jis lengvai stumtelėjo Ją pro duris ir 
kreipėsi į Dellą Streetaitę:

— Paskambink Pauliui Dreikui ir. papra
šyk jį tuoj pat atvykti.

Ji linktelėjo' ir jos pirštai žaibiškai pra
dėjo rinkti telefono numerius.

Perris Meisonas vaikščiojo pirmyn ir 
atgal, jo veidas buvo suakmenėjęs, žvilgs
nis sustingęs.

— Jis tuoj bus čia, — pranešė ji. — 
Kas yra, šefe. Ar negalit man pasakyti?

Perris Meisonas papurtė galvą.
— Ne, kol kas dar negaliu, Della. Dar 

pats nesu visai tikras.
— Bet kas atsitiko? (
— Labai daug kas ir baisus dalykas, jei 

viskas nesiderins.
— Kas slegia jus, — teiravosi ji užjau

čiančiu balsu.
— Nuostabu, kodėl tas šuo staugė ir 

staiga nustojo staugęs. Kartais atrodo, kad 
jau žinau, kodėl šuo staugia, bet tada ne
galiu suprasti, kodėl jis nustojo staugti. 
Kartais pradedu manyti, kad tas viskas iš 
piršto išlaužta.

— Juk negalima ir laukti, kad viskas 
iš piršto išlaužta.

— Juk negalima ir laukti, kad viskas 
tuoj pat derintųsi, — tarė ji ir jos akys 
nuo susikaupimo pasidarė, juodos. — Ką 
tik užbaigėt didelę bylą ir vėl neriatės į 
kitą.

— Žinau. Tai kainuoja nervų, bet aš ne
gaili: be to. Manęs tai nevargina. Mane 
vargina nesideriną faktai. Kuomet viską ge
rai išaiškini, jie paprastai, derinasi. Tai 
kaip kokia mįslė, kurią reikia atspėti. Tuo
met viskas puikiai derinasi.

— Kas šiuo atveju nesiderina?

— Viskas, — sumurmėjo jis ir pakėlė 
akis, išgirdęs beldimąsi į duris.

Tikrai Paulius Dreikas — ir linktelėjo.
Jis priėjo prie durų, atidarė aukštam 

detektyvui.
— Prašau, Pauliau, surask žmogų, su ku

riuo Teima Benton išėjo; žmogų, kuris 
vairavo ševroletą 6 M 9245.

Paulius Dreikas lengvai ir nuoširdžiai 
nusišypsojo.

nešė, kad An Vongas gyvena be dokumen- 
Į tų; pranešėjas nenorėjo pasisakyti, kas 
esąs Jis tik prašė, kad kas nors būtų pa
daryta.

— Kaip manai, ar tai buvo kinietis ar 
baltasis? — paklausė Perris Meisonas.

— Atrodo, baltasis ir, atrodo, išsilavinęs 
j žmogus. Jis kalbėjo, kaip išauklėtas žmo
gus.

1
— Nemanykit, kad tik jūs vienas mobi- 

lizuojat visus į darbą. Mano vyrai apsuk-, 
riai dirbo ir jau dabar tau galiu t duoti 
atsakymą. Tas žmogus yra Karolis Taiskas. 
Tai jaunas vyras, mėtytas ir vė ytas. Po
licija žino jį. Jis dabar įveltas į kažkokią 
smulkią aferą.

— Ar nenori dar ko daugiau?
— Su laiku, taip.
— Mes gauname apsčiai medžiagos. 

Iš x tikrųjų mes gauname medžiagos 
iš viso krašto. Gavom daugiau prane
šimų apie padėtį Santa Barbaroje. Ištar- 
džiau visus, net ir kinietį virėją.

— Gerai. Man kaip tik įdomu tas virė
jas. Kas su juo atsitiko?

— Jie kažką padarė, kad jis sutiko būti 
deportuotas. Nežinau tik ką. Manau, kad 
Klintonas Foils kreipėsi į imigracijos orga
nus sužinoti, koks reikalas. Nieko nesura- 
dom išskyrus, kad jis gyveno nelegaliai. 
Folis pasistengė, kad kinietis tuoj pat būtų 
deportuotas, be tolimesnio apklausinėjimo 
ir tardymo. Be to davė jam pakankamai 
pinigų, kad jis galėtų įsikurti Kantone. 
Mūsų pinigų kursas dabar daug aukštes
nis už kiniečių pinigus. \

— Ar dar ką nors žinai apie jį? Apie 
virėją?

— Yra kažkas įdomaus, kaip imigraci
niai organai sužinojo ir suėmė jį.

— Kas tai galėjo pranešti?
— Tiksliai nežinau, tik tiek galiu pa

sakyti, kad kažkas paskambino ir pra-

— Gerai, toliau.
— Tai viskas, kas neabejotinai tikra. 

Tačiau vienas imigracijos valdininkas ku- 
, ris kalbėjo telefonu su tuo nepažįstamuoju, 
Į priėjo išvados, kad Folis padarė tą pra- 
| nešimą. i

— Kodėl Folis tai būtų padaręs? — 
susimąstė Meisonas.

— Aš irgi keliu tą klausimą. Gal būt, 
tai neturi jokio ryšio. Aš tik pranešu, ką 
man sakė valdininkas.

Perris Meisonas išsitraukė pokelį ciga
rečių, vieną padavė Dellai Streetaitei, kitą 
Pauliui Dreikui. Jis uždegė Dellos ir Drei
fo cigaretes ir norėjo užsidegti savo, bet 
Della Streetaitė jį sulaikė.

Jis rūkė keletą minučių tylėdamas. ,
— Gerai, — kreipėsi pagaliau Dreikas, — 

ką dar turime?
Perris Meisonas tarė: — Norėčiau gauti 

Paulos Kartraitienės rankraščio pavyzdį: 
be to Kartraito šeimininkės ir tos moteriš
kės, Telmos Benton. Gausiu pavyzdį taip 
pat iš Bessie Forbsienės.

— Kuriam tikslui? — pasiteiravo de
tektyvas.

— Dar nepasirengęs pasakyti. Noriu, 
kad valandėlę palauktum čia, Pauliau. — 
Ir jis ėmė be paliovos vaikščioti

Jie stebėjo jį tylėdami, bijodami trukdyti 
jo susikaupimą? Galiausiai baigė cigaretes 
ir užspaudė smilkstančias nuorūkas. Meiso
nas vis dar tebevaikščiojo.

Po dešimt-penkiolikos minučių suskam
bėjo telefonas. Della Streetaitė atsiliepė,

žvilgtelėjo į Perrj Mėisoną, laikydama ra
gelį rankoje.

— Taip panelė Sibley. Ji norl jums 
pranešti, kad ji viską atlikusi kaip įsa
kyta ir viskas esą pilnoj tvankoj.

— Ar gavo pirštinę? — paklausė Perris 
Meisonas.

Della Streetaitė linktelėjo
Perris Meisonas susijaudino.
— Liepk jai paimti automobilį ir tuoj 

pat atvykti į įstaigą. Tegul atneša pirštiną 
ir sumoka už taksi. Nepamiršk pasakyti jai, 
kad nepaimtų to paties dryžuoto automo
bilio Tegul paima kitą..

— Kam tas visikas? — paklausė Dreikas.
Perriš Meisonas nusikvatojo.
— Palakstyk desėtką minučių ir sužinosi 

Pasiryžęs pakelti dangtį, ar ne?
Paulius Dreikas vėl sukrito į didelę 

odinę kėdę, užmetė savo ilgas kojas ant 
kėdės atramos, Įsikišo J burną cigaretę, 
įžiebė į puspadį degtuką ir užsirūkė.

— Gerai, galiu palaukti. '' Lažinuos, kad 
jums, advokate, nėra laiko miegoti.

— Papratus visai neblogai, — tarė Mei
sonas ir vėl ėmė vaikščioti po kambarį. 
Porą kartų nusijuokė, ir vėl vaikščiojo ty
lėdamas.

Po pirmojo' juoko Paulius Dreikas įs
tengė išstenėti klausimą:

— Nori mane pastatyti į juokingą padė
tį, Perri?

— Ne, aš tik galvoju, kaip gražiai bes 
nustebintas detektyvas seržantas Holkom- 
bas.

