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Vedyhų problema 
Anglijoje

Neprisimenu kuriame laikraštyje 
buvo pasidžiaugta, kad mūsų ben
druomenėje gimimų skaičius' išsilai
kąs reikiamame.aukštyje ir kad to
dėl nesą pavojaus mums fiziškai iš
nykti. Ypač, kad vis naujos poros 
jaunų žmonių kuria naujus šeimos 
židinius.

Tokia padėtis buvo Vokietijoje, 
kur visi gyvenome bendrose stovy
klose, dažniausiai patys jose tvarkė- 
mės, organizavomės. Šitos stovyklos, 
jų gyventojų laimei ir nelaimei, pra
deda turtėti: dalis jų gyventejų iš
vyksta į kitus kraštus. Ypač smarkus 
tuštėjimas pasireiškia anglų zonos 
stovyklose, iš kurių nevedusieji, o 
taip pat tie vedusieji, kurie sutinka 
persiskirti (laikinai!) su šeimomis, 

* smarkiu tempu vežami darbams į 
Angliją'. Paskutinėmis žiniomis, an
glai verbuosią 20.000 moterų ameri
kiečių zonoje; vadinasi, ir amerikie
čių zonos stovyklų sudėtis ir gyven
tojų skaičius ims keistis, jų daliai 
išvykstant kitur. Likuisieji tęs stovy
klose sunkų badmirišką gyvenimą, bet 
kaip organizuosis naujas bendruome
niškas gyvenimas Anglijoje, šiandie 

. sunku dar pasakyti. Ypač, kad atvy
kėliai savo išorinio gyvenimo tvar
kymui neturi jokios įtakos, o turi 
pasiduoti aukščiau išrastiems ir pa
tvirtintiems projektams.

Atvykę į Angliją yra apgyvendi
nami stovyklose. Stovyklos taip su
tvarkytos, kad ten, kur gyvena vy
rai, nėra vietos moterims ir atvirkš
čiai. Po tam tikros valandos, daž
niausiai tai būna 10 vai. vakaro, vy
rai negali užeiti į moterų stovyklas, 
moterys — į vyrų. Visai nesvarbu, 

- vedęs ar nevedęs esi.
Iš pereinamųjų stovyklų persikė- 

; lūs į dirbančių stovyklas, ryšys su 
priešingos lyties asmenų stovyklomis 
visai nutrūksta. Laiškais, tiesa, gali
ma susiradus susirašinėti, bet susi
tikti, pasimatyti, neįmanoma dėl nuo
tolių, laiko stokos ir kelionės bran
gumo. Yra tvirtinama, kad vedusius 
bus stengiamasi neišskirti arba bent 
gretimose stovyklose apgyvendinti. 
Bet būna Jr kitokių atsitikimų. Tai
gi, pažadai ar tvirtinimai dar nėra 
pats įvykis. Sutikime tačiau, kad ve
dusieji anksčiau ar vėliau bus suve
sti vėl į pilnutinį ir turtingesnį šei
mos gyvenimą, bet kas ištiks neve
dusius? Juk „nubyrėjimas“ į sveti
mųjų sietą kaip tik ir bus iš neve
dusių grupės. Jei sakome ir teigia
me, kad kiekvienas bendruomenės 
narys turi išlikti gyvas ir veiklus jos 
narys, tai reikia ieškoti priemonių, 
kurios padėtų palaikyti dvasinį ryšį 
priešingų lyčių jaunuolių tarpe ir 
skatintų vedybas — naujus ir lietu
viškus šeimos židinius. •

Vyrai yra laimingesni: jie ener- 
gingesni, tvirtesni, jie sugeba ir dvi
račiu pavažiuoti tolesnį kelią savo 
laiku, bet taip pat jie gana dažnokai 
pradeda žvejoti rėkiančiai išsidažiu
sias vietines žuveles. Ir pasitenkina 

(Pabaiga 5 pusi.

I.
AMERIKOS LIETUVIŲ VISUO

MENEI
Amerikos Lietuvių Taryba, savo 

metiniame posėdy, 1947 m. spalių 
9-10 d. d., Washingtone, išklausiusi 
Vyk. Komiteto bei įvairių komisijų 
metinės veiklos pranešimus ir apta
rusi tarptautinės būklės raidą, su vi
sišku pasitenkinimu pažymi, kad tiek 
mūsų krašto vyriausybės politika, 
tiek mūsų patriotingosios visuome
nės nusistatymas nenukrypo nuo 
Teisingumo, Teisėtumo, Žmoniškumo 
ir Demokratybės dėsnių. Dar dau
giau, mūsų vyriausybės politika nu
sistovėjo, sustiprėjo ir pagyvėjo be
kovojant už teisingumu paremtos tai
kos įgyvendinimą. Mūsų visuomenės 
kovingumas lygiagrečiai sukietėjo, 
suteikė suderintos veiklos patyrimo, 
pasireiškė dideliu veiklumu ir duos- 
numu.

IRO lėšos netaupiai naudojamos
JAV DELEGATAS ĮSPĖJO DĖL IŽLAIIJ ADMINISTRACIJAI

JAValstybės departamento atsto
vas George L. Warren pareiškė, jog 
Amerika, kuri Europoje esantiems 
tremtiniams išlaikyti pažadėjo 45°/« 
lėšų, nenorinti daugiau skirti lėšų 
„jeigu mūsų išlaidos nebus įtikina
mos“.