— Kuo? — paklausė Dreikas..
Informacijomis, kurias aš jam suteiksiu,— 

atsakė Meisonas ir vėl ėmė žingsniuoti.
Mygtukas prie išorinių durų subraškėjo, 

ir kažkas mandagiai pasibeldė.
J — Pažiūrėk kas, Della, — kreipėsi ad
vokatas. (**•
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grupes. Dabar šios grupės viena 
iškopė ant Kanados kranto, kur 
malonūs imigracinių Įstaigų pa

po 40 asmenų kiekviena — 
kasyklų žinioje. Tas pats 

ir beveik visasi kitas Tik 
buvo paskirta geležinkelio

Ankstyvą rytmetį mūsų „Gen. S. D. 
Sturgis” įplaukė į seniai lauktąjį Halifaxo 
uostą. Apie jo, o tuo pačiu, žinoma, ir 
mūsų pačių, atvykimą leiskim kalbėti da
bartiniams savo šeimininkams — uoste jau 
laukė kanadietis žurnalistas su foto-apara- 

' tu. Tos pačioj dienos (XII. 12) „The Hali
fax Mail” pirmam puslapy įsidėjo penkių 
lietuvaičių nuotrauką ir tokio turinio ži
nutę: „šį rytą į uostą atvyko JAV kariuo
menės transporto laivas „Gen, S. D. Stur
gis” dė] didelio bangavimo pavėlavęs 48 
val„ su daugiau kaip 850 DP iš anglų ir 
amerikiečių okupacinių zonų Vokietijoj. 
Kelionės metu laivas turėjo kovoti su 
blogomis oro sąlygomis. Pagal įgulos 
tvirtinimą — maždaug ’/< DP sirgo jūros 
liga. Šiuo transportu į Kanados naujų pi
liečių skaičių įsijungė pirmosios grupės 
asmenų, dirbsiančių tekstilėj, geležinkely 
Ir kasyklose.”

Išlaipinimo procedūra gana paprasta. Vi
si atvykusieji, dar nepasiekus Kanados 
krantų, buvom suskirstyti į įvairaus didu
mo darbo 
po kitos 
jau laukė 
reigūnai.

Dar kartą patikrinamos vizos, spaudžia
mas įvažiavimo antspaudas, ir visa grupė 
perduodama čia pat laukiančiam darbo
vietės atstovui. Praktiškai-tik tada tepa- 
aiškėjo, kur kuri grupė pateko. Abi’ lietu
vių grupės — 
atsidūrė aukso 
likimas ištiko 
maža dalelytė
statybos ir remonto darbams. Tiesa, ‘prie
varta į kasyklas niekas nebuvo varomas. 
Mūsų grupės palydovas netgi pareiškė, 
kad tie, kurie nenori dirbti aukso kasyklose, 
gali su juo nevažiuoti, tačiau jis nežino, 
kas tada su jais bus daroma. Be abejo, 
mūsų tarpe kasyklų mėgėjų beveik nebuvo. 
Jeigu mums pirmojoj pereinamojo) sto
vykloj (zoninėj) Kanados pirklių misija bū
tų pareiškusi, kad ji mus verbuoja kasyklų 
darbams, daugumas iš mūsų būtumėm ne
sutikę važiuoti. Betgi tada buvo kalbama 
apie miško kirtimą. Kortos sąmoningai ar 
nesąmoningai buvo atskleistos tik Diep- 
holze, kur mes, laivo laukdami, bado verčia
mi, turėjom išsiparduoti paskutinius daik
tus. Po tokio išsiparceliavimo kelio atgal 
jau nebebuvo. Halifaxe nesutikti buvo' tai- 
pbgi beveik neįmanoma. Tokiu atveju mū
sų 40 asmenų grupė būtų išsklaidyta tarp 
svetimšalių, ko mes nei vienas nenorė
jome. Jau geriau visiems krūvoj vargą 
vargti, kartu menkutėmis džiaugsmo pro
švaistėmis dalintis. Prie tokio mūsų apsi
sprendimo didžia dalimi prisidėjo kasyklų 
atstovo gana Įdomi asmenybė, kupina nuo
širdaus paprastumo ir noro mums padėti. 
Kaip vėliau paaiškėjo — mūsų palydovas 
buvo kasyklų bendrovės vicedirektorius — 
kalbama — labai įtakingas asmuo Toronte.

Kanada — kitas pasaulis, kanadiečiai — 
kito kontinento atstovai. Jeigu Vokietijoj 
į mus, „prakeiktuosius užsieniečius”, be
veik Visur buvo žiūrima su neapykanta, 
kiekviena proga laidomi nenupelnyti ak
mens, tai čia, Kanadoj, mus kiekvienas su
tinka nuoširdžia šypsena ir palydi draugiš- 

■ kais rankos mostais.
Muitinės valdininkai 

dirstelėjo į kai kuriuos 
minėlius. Didysis bagažas 
tikrinamas. Prie muitinės

tik pro forma 
rankinius laga- 

buvo. visiškai ne- 
durų jau laukė

visa eilė puikių keleivinių vagonų. Nešini 
pirmomis dovanomis — dviem pūkeliais 
kanadietiško tabako — sulipom į vagonus. 
Prasidėjo ilga kelionė į krašto gilumą.

Į naują kontinentą •
HALIFAXAS—PIRMOJI KANADIŠKOS ŽEMES PĖDA * AUKSO KASYKLOS VIETOJ GELEŽINKELIO 
PELKES, KRAUTUVIŲ VITRINAS * CANADIAN PACIFIC AIRLINES * LIETUVAITES MONTRAELIO

MOŠŲ SPEC KORESPONDENTO KANADOJE

ik APIE MIŠKUS, 
ŽURNALE

Svarbiausias klausimas, žinoma, ar daug 
nelaimingų atsitikimų. Lietuvis šypsosi. 
Sakosi čia išgyvenęs šešerius metus. Per 
tą laiką, girdi, užmuštas buvo tik vienas 
žmogus. Ir jis šypsodamasis pasakoja kitą 
epizodą, kaip vieną sykį keturi vyrukai 
išėjo maudytis. Du iš jų paskendo. Taigi, 
išeitų — kasyklos mažiau pavojingos užu 
kardiškuosius ežerus.

Apie pačias kasyklas, darbą ir darbo są
lygas parašysiu kitą kartą, kai būsiu dau
giau susipažinęs.

Baigiant norėtųsi apsistoti ties Monrea
lyje išeinančiu žurnalu „The Standard”. 
Lapkričio mėn. 29. d. numeryje jis duoda 
visą seriją vaizdų ii DP gyvenimo perei
na mojo j (tarpzoninėj) Diepholzo stovykloj, 
laukiant laivo į Kanadą.

„Kanados Darbo Ministerija ir Imigra
cijos Atstovai nori suteikti naujų vilčių 
tūkstančiams nusimaitinusių europiečių, 
nešvariose, perpildytose DP stovyklose” — 
skelbia minėtasis žurnalas.
e Toliau fotografijų serijų autorius Jotui 
Diess patiekia dvi nuotraukas lietuvaičių, 
nuvykusių darbams į Kanadą. Vienoje iš 
jų — Vanda Abromaitytė (iš Tauragės) 
ruošia stalą pietums, antroji — Sofija 
Abraitytė po darbo valandų puikiam kam
bary, kuris sudaro didelį kontrastą šaltom 
DP stovyklom (apie tai kalba jo paaiški
namasis tekstas), rašo laišką savo tėvams. 

Be abejo, mums DP, tokios nuotraukos 
nereikalingos, nes patiems teko pažinti 
visus stovyklinius vargus, tačiau kiekvie
nam kanadiečiui jos 
mag dalykas, mums 
čiančių balsų.

bus atskaitomos išsos kelionės išlaidos
, mūsų algos ir tik po dešimt mėnesių darbo 

šie pinigai, reikia manytu bus 
sugrąžinti. Tai lyg ir laidas, 
nepabėgtumėm.

Vėl mašinos. Pelkės. Siauras 
klotas kelias. Pravažiuojam pro 
syklas, pro antras ir, pagaliau, — Pickle 
Crow Gold Mines. Jau iš tolo matyti 
kasyklų įrengimai.