Jis IRO komisijoje iškėlė admini- 
.Stracijos išlaidų klausimą ir pažy
mėjo, kad JAValstybės mokančios 
39’/o administracinių išlaidų vyriau
siai būstinei bei vietos įstaigoms iki 
1948 m. liejos 1 d. Šios išlaidos su
darančios 18.706.000 dolerių.

Sir Arthur Rucker, p. Tuck’o vykd. 
sekretoriaus pavaduotojas, pareiškė, 
jog buvusios dedamos pastangos su
mažinti šioms išlaidoms 5.000.000 do
lerių.

Du pasauliai rikiuoja gretas
JAValstybės neša Europai laisvę ir duoną

JAV prezidentas H. Trumanas sa
vo paskutinėje kalboje pareiškė, kad 
„JAValstyblų užsienių politika buvo, 
yra ir bus aiškiai nukreipta padėti 
laisviems žmonėms ir laisvoms tau
toms, kad jos vienos kitoms padėda
mos atsitiestų iš karo sunaikinimų, 
atsistotų ant savo kojų ir pilnai pri
sidėtų prie pastovios ir stiprios taikos 
sudarymo. Yra nesąmonė sakyti, kad 
mes siekiame savo dominavimą pri
mesti kitoms tautoms. Mes tikime' 
laisve Ir mes darome viską, ką gali
me, kad paremtume laisvus žmones 
ir laisvas vyriausybes visame pasau
lyje“.

Galingiausio pasaulyje demokra
tinio krašto vyriausybės vyro pareiš
kimas nekelia demokratiniame pa
saulyje jokių abejonių dėl Amerikos 
užsienių politikos krypties. Amerika 
siekia pašalinti Europoje skurdo, al
kio ir šalčio grėsmę. Prezidentas, 
jausdamas šio žmonijos priešo žalą 
bendrajai pasaulio politikai, šaukia 
š. m. lapkričio 17 d. nepaprastą kon
greso sesiją, kurioje būtų aprobuotos 
Europai gelbėti priemonės ir tiekimo 
būdas. Šitas žygis yra nepaprastos 
reikšmės kovoje su skurdu ir šalčiu 
— jis, beto, įneš atsparos prieš slen
kantį komunizmo diktatūros pavoju.

Komunizmo pavojus nėra tai pro
pagandos medžiaga, bet realybė, ku
rią patvirtino Sovietų komunistų par
tijos sekretorius ir politbiuro narys 
Andrėj Ždanovas. Jis Lenkijoje ,3co- 
minformo“ paruošiamoje krikštynų 
konferencijoje pasakė, kad Marshal- 
lio planas esąs ne kas kita, kaip pa
prastai įvyniotas Europos politinis ir 
ekonominis pavergimas. Ir todėl So
vietų Sąjunga dėsianti visas pastan
gas šio plano įgyvendinimui sutruk-

Nenustokite tikėję tėvynės laisvę
Svarbūs Amerikos Lietuvių Tarybos pareiškimai .<■

P. Warren norėjo patirti, kodėl 
administracijai 3.000.000 dolerių iš
leista daugiau, negu buvo suplanuota.

Šia proga reikia pastebėti, kad 
tremtinių tautiniai komitetai pasiū
lytų konkretų planą IRO vietos įstai
goms perorganizuoti. Dabartiniu me
tu yra didelis ir nereikalingas para
lelizmas, ypač Muencheno apygardo
je. Jei yra komitetų raštinės, tai IRO 
atskirų įstaigų iš viso nereikėtų, o 
pakaktų esamų tautybių administra
cinio personalo. Gal tik didesniuose 
teamuose IRO galėtų laikyti savo vie
ną atstovą, kuris būtų priskirtas prie 
komitetų.

Reikalas labai svarbus ir aliar
muojantis, nes administracijai iš
leidžiamos lėšos atitraukia iš tremti
nių paskutinį duonos kąsnį. Am. 

dytl. P. Ždanovo žodžiais, „tiek, kiek 
Mečia Sovietų Sąjungą, — ji dės vi
sas pastangas, kad sutrukdytų šio 
plano realizavimą“.

Prieš diktatūrines komunizmo už
mačias šiandien rikiuoja gretas be
veik visų pakraipų žmonės. Štai. 
Londone posėdžiauja liberalų inter
nacionalo vykdomoji taryba, kuri 
aiškiai pa: '-ako prieš atgaivinamą

Winston Churchill, D.Britanijos konserve.’orių par-jvs vaJaa ir karo 
meto mlnisterls pirmininkas, paskutiniu metu smarkiai puola mlnisterlo 
plrm-ko C. Attlee vadovaujamą vyriausybę. Jai prikišama, kad ji ve
danti nę valstybinę, bet partinę politiką: ji praradusi Indiją, Burmą ir 

iš viso nesugebanti administruoti

Negana to, savo neatlaidžioje ko
voje už’ teisingumo įgyvendinimą ir 
laisvos, nepriklausomos,' demokrati
nės Lietuvos valstybės atstatymą, 
mes susilaukėme kitataučių bendra
darbių ir talkininkų. Vienkart auga, 
jungiasi ir stiprėja didžioji pavergtų 
tautų ir jų draugų Amerikoje koali
cija. Totalitarininkų puolimas ap
jungia demokratinių laisvių siekian
čias tautas vieningai kovai už išsi
laisvinimą. Ginkluotoji kova bei pa
syvus pasipriešinimas auga ir stiprė
ja visame plote tarp Baltijos ir Vi
duržemio jūrų, tarp Atlanto ir Ty
liojo vandenynų. Rusijos žmonės Irgi 
siekia išsilaisvinimo.