I Trumpi įsiregistravimo formalumai. Iš 
raštinės keliaujam į virtuvę. Stovyklos virė
jas (mums truputį neįprasta tvarka) paski
ria kambarius. Čia ir vėl staigmena: gau
nam padorius kambarius dviem žmonėm. 
Visur centralinis šildymas. Minkštos lo
vos. Ak, bene labiausiai bijojom stovykli
nės’ atmosferos, viengungių 
kur būdavo apgyvendinama iki 20 asmenų. 
Todėl dabar pasijutom lyg septintam 
danguje.

| Apie maistą, žinoma, nėra reikalo net 
i kalbėti, nes jums, esantiems Vokietijoj — 

Išaušus (į Sioux Lookouta atvykom vi-, iš praktikos žinau — tas tik apetitą be rei- 
durnaktį), lengvomis liuksusinėmis maši- kalo padidintų.
nomis buvom nugabenti į aerodromą ir po ' Taigi, sėdim šiltuose kambariuose, so- 
keliolikos minučių jau burzgėm Kanados tūs, pailsėję ir neramia širdimi , laukiam 

[padangėm Po mūsų kojomis vėžlio žings- pirmojo vizito požeminėms aukso kasyk- 

niu slinko tokie pat, kaip ir anie, per loms.
traukinio langus matytieji, neūžaugų eglai- I Jau pirmą dieną prisistatė vienas lietu
čių miškdi, ežerai, ežeriukai ir pelkės. Ke- vis — tų pačių kasyklų darbininkas — 
lionė užsitęsė net 50 min. ir mums tas prieš dvidešimt metų išvykęs iš Lietuvos, 
malonumas žada kaštuoti 20 dol., nes vi-j Puolėm klausinėti apie darbo sąlygas.

ant balto išdėstom sovietų, tų tikrųjų „de
mokratų”, kiaulystes. Komunistus jis sa
kosi pakankamai pažįstąs. Pažada aplankyti 
Lietuvos Garbės Konsulą Toronte, o tai
pogi Lietuvių Sąjungą ir jiems įteikti mū
sų sąrašus.

- - | Po dvi ir pusę paros užsitęsusios kelio-
turintieji paskyrimo vietas Quebeeko pro- nės gelei.illkeliu pagaiiau ižiipom iš trau.

Ligi Montraelio važiavom visi 
Montraelyje •— jį pasiekėm vėlai 
ir todėl vietoj viso vaizdo akis tegalėjo 
aprėpti šviesų jūrą ir milžinišką alaus bra
voro „Blade Horse” reklamą — buvo atka
bintos merginos. Jų tarpe ir mūsų lietu
vaitės, o taipogi ir visi kiti transportai, I 
|>.t-:...t.:,v— n—» * 
vincijoj. Atsisveikinom ir su i 
antrąja grupe.

Kanados sostinę Otavą 
Tiesa; pradžioje, pradėdami 
bai domėjomės, pro langą 
vaizdais, bet jie mums greit 
savo gana monotoniško gamtovaizdžio: 
netautrūikstantieji nedidelių eglaičių miškai, 
pelkės, ežerai, vėl miškai, vėl pelkės ir vėl 
ežerai. Retkarčiais įsiterpia viena kitą 
ūkininko sodyba. Žemė balta, sniegu nu
klota. įdomiau tik važiuojant pro miestus. 
Nuo akį rėžiančių spalvotų šviesos rekla
mų jau visi buvom spėję atprasti. Todėl 
dabar puolam prie vagono langų ir kaip 
maži vaikai džiaugiamės puošniomis krau
tuvių vitrinomis. Kai kur jau spindi ili'mi- 
nuotos kalėdinės eglaitės. Kalėdos ne už 
kalnų.

Mūsų palydovas Ypatingai domisi Lie
tuva. Jis netgi pasisako prašęs paskirti jam 
lietuvius, nes lietuviai, esą, geri darbia 
ninkai. Kiek įmanydami jį šviečiam vi
sais okupuoto Pabaltijo klausimais, juodu

kartu.
vakare

kelio-

savo tautiečių y.njo savo paskyrimo stotyje — 
(Lookout — Ontario-provincijoj. Iki 

pramiegojom, klų dar turėjom 120 mylių. Čia mūsų 
kelionę, la- maloni staigmena — Canadiau Pacific Air- 

į skubančiais 
nusibodo dėl

Sioux 
kasy- 
laukė

lines 'keleivinis lėktuvas. Pasirodo, į Picle 
Crow aukso kasyklas nebėra kelio. Todėl 
susisiekimas palaikomas lėktuvais. Pradė
dami kelionę Bremenhavene šauniuoju 
„Oen. S. D. Sturgiu” niekados netikėjom, 
kad ją užbaigti teks lėktuvu. Lėktuvas lig 
šiol Dievo paukšteliams buvo neprieinama 
susisiekimo priemonė — net ir didžiausieji 
mūsų vaizbūnai jau nesinaudodavo, va
žiuodami svogūnų vitaminų ieškoti.

rnoms vėl 
kad kitur

sniegu nu- 
vienas ka

.kambarių’

atveria akis ir, gail
ia imi naujų, užjau-

Vyt Kastytis.

Vieną dieną DP respubliką pasiekė tokio 
turinio žinia: „Rytoj Į šią DP respubliką 
atvyksta Sovietų Sąjungos repatriacinė ko
misija ir tariamame teatre (arklydėse) pa
dalys platų pranešimą apie grįžimą namo. 
Pranešimą darys lietuvis leitenantas Čepas.” 

Sekančią dieną ankstį rytą šią žinią pa
kartojo vietos oficiozas ir pridėjo para
ginimą, kad šiame mitinge reikia kuo gau
singiausiai dalyvauti.

Su nekantrumu laukia šios respublikos 
gyventojai momento, kada galės pamatyti 
šį brangų iš Lietuvos svečią ir plačiai, pla
čiai išsikalbėti apie tai, kas dabar vyksta 
tėvynėje. Jau prieš 11 vai. miestelio gatvėse 
laukė būriai žmonių. Ir staiga pasirodo dvi 
mašinos. Vienoje iš jų sėdi ginkluoti MP, 
kitoje pro limuzino langus žvalgosi ponas 
leitenantas Čepas, o šalia jo amerikiečių 
įstaigų, pareigūnas ir taip pat MP. Maši
nos sustojo, Svečias išlipo ir apžvelgė susi
rinkusiuosius ir tuojau nuskubėjo Į salę. 
Paskui jį ginkluotos sargybos, o po to vi
sa liaudis.

Pora MP vaikštinėjo salės viduje, o sve
čias su apsauga užkopė scenon. Išdidžiai 
pavožė a'nt stato kepurę, kurios kaktoje 
spinksojo kūjelis su pjautuvu.

Ponas leitenantas atrodė puošniai. Pla
tūs auksiniai antpečiai švietė it saulė ir 
gerokai lenkė jam pečius. Per abu pečiu
driekėsi kažkokie diržai, o prie šono ilgoko 
vamzdžio daiktas, atrodo parabelius. Pub
lika susėdo ir nurimo. Svečias pakilo nuo 
kėdės, dar kartą apsidairė ir, sukaupęs vi
sas jėgas, riktelėjo — „Lietuviai”. Ilgoka 
pauza. Tuo tarpu kažkas iš publikos šnib
ždėjo: — Kodėl jį taip saugo MP, ar jis 
toks aukštas ponas. Juk, ana ve, Amerikos 
Prezidentas be MP .apsaugos Vaikštinėja po

Repatriacinis mitingas DP respublikoje
pankus ir kitur. O čia dabar nei šis neitas! I akis į žemę, Į moterį žiūrėjo amerikiečių manęs nepakarsite? Vienas iš minios pag- 

Tuo tarpu ponas leitenantas pradėjo! pareigūnai, tik gaila, kad jie nesuprato jos I tatė šį klausirtią. Tačiau leitenantas nebe-
■ t.~l ll . « X « X Izztz* 1/n r) liiXCZYZ* iniitęsti kalbą: •

— Matot, jūsų giminės, pažįstami ir 
draugai laiškais kreipiasi į Lietuvos vyriau
sybę ir prašo jus čia esančius Vokietijoje 
surasti ir parvežti namo. Taip pat vyriau
sybė gauna daug laiškų ir iš kitų kraštų, 
kaip Amerikos, Kanados, BrazilijosfBelgijos 
ir 1.1, gyvenančių nuo seniau arba dabar 
išemigravusių, kurie prašo juos gelbėti ir 
gabenti tėvynėn. Tačiau aniems mes jau 
nebegalime padėti, nes nebe mūsų kompe
tencijoje. Gi jums mielai padėsime. Vyriau
sybė paskyrė kelis miliardus Rb įsikūrimui. 
Jūsų laukia tėvynė, artimieji. Reikia atsta
tyti tėvynę. Namo galite grįžti visi, vi
siems užtikrintas sotus, palaimintas ir ra
mus gyvenimas. Dabar tėvynėje tikras ro
jus — tokiais palaidais ir sujauktais saki
niais rėžė kalbą ponas leitenantas.