Si būklė padrąsina išsilaisvinimo 
viltis Europoje bei Azijoje ir reikalau
ja iš mūsų visuomenės dar gyvesnės 
paramos savo vyriausybei, savo va
dovaujantiems organams ir didesnio 
duosnumo. Artinasi lemiamas laiko
tarpis, kuris nuspręs žmonijos, kartu 
ir Lietuvių Tautos, ateitį ir likimą.

Amerikos Lietuvių Taryba dėkoja 
visuomenei už ligi šiol jai parodytą 
pasitikėjimą, už moralinę ir gausingą 
materialinę paramą. Pirmajame Lie
tuvai Gelbėti Vajaus etape visuome
nė Suaukojo per šimtą tūkstančiu 
dolerių. Su 1948 m. sausio 1 d. pra
sideda antras šio vajaus laikotarpis.

A. L. T. ragina visus skyrius ir ko
mitetus kolonijose sukrusti, susitelk
ti naujam veikimui, patrigubinti sa
vo pastangas taikai laimė ’.

II. 
parbiSkimas tautai trem

tyje
Amerikos Lietuvių Taryba savo 

metiniame posėdy Washingtono mie
ste, 1947 m. spalių 9-10 d. d., išklau
siusi pranešimus apie moralinę ir 
materialinę Lietuvos tremtinių būklę 
Vakarų Europoje Ir apie VLIK-o va
dovybės vedamą Lietuvos išlaisvi- 

komunistinį internacionalą. Joje svar
stomos priemonės prieš šią žmonijos 
nelaimę.

Spalių 28 d. prasidėjo socialistų 
konferenciją, kurioje, kaip UP prane
ša, bus svarstoma atgaivinti socia
listų internacionalas, kuris būtų pa
statomas prieš komunistinį interna
cionalą.

Jei iki šiol vienur kitur socialistai 

■ nimo veiklą, siunčia kankinės Lietu
vos vaikams tremtyje savo sveikini
mus.

Lietuviai amerikiečiai dldžžuoįaai 
nepalaužiamu tremtinių tikėjimu, ko
vingumu ir vieningumu nelygioje ko
voje prieš tironus, kurie laikinai pa
veržė iš jų Tėvynę, laisvę, žmogaus 
teises ir nubloškė Lietuvos dukras ir 
sūnus į šaltąjį Sibirą, J vergiją tėvy
nėje, į tremtį Vakarų Europoje.

Lietuviai -amerikiečiai, jūsų bro
liai ir seserys, pagelbėjo jums laimėti 
laisvą, nepriklausomą ir demokratinį 
gyvenimą Pirmojo Pasaulinio Karo 
gale. Mes sekėme ir rėmėme jūsų 
pastangas išlaikyti demokratinę val- 
dymosi formą ir pilietines teises jšteų 
laimingais nepriklausomybės metais. 
Mes sielojomės su jumis jūsų paver
gimo ir kančios metais — 1939-1947. 
Mes užtarėme jus, kovojome ir ko-

Vilniaus radijas pranešė, kad š. m. spalių 16 d. Vilniuje nuo šir
dies priepuolio staiga mirė ir spalių 18 d. palaidotas

Prof. Dr. B..LY8 SRUOGA, 
poetas, dramaturgas, literatūros kritikas, vienas Lietuvių Rašytojų 
Draugijos steigėjų, Vytauto D. Universiteto ir Vilniaus Universiteto 
profesorius, Stutthofo KZ kankinys.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Valdyba reiškia nuošir
džią užuojautą velionles žmonai ir dukteriai Ir drauge su Jomis 
giliai liūdi dėl per anksti mus palikusio neužmirštamo „Milžino 
paunksmės“ kūrėjo.

Š. m. lapkričio 16-18 d. skelbiamos rašytojų tremtinių gedulo 
dienomis. Kolegos rašytojai ir LTB komitetai kviečiami tomis die
nomis surengti Balio Sruogos minėjimus.

Liet. Rašytojų Tremtinių Draugijos Valdyba

Supančiotai ir kraujo ašaromis aplaistytai Lietuvos žemei pri
glaudus didį tautos sūnų, kovotoją dėl lietuvių ateities 

prof. Bal| SRUOGĄ.
palikusias juodoje tremtyje Colleges — žmoną Vandą SRUOGIENĘ 
ir dukrelę Dalią SRUOGAITĘ giliai užjaučia ir dalijasi karčia 
skausmu

Bonnos universiteto lietuviai studentai

mėgindavo eiti kartu su komunistais, 
gindami neva darbininkų reikalus, 
tai šiandien, išryškėjus komunizmo 
siekimams, socialistai daugiausia ne 
tik atsiriboja nuo jų, bet ir svarsto 
priemones, kaip kovoti su juo.