— Nemeluok tu man, aš pati išgyvenau 
jūsų rojų — prabilo aštriu balsu pirmoje 
eilėje veidu į leitenantą sėdinti moteris. 
Leitenantas sumišo, o moteriškė dėstė to
liau. v

— Aš su šeima buvau pasilikusi rusų 
užimtoje srityje ir galvojau grįžti atgal 
namo. Prasidėjo, tiesa, repatrijacija. Mus 
suvarė visus už spygliuotų vielų į lagerį ir 
teta prasidėjo kankinimas. Pirmiausia iš
niekino ir nužudė rusai mano 17 metų 
dukterį, o vėliau suėmė vyrą ir jį nukan
kino. Aš pati pabėgau nuo besiartinančios 
mirties. Tai štai kur jūsų rojus, kur jūsų 
malonus pasitarnavimas grįžtantiems į tė
vynę. Ir nemeluok tu man ir aš kol gyva 
būsiu negrįšiu namo į bolševikų valdomą 
rojų. — Jos balse jautėsi skausmas ir akyse 
žibėjo ašaros, o ponas leitenantas nuleido

Nelengva barakų pastogė
rios savo ruožtu sudaro centrą britų zo
nai.

Po nacių kapituliacijos lietuvių kolonija 
kūrėsi pačiame Detmolde. Nuostabu: tada 
mes vakarams politiškai sukeldavome neaiš
kumų, bet mus gerai užlaikė, karo valdžia 
rodė ir širdį, ir paramą. Dabar gi britams 
suprantamas mūsų atsiradimas vakaruose, o 
neturime ir pusės to, ką turėjome. Bet ir 
patys britai nuturtėjo. Lietuviai buvo gavę 
Hermann g-vėie dviaukštį namą, kuriame 
koncentravosi lietuviškas gyvenimas. Pasi
dalinus juo su latviais, gautas dar vienas 
erdvus namas Bahnhof g-vėje. Kultūriniam 
veikimui sąlygos buvo palankios ir be kliū
čių. Negausus menininkų ratelis stiprino su 
britais saitus ir pažintis. Netrukus Hidde- 
sene gauti menininkų susibūrimo priedanga 
du namai, kiek vėliau jįar trys. Kolonija 
augo ir siekė per 600, jų tarpe arti 100 Leo
poldo stovykloje. Tik ši grupė pajuto jau 
tada tikrą stovyklos gyvenimą. Kolonijai 
augant suvažiavo daugiau dramininkų ir 
dainininkų.

UNRRA Detmolde Įsteigta tik 1946 m. ko
vo mėn., o prieš tai mus globojo kariškiai. 
Nuo šios datos, išskyrus mažas išimtis, li
kimas nedavė mums tėviškų bei širdinges
nių UNRRA’os pareigūnų, mūsų globėjų. 
Bet anksčiau nors geras, o vėliau dar pa
kenčiamas maisto aprūpinimas lengvino kas
dieninius rūpesčius. 1946 m. rugpiūčio 1 d. 
atnešė mums vokiškas normas ir per 15 
mėn. juntame Įsijungimą į „vokišką ūkį”.

Haimowitz pavydėjo mums švaresnių pa
talpų mieste. Perkėlimas į Augustdorfą ėjo 
smarkiu tempu. Dalis išgabenta J Oreveną,

(Iš Augusfdorfo stovyklos gyvenimo)
Į mūsų rytinius aukštaičius panašioje 

Lippėje, kadaise buvusioje atskira kuni
gaikštyste, 12 klm. nuo jos sostinės Det
moldo, tarp kalnelių'ir miškų savo savitu’ 
gyvenimu gyvena Augusfdorfo stovykla. 
Tai tauo vokiškų viątovių atskirtas užsie
niečių miestelis. To paties vardo kaimas 
randasi kiek atokiau. Kada dar gyvavo na
cių Vokietija, kuri tada dar nebuvo surai
žyta zonų „šniūrais”; šios stovyklos rajone 
buvo ruošiami ir mankštinami Hitlerio žy
giams Wehrmachto ir SS kareiviai.

Si stovykla nedaug kuo skiriasi nuo kitų: 
joje gyvenimas nėra lengvesnis, negu kitur, 
nebent malkų turime'pakankamai. Tie patys, 
kaip visur, barakai, kurių dalis lentinė ir 
reikalingais „atributais”, kaip skylėmis sie
nose ir stoguose. Aplink miškai, kurie kas
kart retėja ir greitai miškij aplinkuma pa
virs laukais. Šioje stovykloje pastogę sura
do apie 350 lietuvių, du kart tiek latvių, 
veik šimtas estų ir apie 1500 lenkų.

Lietuviai, kaip ir kiti baltai, čia pastogę 
surado po antro „išvietinimo” praeitų metų 
pabagoje iš Detmoldo su Hiddeseno prie
miesčiu. Tada gyvenome ne taip suspaus
tai -ir vargingai privačiuose butuose Det
molde ir „Penkių namų” kolonijoje Hidde- 
sene. Tam galą padarė mums labai aiškių 
politinių nuotaikų („tautietis”) Haimowitz, 
laikinai buvęs paskutiniu Detmoldo 
UNRRA’os „viešpačiu”. /

Augustdorfe stovyklos lietuviai sudaro 
bendruomenės branduolj, į kurį įeina ir Det
molde neskaitlingai privačiai gyveną lietu
viai. Iš stovyklos kasdien būrelis lietuvių lv.iVu. uans ragaucun * uicvcuq,
vyksta darbui į liet. įstaigas Detmode, ku- 1 į kurį formaliai perkelta ir gimnazija. Gy

venimas jau taip surėdytas, kad sunkesnė
mis valandomis labiau pasireiškia žmonių 
silpnumai. Juk kiekvienam rūpi pirmiausia 
savo kailis. Tad ir tada kai kurie bandė 
ginti save nuo perkėlimo, bet didesnei jų 
daliai tas nepavyko. Tik nedidelis skaičius 
dėl savo patogumų atsiskyrė tauo bendruo
menės masės ir sutiko savo vaikus palikti 
be lietuviško vaikų darželio ir be lietuviš
kos mokyklos. Gražu ir tauru, kad kiti li
ko su visais barakuose ir nesibijo kasdien 
12 klm kelionės, kurios dalį kartais tenka 
sukirsti pėsčiomis. Jie kantriai neša trem
tinio vargelį. Haimowitz netrukus atsikėlė 
direktoriauti ir į šią stovyklą. Čia viešpa
tavo Haimowitz’o-dr. Rolinskio-Mrs. Hull 
dvasia. DP-iečiai iš jų gera nesitikėjo, ypač 
po tokio vaizdelio: kai vienos delegacijos 
atstovas pratarė: „Mes norėtumėme . . .”, 
jis ėmė šaukti, kad ,,DP neturi teisės ką 
nors norėti! . . .” Mes buvome verčiami 
imtis pamazginius pietus iš keleto bendrų 
virtuvių. Šeimininkėms pritrūkdavo laiko ir 
jėgų atsiimti pietums ’skystimą iš kelių vie
tų. Buvo atskiros mažiems vaikams, moti
noms, suaugusiems virtuvės, o lenkai dar 
turėjo ir dirbantiesiems virtuvę. Vaikai bu
vo verčiami lankyti vaikų valgyklą, iš ku
rios pareidavo alkani, o pati virtuvė pasi
žymėjo įvairiais nesąžiningumais. Dr. Ro- 
linski, irgi „tautietis”, vaidino kietą trem
tiniams pareigūną, nors pats ir buvo 
UNNRA’oje DP teisėmis. Ilgais vakarais 
prie nuotaikos „pagerinimo” prisidėdavo 
elektros „prajovai”, kada kartais ištisais va
karais likdavome be šviesos. Vaikai negalė
davo mokytis, negalėdavo paruošti pamokų.