Komunizmo prosovietjnė impe
rialistinė doktrina tiek atbaidė so
cialistus nuo bendradarbiavimo su 
koinunistais, jog komunistų pralai
mėjimas žengia sparčiu žingsniu at
gal. Štai, Danijos parlamento rin
kimuose komunistai, kaip BBC pra
neša, netekę 9 iš 18 vietų, kurias 
perėmė socialistai. Norvegijoje, sa- 
vivaldybiniuose rinkimuose komu
nistai taip pat pralaimėjo. Lygiai 
tas pats dedasi ir Prancūzijoje.

Milano arkivyskupas kardinolas 
Alfredo Ildefonso Schuster per Va
tikano radiją savo diocezijos katali
kams pasakė reikšmingą kalbą, nu
kreiptą prieš komunistinį ir marksi
stinį socializmą. Kardinolas Schu
ster priminė tikintiesiems, kad ko
munizmas Ir marksistinis . socia
lizmas yra nesuderinamas su kata
likų bažnyčios tikėjimo ir papročių 
mokslu ir todėl marksistinės orga
nizacijos bažnyčios yra draudžiamos.

Kaip matome pasaulis rikiuoja 
gretas prieš komunistinę diktatūrą.

Pagaliau ir JAV okupacinė Vo
kietijoje vadovybė numato imtis žy
gių prieš komunistų varomą netei
singą kampaniją. Karinis guberna
torius Cen. Clay neseniai pareiškė,' - 
kad Sovietų okupacinės srities pa
reigūnai privertę kalbėti atvirai. 
Dabar esą būsią leista okupacinės 
valdžios pareigūnams viešai pa
reikšti savo nuomonę komunistų 
partijos atžvilgiu. Šis burnos atri
šimas šiaip ar taip yra būdingas ir 
šį tą sakantis. A. Audroms 

vojame už jūsų žmoniškas teises ir 
jūsų išsilaisvinimą. Mes nesiliausi
me rėmę visas jūsų pastangas atgauti 
laisvę, nepriklausomybę ir demokra
tinę santvarką jūsų tėvynei Lietuvai 
ir jos geriems kaimynams. Visomis 
mums prieinamomis priemonėmis 
mes tieksime talką jūsų VLIK-ui ir 
jūsų bendruomenės administraciji- 
nėms bei šalpos organizacijoms.

Lietuviai tremtyje! Nenustokite 
tikėję, kad jūsų Tėvynės išlaisvini
mas ateis, kad jūs greit grįšite lals- 
von Tėvynėn kurti nepriklausomą 
gyvenimą, atstatyti ekonominę kraš
to gerovę ir gydyti okupantų pada
rytas skaudžias žaizdas. Būkite vie
ningi, kaip ir ligi šiol. Dar patver
kite neramių įvykių prieblandoje.

Jūsų draugai, broliai ir seserys 
Amerikoje jūsų neapleis!

Amerikos Lietuvių Taryba 
Leonardas šimutis, pirm. 
Dr. Pijus Grigaitis, sekr. 
Mikas Valdyla, iždin.
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Kq gali vienas lietuvis
Vinco Ambrozevičiaus Amerikoje 00 m. (1887—1947) lietuviškos veiklos mkakčiai paminėti

(Pradžia praėjusiame Nr.)
Po 1905 m. nenusisekusios revo- 

ttucijo* prasidėjo rusų valdžios reak
cija ir daug revoliucinierių buvo pri
versti iš Lietuvos sprukti į užsienį. 
Nemaža jų atsirado ir Amerikoje. 
Atsidūrę laisvame krašte kai kurie iš 
jų demagoginėmis priemonėmis pra
dėjo skverbtis į lietuvių tautines or
ganizacijas. V. Ambrozevičių! dema
gogija nepakenčiama, ir jis pasitrau
kė iš SLA 27 kuopos, kur toji dema
gogija jau buv<£ įsivyravus, ir įsteigė 
naują 245-tą SLA kuopą, kuri ir šian
dien tebegyvuoja. Taip pat jis įstei
gė ir naują Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos (TMD) kuopą. V. Ambrozevi
čius nemėgsta ideologinių kraštutinl- 
mų: jis vidurio tautinės srovės žmo
gus, savo ideologija ir įsitikinimais 
artimas Jono Basanavičiaus ir Vinco 
Kudirkos skelbtiesiems tautiniams 
idealams.

Daugiau kaip 25-ris metus išgy
venęs Amerikoje, V. Ambrozevičius 
1913 m.^trželio 35 d. didžiuliu, pir
mąsyk per Atlantą plaukiančiu Im- 
perator laivu išvyko aplankyti Lie
tuvos. Viešėjo Vilniuje, Marijampo
lėje, Varėnoje, Simne ir kitose vie
tose. Gražių atminimų paliko Drus
kininkai, kur jis buvo pas J. Šliupo 
žmonos gimines ir Nemunu plaukio
jo su gražiu Lietuvos šviesuolių bū
reliu. Lietuvoje jis matė visur ūkinę 
ir kultūrinę pažangą, ir sugrįžus į 
Ameriką visa tai dar labiau skatino 
dirbti dėl kultūriškai atgyjančios Ir 
į laisvę žengiančios lietuvių tautos. 
1913 m. vasarą į Ameriką atvyko Dr. 
J. Basanavičius su Martynu Yču 
rinkti aukų Vilniuje sumanytiems 
statyti Lietuvių Mokslo Draugijos 
Tautos Namams. V. Ambrozevičius 
jiems Newarke surengė prakalbas ir 
pats paaukojo 25 dolerius. Dr. Jonas 
Basanavičius apsilankė pas V. Am
brozevičius ir draug su juo nusifoto
grafavo.

1914 m. prasidėjęs pirmasis pa
saulinis karas Lietuvai atnešė daug 
nelaimių, betgi teikė nemažai ir švie
sių laisvės vilčių. Amerikiečiai, be
sirūpindami savo tautos likimu, šaukė 
seimus, kūrė fondus. 1914 m. spalių 

• 1 - 3 d. Brooklyne buvo sušauktas lie
tuvių visuotinis seimas, kurio daugu
mą sudarė socialistai. Kadangi so
cialistai atsisakė Lietuvai reikalauti 
net autonomijos, tai po kelių dienų 
nevaisingų ginčų tautininkai iš to sei
mo pasitraukė ir susirinkę kitoje sa
lėje įsteigė Amerikos Lietuvių Tau
tininkų Partiją, vėliau davusią pa
grindą Amerikos Lietuvių Tautinei 
Sandarai. Taip pat. buvo įsteigtas ir 
Lietuvos Autonomijos Fondas, vėliau 
pavadintas Lietuvos Neprigulmybės 
(Nepriklausomybės) Fondu. V. Am
brozevičius buvo visuotinio seimo de
legatas ir Tautininkų Partijos narys-

Jūrų Mokykloje
Šie mokslo metai prasidėjo ba

landžio gale, pačiame visų DP suju
dime važiuoti kas tik gyvas ir ką tik 
priima, į Angliją. Nedaug kas besi
tikėjo nei iš lektorių nei iš mokinių, 
kad pavyktų dar ir tuos metus už
baigti, todėl jau pačioje pradžioje 
mokykla nustojo didesnės pusės mo
kinių ir vieno kito lektoriaus. Ta
čiau pasilikusieji mokiniai kantriai, 
be jokių atostogų, sėdėjo per visą va
sarą klasėse, užgniąuždami vilioji
mus puikaus Baltijos pajūrio. Vietoj 
išvykusių lektorių buvo pritraukti 
kiti, ir taip dabar ne tik baigiami an
trieji mokslo metai, bet ruošiamasi 
pradėti ir trečiuosius.

Nauji mokiniai registruojasi nors 
ir ne taip gausiai kaip pirmaisiais ir 
antraisiais mokslo metais, nes jau
nuomenės angių zonoj nebedaug ir 
beliko, tačiau jau dabar matyti, kad 
prisirinks pakankamas skaičius nau
jų įr liks gerokai senųjų molinių 
mokslui tęsti vyresnėse klasėse.

Yra daromi žygiai gauti sutikimą 
iš atitinkamų įstaigų priimti moki
nius ir iš amerikečių zonos. Dar ne
aišku, ar tai pavyks. Mesiąs prasidės 
lapkričio mėn. pradžioje ir kas suin
teresuotas iš US zonos Jūrų Mokyklą 
lankyti, rąžo pareiškimą jau dabar 
šiuo adresu: Lithuanian Section, (24) 
Flensburg, Munketoft I, See- 
fahrtschule. Reikia nurodyti išsi
mokslinimą, kurį skyrių nori lankyti 
(navigacijos ar mechanikos), kada gi
męs, tikslų adresą ir, jei turi, plau
kiojime ar ntfeęhaniškų dirbtuvių 
praktiką.

Mokslo metai užsitęs iki ateinan
čių metų balandžio mėn. gale. 

kūrėjas. Newarke jis suorganizavo 
stiprią Sandaros kuopą, o 1918 m. bu
vo Sandaros vicepirmininkas ir jos 
atstovas Tautinėje Taryboje.

V. Ambrozevičius vietos .lietuvių 
ir amerikiečių laikraščiuose kelia 
Lietuvos laisvės klausimą, per kon
greso atstovus rūpinasi, kad būtų 
paskirta diena. Lietuvos pabėgėliams 
rinkti aukoms. Ir prezidentas Wilso- 
nas ją paskyrė 1916 m. lapkričio 1 d. 
V. Ambrozevičius tuojau "Newarke 
suorganizavo Newark Committee for 
Lithuanian War Sufferers ir buvo jo 
pirmininku. Šimtas rinkėjų miesto 
gatvėse surinko 3.418 dolerių ir 51 
centą. V. Ambrozevičiaus ir kitų ne- 
warkiečių lietuvių iniciatyva buvo 
užsimota įsteigti 200.000 dolerių ka
pitalo bendrovę, kuri atsistatančiai 
Lietuvai sutelktų 5.000.000 dolerių 
kapitalą. Tos bendrovės direktoriais 
buvo išrinkti kun. Juozas Dobužin- 
skas, Vincas Ambrozevičius, Ant 
Staknis, Dr. A. Bacevičius ir kun. 
Baltr. Žindžius. Iš tos bendrovės vė
liau išaugo Lietuvos Atstatymo Ben
drovė, kurioje V. Ambrozevičius ne- 
bedalyvavo. Nepatiko jam jos tvar
ka ir kai kurie jos viršininkai.)