(Penketą į 4 pusL) »

kalbos, bet iš veido išraiškos sprendė, kad 
kas nors įvykę skaudaus.

Toliau ponas leitenantas bandė paaiškinti 
kelius, kuriais tremtiniai grąžinami namo ir 
dar kažką nereikšmingo rezgė sau panosė
je. Tuo tarpu salėje pasigirdo skardus bal
sas.

— Ppne leitenante, noriu paklausti keletą 
klausimų!

— Prašau — atsakė leitenantas.
— Mane asmeniškai domina dabartinė 

Lietuvos padėtis- Be to, 1941 metais 
aukščiausioji LTR valdžia išleido įsakymą 
iš Lietuvos ištremti, valdžios manymu, visą 
šlamštą, atseit vagius, banditus ir kitokio 
plauko reakcionierius. ši operacija palietė 
daugelį tūkstančių Lietuvos žmonių. Tarpe 
tų šiukšlių, jūsų valdžios manymu, buvo ir 
mano geriausias brolis su šeima ištremtas 
ir nužudytas už tai, kad pavasario sėjos 
metu nuo savo valdomo ūkio nesugebėjo 
atiduoti prievolės 1 cnt. miežių. Ar ir dabar 
tebeveįkia tie patys įstatymai ir ar dabar 
už tai tebevežami ir į kalėjimus sodinami 
žmonės?

Ponas' leitenantas sumišo, pasigraibė po 
kišenius, lyg instrukcijų tolimesniam vei
kimui ieškodamas, ir pareiškė, kad į poli
tinius klausimus negalįs atsakyti. Kaž kas 
iš publikos juokaudamas pareiškė, kad ne
turįs įgaliojimų tuo reikalų kalbėti ir jam 
teksią susirišti su tėvų.

— Čia jokia politika, pone leitenante, o 
tik noras žinoti faktiną padėtį tėvynėje ir 
prašau atsakyti pilnai į visus paklausimus— 
prašė primygtinai paklausėjas.

— Kas Tamstą siuntė, ar lietuvių tauta 
ar Maskvos įsakymu čia atvykai? — iškilo 
kitas klausimas.

— Lietuvių tauta — atsakė leitenantas, 
tačiau paraudo ir kakta išsipylė prakaitu.

— Meluojate, Lietuvos kariuomenės uni
formoje kiti ženklai, o čia Tamsta dėvite 
rusų karininko uniformą ir atstovaujate ne 
lietuvių tautos nuomonę, bet tik rusų val
džios įsakymus pildote.

— Pasakyk ponuli, ar mano du broliai 
jau grįžo iš 'Sibiro? Jeigu jau, teatvažiuoja 
pas mane ir mes drauge sugrįšime — nau
jas klausimas leitenantą sunervino.

— Aš tik apie grįžimą namo ... Į poli
tinius klausimus neatsakysiu. Kas norit at
vykite pas mane į mano būstinę ... — pa
laidais žodžiais nervingai svaidėsi ponas 
repatriacinės komisijos šefas.

— Kalbėk Tamsta čia viską atvirai. Mes 
norime žinoti tiesą. Prašom be propagan
dos. Mes ją gerai žinome. Mes nesibijome 
nieko, mes kalbame prieš jus ir amerikie
čiams girdint, tai kodėl Tamsta bijaisi kal
bėti. — Girdėjosi tokie balsai salėje/

— Dar vienas klausimėlis! Anglijoje ir 
Amerikoje prieš ten esamas valdžias atvirai 
ir kas nori kalba ir kritikuoja. O Prancūzi
joje komunistai net vyriausybei ginklu gra
sina. Ir tiems kalbėtojams bei komunistams 
tuose kraštuose valdžia nedraudžia kalbėti 
ir nešaudo. Aš gi nesu komunistas, tačiau 
jo ir išpažinti nenoriu ir aš jį peikiu, 
galiu grįžti į komunistinę Lietuvą ir 
kalbėti pagal savo įsitikinimus ir ar už

norėjo girdėti tiesos žodžių ir jau rinkosi 
savo popierius nuo stalo.

— Neatsako į taip mums rūpimus klau
simus ir kaip mes galime grįžti namo. Nė
ra jokios garantijos dėl žmogaus teisių. Ir 
iš tikrųjų kokia ten pas mus dabar* ir 
valdžia, kad leidžia žmogų agituoti grįžti 
namo ir neduoda pilnų įgaliojimų. Be to, 
kad jis ir pats nesusigaudo savo kalboje ir 
nežino kokiu tikslu čia atvažiavo. Gaila, 
kad tokie žmonės kalba, geriau visai ne
siųstų. — kalbėjo žmonės .eidami iš salės. 
Ponas leitenantas susimąstė, kaip dabar rei
kės pranešti savo vyresnybei apie šios DP 
respublikos repatriacinį mitingą. Parašyti 
kad visi grįžti nori-negali. Juk tai buvo 
liudininkai. Gal užkietėję fašistai? — taip 
pat negalima rašyti, nes susirinko ir, statė 
klausimus į kuriuos deja, negalėjo atsakyti.

Svečias dar kartą atsidūrė nemalonioje 
padėtyje ir tik paraudo, lyg didį propa
gandos triuką prakišęs.

Mitingas baigėsi. DP 
riavO prie amerikoniškų 
ginkluoti sargybiniai, o 
misijos šefas. Jis nuleidęs akis, it nusikal
tęs prieš savo pareigas ir prieš DP liaudį, 
žiūrėjo J žemę. Paskui vikriai įvirto į ma
šiną ir nei sudiev nepasakęs, išdūmė iš 
kiemo. Jo kaktoje spinksojo kūjelis su 
piautuvu, o jį patį puošė svetimos plunks
nos. Tai tokie lietuviai nūdieninėje Lietu
voje)

Kai kas jį pažino ir stebėjosi, kaip iš ei
linio galėjo greitai išaugti į aukštus pa
reigūnus, kiti teigę, kad tekę gretimose lo
vose miegoti kariuomenėje drauge tarnau
jant

Įdomu, kaip prabils jfcnas leitenantas sa
vo viešpačiams apiiį šį mitingą ir ar 
nepaeiųs raporto, 
procentas, o tik fašistitaiai komitetai jų 
leidžia. ,,

Tuo tarpu DP respublikos liaudis priėjo 
vieningos nuomonės, kad agitatorius buvęs 
nepilnai informuotas, blogos/ orientacijoe ir 
su tokia taktika vargu ar jam pavyks ant 
savo meškerės pagauti bent vieną gyvąją 
DP auką. Jeigu jam tai nepasiseks, reikia 
manyti, kad netrukus bus atšaukti visi kre
dencialai ir bus pasiųstas į propagandistų 
kursus žinių pagilinimuL

O tėvelis tokio sūnaus nepaglostys, kad 
brangiems giminaičiams neparveža iš Vo
kietijos savųjų, ir dargi gali suabejoti ar 
tas sūnus pats tik nenori pasilikti kurioje1 
nors DP respublikoje. Tačiau jis turėtų 
neužmiršti, kad tada jam teksią pereiti per 
griežtą skryningą.

Vienkart respublikos DP liaudis pasisa
kė už grįžimą namo ir be keno nors pa
galbos ir nedelsiant, kaip tik bus Laisva 
Lietuva ir kai mūsų valstybės ženklai puoš 
Laisvos Lietuvos karininkų uniformas.

Tuo DP respublikos gyventojų nutarimu 
neabejoja visas kultūringas pasaulis ir jis 
bus tikrai įgyvendintas, kai kiekviena tauta 
kvėpuos savo krašto tyru oru ir laisve.

Tai mes galime patikinti ir poną leitenan
tą Čepą, kuriam šis reikalas taip pat labai

Juvarg-nas,

liaudis dar lūku- 
mašinų. Pasirodė 

paskui juos ponas

namo grįžti nori
tik 
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Jonas Butėnas Amerikoje / ANSBACHAS.

(^AKIMIRKSNIU KRONIKA^

Oruodžio mėn. 12 d. vakarų Vokietijoje, 
tremtyje, gyvenęs, Lietuvos Operos solis
tas Jonas Butėnas išlipo New - Yorke ant 
Amerikos žemės. Nors ir senyvo amžiaus, 
bet visada gyvas ir kupinas naujų planų, 
mūsų dainius palikdamas tremti, kolegas 
dainininkus ir pažįstamus, išvyko pilnas už
simojimų, šioje antroje, kaip jis sako, lie
tuvių tėvynėje, atlikti didelius darbus.