Visuose didesniuose Amerikos 
Lietuvos laisvės Vincas Ambrozevi
čius veikliai dalyvauja. Jis nepra
leidžia nė vienos progos iškelti Lie
tuvos laisvės reikalui. Jis stengias 
sueiti į pažintį su žymesniais žmonė
mis ir juos Lietuvos reikalui palan
kiau, nuteikti, per spaudą, susirinki
mus ir mitingus skelbia Lietuvai 
laisvės reikalingumą ir būtinumą. 
1919 m. New Yorke buvo įkurta Lie
tuvių, Latvių, Estų ir ifcrainiečių Są
junga remti tų tautų nepriklausomų 
respublikų įkūrimą ir stiprinimą. V. 
Ambrozevičius draug su kitais lie
tuviais veikėjais Tautinės Tarybos 
buvo paskirtas atstovų į tą sąjungą 
ir jos reikalais važinėjo į Washing
ton.

Austrijos lietuvių taryba
l Šiuo metu Austrijos teritorijoje 

gyvena apie 1.200 tautiečių. Pasiskir
stymas atskirose zonose atrodo taip: 
Vienoje — 60, amerikiečių — 630, 
anglų — 110 ir prancūzų — 400. Kiek
vienoje vietovėje, kurioje susitelkia 
didesnis tautiečių skaičius, yra su
darytos tautinės bendruomenės. Šio
sios turi išsirinkusios valdybas. Kai 
kuriose vietovėse (prancūzų ^zonoje) 
naujų valdybų rinkimas pastaruoju 
laiku okupacinės valdžios tapo su
varžytas. Šiais atvejais tautiečių rei
kalus atstovauja bendruomenės pati
kėtiniai, kuriais yra dažniausiai buv. 
komitetų nariai. Tautinės bendruo
menės centralizavimas dėl šios prie
žasties taip gi ir dėl to, kad atskirose 
zonose yra visiškai uždraustas tau
tiečių judėjimas iš zonos į zoną, te
galėjo būti tik labai sunkiai įgyven
dinamas. Apie tai, kad galėtų būti 
renkami atskirų vietovių atstovai 
bendram Austrijos lietuvių suvažia
vimam negalėjo būti nė šnekos. Liko 
tik viena galimybė: susirinkti visų 
vietovių bendruomenių pirmininkams 
ar patikėtiniams ir išrinkti bendrą 
organą. 1946 m. pavasarį kun. Gu- 
recko pastangomis buvo ir sudaryta 
kaip tik šiuo pagrindu Austrijos lie
tuvių taryba. Jos gyvenimas tačiau, 
organizatoriams iš Austrijos išsikė
lus, nutrūko.

Štai dabar spalių 11 d. susirinko 
Aukštutinės Austrijos sostinėje Lin
ze prie Dunojaus organizacijų atsto
vai iš Tyrolio, Salzburgo, Riedo ir 
Linzo šio reikalo išjudinti ir kitų 
klausimų išsiaiškinti. Turint iš anksto 
pritarimą Austrijos lietuvių tarybai 
sudaryti iš kitų vietovių, kurių atsto
vai dėl susisiekimo suvaržymo susi
rinkime dalyvauti negalėjo (Grąžo ir 
Vienos lietuvių kolonijos), nutarta 
įsteigti vėl Austrijos lietuvių tąrybą. 
Šioji taryba susideda iš visų LTB 
skyrių pirmininkų. Susirinkime da
lyvavusieji LTB atstovai sudarė tos 
tarybos užuomazgą. Galutinai taryba 
bus konstitucionuota, visoms LTB 
bendruomenių valdyboms akceptavus 
tarybos statutą.

Šioji taryba kreipsis J LTB Vyr. 
Komitetą, siekdama įsijungti į tauti
ną bendruomenę.

Minėtame susirinkime dalyvavo 
šie Austrijos lietuvių darbuotojai: 
prof. Vitkus, prof. Gruodis, p. Bal
tušką, dr. Dambrava, dr. Bud^eika, 
p Stepaitis ir dr. Neaiškia. Susirin
kimo metu buvo pasikeista informa
cijomis apie atskirų kolonijų padėtj

Dar veiklesnis Vincas Ambroze- 
vičius savo kolonijoje. Čia jis tos 
kolonijos spiritus movens. Šaukia su
sirinkimus, organizuoja mitingus, 
kviečia su prakalbomis žymesniuo
sius veikėjus ir kongreso atstovus, 
svarbesniuosius lietuvių žygius ir nu
tarimus aprašinėja vietos amerikie
čių laikraščiuose. Į kiekvieną skau- 
desnį Lietuvos įvykį žaibiškai rea
guoja. Visų tų darbų ne tik aprašyti, 
bet ir suminėti laikraštiniame straips
nyje neįmanoma.

štai keletas būdingesnių Vinco 
Ambrozevičiaus veiklos epizodų, pa
imtų iš J. J. Bachuno 1942 m. jo iš
leistos biografijos:

„Lapkričio 10 d., 1919 m. Newarke 
suorganizuojama Lietuvos Laisvės 
Paskolos stotis. Ambrozevičius pa
tenka vicepirmininku. Gruodžio 28 
d. surengiama Lietuvos Finansinės 
Misijos nariams prakalbos. Bonų jo
se parduota už 13.000 dolerių. Am
brazevičius pats perką už 400 dolerių.