Palikdamas nelaimingąją Europą, jis jūsų 
korespondentui pareiškė, nenutrauksiąs ry
šių su tremtiniais, bet nuvykęs i šią lais
vės šal| visomis išgalėmis stengsis prisi
dėti prie mūsų tremtinių dalios paleng
vinimo. Jis visada jautriai išgyvendavo 
kiekvieną tremtiniams daromą skriaudą ir 
jo buvimas šiuo laiku Amerikoje, kaip tu
rinčiam jau iš seno daug pažįstamų ir 
draugu, prisidės prie to, kad amerikiečiai

geriau suprastų tremtinių padėtį, nes ame
rikiečiai, kaip jis sako, per mažai apie 
mus, tur būt, žino, kad dauguma jų mumis 
vis tebėra abejingi. O didžiausia jo parei
ga būsianti įsijungti į mūsų tėvynės vada
vimo darbą.

Tremtis jį kaip morališkai, taip ir 
niškai buvo gerokai apnaikinusi, todėl 
vykęs pirmiausia turėsiąs pailsėti, o 
to jau imtis darbo. Pirmiausiai teksią aplan
kyti su koncertais lietuvių kolonijas ir per 
tai sueiti į kontaktą su lietuviais amerikie
čiais. Tačiau pagrindinis užsimojimas esąs, 
įsteigimas dainavimo Rūdijos.

Siam jau 55 metų sulaukusiam mūsų dai
nininkui reikia palinkėti sveikatos ir ištver
mės garsinti lietuvių vardą ir vėl neužilgo 
grįžti į laisvą tėvynę, kurią jis trokšta 
dar kartą savo gyvenime pamatytu Lst

kū- 
nu- 
po

Bendros Kūčios
Ansbacho lietuvių tremtinių bendruo

menė šiais metais surengė bendras Kūčias 
Dalyvavo 117 ašmenų. Kūčios pradėtos 
malda, vadovaujant vietos klebonui kun 
Aleksoniui. Prie bendro lietuvių tradici 
niais valgiais parengto Kūčių stalo atitin 
karna žodį tarė Ansbacho LTB Komitet 
pirmininkas p. Šlikas. Kūčių vakaras pra 
ėjo geroj nuotaikoj ir Ansbache gyvenan 
tiems lietuviams paliko neišdildomą įspūd

.-I

Dveji metai stovyklos chorui
S t a d ė. Gruodžio mėn. 28 d. Stovyklos 

choras „Aušrinė” minėjo savo dvejų metų 
darbo sukaktį. Ta proga stovyklos salėje 
suruoštas sukaktuvinis koncertas, kurio 
programą atliko choras ir gimnazijos tau
tinių šokių šokėjų grupė. Sukaktuvinę die
ną vyko „Aušrinės” darbo paroda. Čia 
nuotraukomis, diagramomis ir iškarpomis 

'iš spaudas buvo pavaizduotas „Aušrinės” 
dvejų metų darbas.

„Aušrinės” choras įsisteigė Montgome
ry vardo stovykloje Doerverdene. Seedorfe 
choras sustiprėjo, ir sėkmingai tebedirba 
abar jau trečioje stovykloj Stadėje. Čia

chorą palietė emigracija, tačiau jis buvo 
papildytas naujais dainininkais iš besimokan
čiojo jaunimo tarpo Atėjus daugeliui nau
jų dainininkų, „Aušrinė” šiuo metu nėra 
'tokia pajėgi, kokia buvo anksčiau, tačiau 
ilgainiui, reikia manyti, ji- sustiprės.

Savo repertuare choras turi 138 pasauli
nius ir bažnytinius dalykus. Per dvejus me
tus dalyvavo daugiau kaip 300 religinių ir 
pasaulietinių koncertu. Vien repeticijoms 
choristai per dvejus metus yra skyrę 648 
valandas. Tai didelis dainos mėgėjų pasi
šventimas. Chorą veda Mykolas Liuberskis.

S. N.

Kalėdų eglutė
Ansbacho lietuvių bendruomenės vaikams, 

stovyklos lietuvių pradžios mokykloje, Ka 
ledų antrą dieną buvo surengta Kalėdų 
eglutė. Švietimo vadovui ir mokytojoms 
vadovaujant, pradžios mokyklos mokinia 
padainavo ir padeklamavo. Keletas mergai 
čių atliko plastinius šokius „Snieguolės” i 
„Lapeliai”. Atvykęs Kalėdų Senelis gausia 
apdalino 
vaikučiai 
džiaugėsi 
vaikeliai
nors ir, sunkiose tremties sąlygose.

Bežemis.

vaikučius dovanomis. Džiaugės 
gavę iš Kalėdų Senelio dovanų 
ir tų tėveliai matydami kaip jų 

yra gerai mokomi ir auklėjam

Komitetų reikšmei didėjant

didės sto-

domėtis į 
asmenimis

Jeigu iki šiol komitetų kompetencija ribo
josi daugiausia įvairių informacijų perda
vimu ir taip vadinama reprezentacija, tai 
ateityje jiems teks įvairiais mūsų gyvenimo 
reikalais tarti žodį, kuris turės lemiančias 
reikšmės kreipiant atskirų žmonių likimą 
viena ar kita kryptimi. Mažinant IRO ad
ministracijos personalo skaičių, turės plės
tis pačių DP savivaldos ribos ir 
vykių tautinių komitetų reikšmė.

Iki šiol nebuvo reikalo rimtai 
stovyklų komitetus renkamais
vien dėl to, kad vieno ar kito asmens pa
tekimas į komitetą maža teturėjo praktiš
kos reikšmės. Daugelis rimtesnių žmonių 
net vengė savo kandidatūras statyti. Dabar 
šis klausimas atsistoja visai kitoje plotmėje. 
Daugybę kasdieninio gyvenimo klausimų 
sprendimų teks nulemti komitetams. Su iš
auštančiu pavasariu didės ir emigracijos 
galimybės. Komitetams teks sudarinėti įvai
rius projektus, daryti pasiūlymus ir atran
ką. Šie klausimai kiekvienam bus labai 
opūs ir juos teisingai ir objektyviai tegalės 
išspręsti tik aukšto moralinio lygio ir savo 
tautos interesams atsidavę asmenys. Tik to
kiems vadovaujant bus išvengta nešvarių

intrigų, klastingų skundų ir pragaištingų 
varžybų, tik (tokie galės atlikinėti teisingai 
mūsų reikalus, neskaitydami, kad tuo jie 
savo tautiečiams daro malonę. Jiems teks 
nę vienu atveju stoti ginti savo tautiečių1 
interesus.

Todėl yra nepaprastai svarbu jau dabar 
pertvarkyti komitetus j taip, kad į juos ne
pakliūtų nei vienas savanaudis, intrigantas, | 
karjeristas, kerštaujantis dėl praeities sąs
kaitų, ieškantis tik savo „aš” patenkinimo. 
Dabar mums yra svarbu, turėti komitetuose 
tiesius, garbingus, nuosaikius asmenis ne
žiūrint to, kad karjeristai ir būtų pranašesni 
už juos savo tinkamumu reprezentacijai 
(kuo jie paprastai ir pasižymi). Sprendžiant 
objektyviai, nuoširdžiai ir tenkinant savo 
tautiečių interesus nėra reikalingas aukštai 
rafinuotumas ir suktumas. Todėl kiekvie
nas stenkimės, kad rinkimuose būtų vengia
ma atsitiktinumo, daugiau galvokime patys 
ir nepasiduokime viešai ar užkulisinei įtai
gai. Reikalas liečia ne tik kiekvieną asme
niškai, bet ir visus mus bendrai. Artima 
ateitis parodys, kad persitvarkymas šia 
linkme turėjo didelės reikšmės. J. V.

Akademinė skautų stovykla
1947. XII. 30 — 1948. !. 10 d. d. vienoje 

Bavarijos Alpių vietovėje buvo suruošta 
akademinė skaučių-tų stovykla. Joje daly
vavo Korp. „Vytis” garbės narys Prof 
Kolupaila, Akademinikų skautų sąjungos 
vicepirmininkas V. Augulis, keletas filiste
rių ir 75 studentai skautai-ės, Sambūrio 
„Vytis” nariai. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad šiuo metu S! „Vytis” yra įsisteigęs 
13-oje Vokietijos universitetų. Gyviausias 
jų veikimas pastebimas Baltijos U-te Pin- 
neberge.

Per desėtką dienų iš įvairių vietovių 
atvykę akademikai spėjo gražiai susigy
venti ir persiimti vieninga skautiška dva
sia. Išklausyta visa eilė pranešimų, kuriuos 
skaitė filisteriai ir patys studentai. Suvažia
vimo dalyviai maloniai sutiko žinią, kad 
rašytojas Dr. Vydūnas sutiko priimti 
Korp! „Vytis” spalvas ir tapo šios orga
nizacijos garbės nariu.

Aptarus skautybės padėtį mūsų bendruo
menėje ir universitete, visiškai vieningai 
priimta visa eilė nutarimų Lietuvos vada
vimo, akademinio sugyvenimo ir eventualios 
emigracijos reikalais. Visi suvažiavifno 
dalyviai vieningai pasisakė prieš įvafrių 
mūsų politinių partinių organizacinių mė
ginimus įsiveržti į skautų eiles ir tuo bū
du trukdyti jaunuomenės auklėjimo darbą. 
Studentai skautai-ės taip pat nutatė ne
priklausyti kitoms partinio pobūdžio 
nizacijoms.

Suvažiavimo dalyviai skirstėsi su 
lusia nuotaika ir tvirtu pasiryžimu 
Lietuvos skautybės labui.

orga-

paki- 
dirbti 

Fil. K.

Iš paskendusio pasaulio
Lygiai prieš septynierius metus, 1940 m. gruodžio 31 d. vėlų vakarą būrelis 

lietuvių susirinkome Berlyne, rodos, Uhlandstrasspje pas vieną bičiulį sutikti Nau
jųjų Metų. ,

Visi buvome šio karo pirmojo etapo „tremties” bičiuliai. Berlyno dienos tada 
irgi buvo niūrios, o naktys dang neramesnės, negu dabar. Penkias ar net šešias 
naktis per savaitę su britišku reguliarumu viršum Berlyno pasirodydavo Royal Air 
Force bombonešiai. Miesto jie tada dar negriovė, tik vieną kitą kvartalą paaižy- 
davo. Bet aliarmai trukdavo 4—5—7 valandas. Galima įsivaizduoti, kiek tai pri
vargindavo dirbančią Berlyno liaudį, o kartu ir mus, priverstus be išeities apsi
stoti tame mieste, užsimojusiame tada tapti naciško bizūno komanduojamos Euro
pos, jei jau ne viso pasaulio, sostine...

Mūsų viltys grįžti į Tėvynę buvo didelės ir tikros, nors tuomet Reichskanzlei 
ir Kremliaus šeimininkai tebebuvo susirišę draugingumo paktu, o Molotovas dar 
vos prieš porą mėnesių čia svečiavosi. Tačiau ne iš jų lietuviai tada laukė pra
giedrulių ir padrąsinimo. Mažame patikimų draugų būrelyje sutikdami anuos Nau
juosius Metus, kaip tik išklausėme draudžiamą klausyti britų radijo transmisiją, 
pranešusią apie Roosevelto — Churchillio konferencijos rezultatus „kažkur’’ Kana
doje. Šie vyrai tada žadėjo Europai ir pasauliui išlaisvinimą nuo barbaruos, nuo 
visokių diktatorių, nuo smurto ir pavergimo. Pažadas tada atrodė vos vos įtikinąs 
niūriose Europos miglose. Buvo visai aišku, kad kol pergalė prieš demonus bus 
iškovota, dar turės nutekėti kraujo ir ašarų nemunai. Bet šis tolimas, vos žibąs vil
ties vilkolakis lydėjo mūsų taką tomis brutaliomis naktimis.

Mes buvome jauni, linksmi, kupini pasiryžimo ir pasitikėjimo. Ano meto mano 
artimiausias draugas Antanas V., su kuriuo mudu rišo tiek bendrų žygių ir atsi
minimų, apie ketvirtą valandą ryto prikalbino palikti tą linksmą pobūvį, nes esąs 
tvirtai pasižadėjęs apsilankyti dar j vieną vietą ir norįs, kad jam sudaryčiau kom
paniją.

Išėjome į Knrfūrstendamm, Zoo linkui. Paskui pasukome į Wittenberg ir NoI- 
lendorf - Platz. Snygarojo Bet naktis buvo graži, nė vieno lėktuvo padangėje. 
Tik prožektorių vainikas žaidė viršum miesto, tas grakštusis karo naktų papuo
šalas.

Pasirodė, kad mums reikėjo aplankyti ir laimingų Naujų Metų palinkėti vienai 
Lietuvos pasiuntinybės tarnautojai, panelei P. Aišku, nuėjome , per . vėlai (ar dar 
per anksti), nes jau nė vieno svečio nebebuvo. Bet malonioji šeimininkė tebelaukė. 
Užkandžiai, vynas ir šis tas stipresnio tebestovėjo ant stalo. Iš vyriškos patekome 
| moterišką atmosferą, ir mano draugas staiga pasidarė svajingas...

Vėliau šeimininkė kažkaip netyčia įjungė radijo aparatą. Pasigirdo tradiciniai 
Deutsches Nachrichten Būro pranešimai užjūriams — Naujų Metų proga pasvei
kinimai šiais žodžiais: ......  ein Dampfer von funfundzwanzig Bruttoregistertonnen
versenkt, ein anderer schwer beschadigt..., ein Tanker torpediert..., drei 'Flug- 
zeuge vernichtet..., beschadigt..., versenkt..., vernichtet...”

Balsas kapojo, švokštė, skandavo sveikinimus.
Antanas V mėšlungiškai sukando dantis ir suktelėjo mygtuką. Ir štai pasigirdo 

kitas balsas, man ir jam lygiai gerai suprantama kalba. Tyli, svajinga muzika, 
angliško valso ritmai, gūdus ir tyras mažytis balselis. Kažkuri 
Afrikoje iš plokštelės grojo seną, nudilusią, tiek kartų girdėtą 
cienne Boyer dainelę: —

prancūziška stotis 
ir nusibodusią Lu-

... Parlez — moi d'amour, 
Redites — moi des choses lendres.,. 
Voire beau discours, 
Mon coeur n’est pas las de l’entendre, 
Pourvu que toujours 
Vous rėpėtįez ces mots 
Je vous aimel...

suprėmes:

nuotaika. PirmąIr staiga mus apėmė keista, neapsakoma, 
kartą supratau ir niekados šito stipriau nuo 
pasauliai, taip nesuderinami, kaip du poliai, . „
verte, ir savo etika, ir savo stiliumi. Iš vienos pusės pasaulis, kuris skelbia ne
apykantą, pagiežą, kerštą, griovimo ir naikinimo pasigardžiavimą, ‘
apiplėšti, pavergti, valdyti, kruvinus nasrus pasotinti ... Ir iš kitos 
tyliais ir nedrąsiais žodžiais prabildamas ir lyg gėdydamasis, kad š 
taip dar galima sakyti: — „Kalbėkit man apie meilę, porinki! apie 
telius, jūsų gražaus bylojimo mano širdis nepavargsta girdėti, 
kartotumėt šiuos svarbiausius žodžius: aš jus myliu!...” Ach, tai buvo keistas, ne
įprastas atsakas žodžiams, kurie ką tik sklido iš to paties aparato: versenkt, torpe- 
diert, beschadigt, vernichtet...

nepavaizduojama
to laiko nebepajutau,.— kad yra du 
taip skirtingi ir savo esme, ir savo

., taip trokštąs 
Ir iš kitos pusės pasaulis, 
—šiais laikais 

apie” meilę, porinki! apie švelnius daik- ------------ jjję Vjsuonleį

Nelengva barakų pastoge
(Atkelta iš 3 pusi.)