1920 metai rūstūs Lietuvai: lenkai 
suka planus ją pasigrobti ir paima 
Vilnių, Suvalkus, Seinus. Generolo 
Hallerio lindimas Dzūkijon sujaudi
no Ambrozevičių iki gyvo kaulo. 
Rugsėjo 2 d., 1920 m., j is-į- Robert 
Treat kotelį sušaukia New Jersey 
Lietuvių Tautinės Tarybos narius, 
pakviečia kongreso atstovą Chand
ler!, pasigauna amerikiečių dienraš
čių reporterius ir visąs lenkų netei
sėto Lietuvos puolimo žygis čia nuo
dugniai Iškeliamas. Nusprendžiama 
siųsti delegaciją Washingtonan pasi
matyti su Valstybės Sekretorium, p. 
Colby, ir išnešama smarkios rezoliu
cijos, pasmerkiančios lenkų imperia
listinius žygius. Delegatais paskirta: 
V. Ambrozevičius, J. Kralikauskas ir 
V. Leščinskas.

Kytą rytą Lietuvos Atstovybė 
Washingtone stebisi Newarko lietu
vių drąsumu: sako, su p. Colby pasi
matyti reikia laukti kelių dienų „ap-

ir rūpesčius. I*. pranešimu paaiškėjo, 
kad per šiuos metus emigravo 311 
tautiečių. Atskiromis šalimis emi
grantai pasiskirsto taip: Venecuela 
— 179, Brazilija — 46, Kanada — 42, 
USA — 27 ir Anglija — 17. Be to, 
dvi šeimos yra grįžusios į Lietuvą. 
Kaž kas iš tų šeimų išvažiuodamas 
pasakąs: „Sibire bus ne blogiau, ne
gu kur Brazilijoje“.

Materialinė ir sanitarinė padėtis 
Austrijoje, atskirose vietovėse yra 
skirtinga, tačiau visur lygiai bloga. 
Yra dvi didesnės stovyklos viena prie 
Salzburgo, kita Riedo, Aukšt. Austri
joje. Kitose vietovėse tautiečiai gy
vena privačiai, nežiūrint kokiose są
lygose: bloguose barakuose,' apgriu
vusiose kareivinėse. Ypač daug susi
rūpinimo sukėlė tai, kad trlobesių 
prižiūrėtojais tarnaujantieji pas ame
rikiečius gyvena visai netinkamose 
patalpose: rūšyse ir sandėliuose. Ke
letas tokių jau yra gavę džiovą. Džio
va gauna vis daugiau ir daugiau vie-

Nuo karo’ pabaigos Kanadon ’at
vyko apie 400 lietuvių, daugiausia 
buvę Vokietijoj DP. Kaip teko patir
ti, visi patenkinti uždarbiu ir, apskri
tai, gyvenimo sąlygomis. Ne mažiau 
tenkinasi ir klimatu, kuris yra taįp 
artimas Lietuvos krašto klimatui.

Sava teritorija Kanada, berods, 
didžiausia valstybė Amerikos konti
nente. Gamtos resursais ji stovi gre
ta turtingiausių pasauly kraštų. Ne
apskaičiuojami gamtos turtai, aukso, 
vario, geležies, sidabro ir aglies ka
syklos, tik paviršutiniškai eksploatuo
tos. Nors agrikultūra, kviečių gamy
ba ir gyvulių ūkiai — čia užima pirmf 
vietą, tačiau didžiausi derlingos že
mės plotai dar neapgyventi. Pramo
nėje bene pirmoj vietoj stovi popie
riaus gamyba. Nemaža vaidmenį 
vaidina medžio, medžioklės ir žuvi
ninkystės pramonės.

Kai čia tėra vos 11 milijonų gy
ventojų, tuo tarpu visuomenės ap
tarnavimo įstaigos, elektros pajėga, 
transporto įrengimai, mokyklos etc. 
yra pribrendę patenkinti 20 milijonų, 
šis faktas ir buvo vyriausias fakto
rius, vertęs vyriausybę švelninti imi
gracijos įstatymus. Po pirmo pasau
linio karo čia pribuvo nemažas skai
čius -laųjakurių, jų tarpe apie 3 tūk-

stančiai lietuvių. Tik ekonominei 
krizei užėjus, 1931 m. imigracija bu
vo suvaržyta. Dabartiniu laiku ir vėl 
įvažavlmo sąlygos palengvintos. Die-; 
tuviai turėtų tuo pasinaudoti.

Tautomis Kanados gyventojuose 
pirmą vieta užima britai: anglai, Sko
tai, airiai ir t. p. Po jų seka prancū
zai, ukrainiečiai, skandinavai Ir vo
kiečiai. Lietuvių teturime vos 6.000, 
kurių dauguma gyvena miestuose: 
Montreale, -/Toronte, Hamiltone ir 
Winnipege. Didžiąją mūsų tautiečių 
dalį rasime dirbant adatos pramo
nėje. Nemažai jų dirba įvairiose 
plieno dirbtuvėse, .aukso kasyklose ir 
miškuose. Kur veikia amerikinės 
profesinė? sąjungos ' (daugiausiai 
amerikietiškos), atlyginimas ir darbo 
sąlygos bevelk tokios pačios kaip ir 
JAV. Tuo tarpu pragyvenimas čia 
daug lengvesnis. Gal būt, dėlto pro
porcingai daugiau rasime geriau įsi
kūrusių lietuvių, negu JAV. '