Tada prasidėdavo mūsų ne „briliantiniai”, 
bet „briliantiniai” Vakarai, nes plaukų te
palas teikdavo vienintėlį galimumą impro
vizuoti žvakę;

‘ U direktoriaus tremtinys nesusilaukdavo 
paguodos, priešingai. Kartą per komendantų 
susirinkimą jis kalbėjo apie tamsias mūsų 
emigracijos spalvas. įrodymui kėlė ir ro
dė kažkokį anglų laikraštį. Kai tremtiniai 
susidomėjo laikraščio vardu, tai jis pasi
rodė esąs ... Londono komunistinis „Dai
ly Worker”. Retas atsitikimas, kai meniniuo
se pasirodymuose matydavome sgvo „glo
bėjus”. Negalėjome savo lietuvišku kuklumu 
rungtyniauti su kitais broliais, kurie lyste 
lindo į visas galimas administracines vie
tas. Stovykloje plačiai, kalbėta apie nesą- 
Srtiingiwnus, tad žmonės ėmė laukti 
UNNRA’os sulikvidavimo. Tam įvykus, bai
gėsi jų viešpatavimas. Tik kelioms savai
tėms praslinkus vietos vokiečių laikraštis, 
aprašydamas stambią vokiečio spekulianto 
bylą, kurioje figūravo briliantai ir kt. daik
tai, rašė, kad jis turėjęs ryšių'su mūsų sto
vyklos UNRRA.

Liesas ir labai liesas DP davinys mūsų 
zonoje. Gyvenimo sunkumus gali mažinti 
tie, kurie gauna Care pakirtus. Tik vokie
čių darbo įstaiga (Arbeitsamt) negalėjo at
sidėti i* tremtinių, įjungtų į „vokiškąjį ūkį”, 
ką nors drastiškesnio darbo srity. Bendra 
tendencija stovykloje skatinti prie darbo, 
bet esi laikomas dirbančiu, jei esi seniūnu, 
mokytoju, įstaigos tarnautoju ar L t Dau- 
gelis stovyklos gyventojų dirba miškuose, 

et jų tarpe lietuvių nedaug tesama. •
Mūsų bendruomenėje susikūrė draminin- 

kų kolektyvas „Aitvaras”, pastatęs mūsų ir 
kitoms stovykloms šios stovyklos nario A. 
Rūko„Bumbulį ir Dundulį”. Čia pat susikū-

kad praktiškai jie nebegzistuoja.
Stovykloje gyvena net trys („Liet. Žo

džio”, „Skautų Aido” ir „Saulutės”) .redak
toriai. Turime vaikų darželį, pradžios mo
kyklą ir gimnaziją. Stovykloje veikia ir ang
lų kalbos, ir elektro monterių kursai. Lin
kėtina, kad kukliai, bet gražiai pasirodęs 
bažnytinis choras stiprėtų toliau ir pasiro
dytų ne tik bažnyčioje. Gražu, kad choris
tai suranda laiko jame dalyvauti. Sėkmin
gai ir gyyai juda skautai.

Į kitus kraštus išemigravo trejetas dešim
čių lietuvių. Didesnė dalis į Angliją. Seimų 
dar niekur nevežė. Laukiama , netrukus at
vykstant įvairių kraštų komisijų, bet visų 
noras tik vienas ... j savo laisvą kraš
tą. Bet emigracija vis dėlto vyksta, nes žmo
nės bijo galimų įvykių ir vakarinėje Euro
poje.

Kai lietuvių kolonija buvo Detmolde-Hid- 
desene, tai savo tarpe pasipešdavome, susi
rinkimai būdavo triukšmingi ir „valdžių 
griovimų” netrūko. Kai mus kiti sugrūdo 
į barakus, tai nuo tų ligų pasigydėme. Ne 
laikas savo tarpe peštis, kai kiti mus peša. 
Dabar čia sunku kartais prisiprašyti žmo
nes sutikti būti renkamu Į komitetus ar į 
organizacijų vadovybes. Ar tai liūdni stag
nacijos pradžios pasireiškimai? Yra tokių, 
kurie visada sugebėjo išsisukti nuo darbo 
bendram labui. Bet yra tokių, kuriems jau 
trūksta „kovoto j iškumo”. Tam padeda už
trukusi tremtis, pakrikusios nuotaikos, ne
vilties atsiradimas . . . Bet kalta ir visuo
menė. Daugelis mūsų be pagrindo „vonuo- 
ja” pareigūnus, todėl nenuostabu, kad dau
gelis ieško ramesnės aplinkumos už vado
vybių ribų ir nebesiryžta kovoti su sunku
mais. Apsileidžiame santykiuose savo tar- 
, , , J ’ kitų gru
pių atstovais, tad nukenčia ir mūsų pačių 
reikalai. Kuklumas virsta apsileidimu.

J. Almantas.

Arch. Inžinieriui

Tadui Vizgirdai,
mirus jo brangiai Mamytei, nuošir
džiai užjaučiame.
T. Valius, L. Vilimas, V. Petravičius,

V. Ratas, P. Augius

Lietuvių Dailės Instituto Pirmininkui

Viktorui Vizgirdai,
mirus jo brangiai Mamytei, nuošir
džiai užjaučiame

Dailininkų „Forma” kolektyvas

mais. Apsileidžiame santykiu 
pe, apeileidžiame santykiuose su

— Tai kažkas iš paskendusio pasaulio, — pagaliau prabilo susimąstęs ir lyg 
sapnuodamas Antanas V. .

Brangiausias ir ištikimiausias mano drauge! Septyneri metai praėjo nuo to lai
ko, bet aš niekad negaliu užmiršti šitos Naujų Metų nakties. Tas paskeųdusis pa
saulis, kurio anuomet tiek troškom,- svajojom ir kentėjom, dar ir šiandien neiškilo 
į paviršių. Atsitiko kažkas dar žiauriau. O ir Tu pats, niekad dėl nieko nenusivy- 
lęs ir nesuabejojęs, paskendai, ’ nugrimzdai, pradingai be pėdsakų, išnykai sūfemo- 
je naujosios nakties, kuri užslinko ant Europos. Tu man palikai ne tik amžinas 
šventos draugystės įkūnijimas, bet tikras ir spindintis simbolis visų našlių ir naš
laičių, tyliųjų herojų, vargšų, elgetų ir benamių, atviroje kovoje kritusių didvy
rių ir iš užnugario klastingai nudobtų, išduotų ir išniekintų prietelių, visų tų, 
kurių nežinoma nei kalėjimo, nei kapo vieta...

Ir jei šiandien man rupios ašaros krenta ant šio rankraščio, tai juk jos negali 
būti išspausdintos. Tikėk tačiau, jei esi gyvas,, kad ir šiandien mes kalbam apie 
meilę ir kad Tavo svajotasis paskendęs pasaulis iškils vėl iš pasakų ežero. Ir 
mūsų kova nėra nei kerštas, nei naikinimas, o tik gynimas žmogaus idealų, 
kuriuos paniekino ir suteršė smurtą nešančioji žmonijos dalis.

BRONYS RAILA

Mielam

Kaziui Venclauskui
ir jo sesutei, dėl tėvelio mirties, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

L. Vilimas, P. Augius
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Skaitytojų, pastabos:
Kas prates užsienio pasus?

1946 metais Britų zonoje Lietuvos Pasiun
tinys Vokietijoje p. Dymša išdavinėjo trem
tiniams užsienio pasus. Jau šių metų pra
džioje beveik daugumai pasų galiavimas 
pasibaigė. Iki šiol niekur neteko užtikti ži
nutės kaip turi elgtis pasų savininkai ir 
kur turi kreiptis, kad pasai galėtų būti pra
tęsti tolimesniam laikui. ,

Kai kurie karštesnio būdo tremtiniai ne
laukdami tuo reikalu jokių pranešimų, pa
matę Generalinio Konsulo pranešimą, kad 
Britų zonoje užsienio pasus išduoda Lie-

tuvos Konsulas Londone, šią įstaigą už
pylė naujais pareiškimais.

Bet visiems puikiai yra žinoma, kad du 
pasus turėti yra draudžiama.

Todėl šis klausimas 
Gal būt, tuo reikalu 
duoti Baltų Centrinė 
Bendroje išvadoje iki 
niams yra neaišku ar
užsienio pasai bus pratęsti ir jie daugiau 
negalioja, ir ar Pasiuntinybė Londone, kaip 
praneša Generalinis Konsulas New Yorke, 
išdavinės naujus pasus. (vj.)

niekam nėra aiškus, 
galėtų informacijų 
Taryba Detmolde. 

šios dienos tremti- 
p. Dymšos išduoti
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