Visuomeninės santvarkos atžvil
giu Kanada galima priskirti prie de
mokratiškiausių pasaulio valstybių. 
Tautinės mažumos naudojasi pilna 
spauda, žodžio, susirinkimų ir orga
nizacijų laisvėmis. Pvz., ukrainiečiai, 
kurių čia randasi apie pusė milijono,

Tremtinių bičiulis Kanadoje
e LIETUVIŲ EMIGRACIJOS PERSPEKTYVOS

parodė tikrąsias valsty- 
Ponas Colby prašė žemė- 
jam. ■
16 d. tuo pačiu reikalu, '

pointmeto“. Bet po 15 minučių dele
gacija jau p. Colby raštinėje. Mat, 
newarkiečiams vairavo asmeninis po
no Colby draugas, kongreso atstovas 
Chandler. Amerikos Valstybės Se
kretorius newarkiečių kalbas išklau
sė, rezoliucijas priėmė ir Amerikos 
ambasadoriui Varšavoje p. Gibbons 
nukabeliavo šį Amerikos lietuvių 
protestą prieš Lenkijos karo žygius 
Lietuvoje. Lietuvių delegacijos atsi
lankymo tikslai buvo aprašyti Wa- 
shingtono ir Newarko amerikiečių 
dienraščiuose. Valstybės Sekreto
riaus raštinėje ant žirgo stovėjo di
delis, matyti, lenkų parūpintas žemė
lapis, kuriame Lietuvą buvo priskirta 
Lenkijon. Ambrozevičius iš kišenės 
išsitraukė mažą Lietuvos žemėlapį ir 
Sekretoriui 
bių sienas.
lapį palikti

Rugsėjo
Washingtone įvyko bendras Ameri
kos lietuvių veikėjų suvažiavimas. 
Newarko delegatu buvo Ambrozevi
čius.“

Peržvelgiant Vinco Ambrozevi
čiaus Amerikoje 60 metų tautinę ir 
visuomeninę veiklą, mus stebina jo 
nuveiktų darbų gausmas ir įvairu
mas. Savaime kyla klausimas, iš kur 
jam tiek ir energijos rados ir laiko 
priteko. Juk jis, be visuomeninių 
darbų, turėjo ir savo tiesioginių pro
fesinių pareigų ir, be to, dar dalyva
vo įvairiose vietos ekonominėse or
ganizacijose ir įmonėse, dažniausia 
būdamas jų kūrėjas ir vadovas. Die
vas Vincui Ambrozevičių! nepašyk
štėjo geros sveikatos ir ilgo amžiaus. 
1939 m. jis minėjo 75-rių metų am
žiaus sukaktį. Ta proga išleistoje jo 
biografijoje Vytautas Sirvydas rašo: 
„75 metų sulaukęs, Ambrozevičius 
jaučiasi stiprus visuomeniniam dar
bui dirbti ir nuo jo nesišalina, kaip 
kiti, jaunesni. Savo sveikatą prižiūri 
airių dramaturgo George Bernard 
Shaw rekomenduotu būdu. Ambro
zevičius mano, lietuviams sveikais 
šimto metų sulaukti labiausiai ken
kia: alkoholis, tabakas, kava, ir krau

tos. Ne visai tikromis žiniomis visoje 
Austrijoje yra apie 15 džiova sergan
čių. Kadangi IRO sanatorijos prima 
tik gyvenančius stovyklose, privačiai 
gyvenančiųjų džiovininkų padėtis 
yra tragiška.

Be to, susirinkimas nutarė du kart 
per metus šaukti L. Raud. Kryžiaus 
Austrijos skyrių pirmininkų susirin- ! 
kimus ir retkarčiais daryti visų or
ganizacijų atstovų suvažiavimus.

Posėdis praėjo labai darniai ir 
truko 6 vai. Po posėdžio įvyko sve
čių garbei Linzo lietuvių rūpesčiu 
suruošta arbatėlė.

Kadangi iki šiol Austrijos lietuvių 
paskirų kolonijų bendradarbiavimas 
dėl daugelio priežasčių buvo labai 
nežymus, minėtasis susirinkimas Lin
ze parodė labai daug geros valias ir 
pasiryžimo sunešti bendras pastan
gas vienon sistemon, kad tuo budu 
būtų galima daugiau padėti vargstan
čiam tautiečiui. V. Kymantas

Laiškas iš tėvynės
Mūsų bendradarbis praneša, jei 

neseniai gautas iš Uetuvos tokio tu
rinio laiškas:

„Nepaprastai klaikus vaizdas Lie- « 
tuvoje. Veža Sibiran. Pilni kalėji
mai ir lageriai. Plaukia elgetos iš 
Rusijos. Daug žūva žmonių. Miškai 
pilni lietuvių -partizanų. Visi laukia 
išvadavimo. Viena išeitis — karas. 
Aš ir švogeris buvųra kalėjime. Tė
vas ir du broliai buvo Rusijoje lage
ryje. Grįžo praeitą rudeni. Dvi mer
gaitės (pavardės) gavo po 15 metų ka
lėjimo (viena vokiečių okupacijos 
metu buvo paskirstymo punkto tar
nautąja, kita — telefonistė. J. B.). 
Greičiau išvaduokite mus!“. J. B.

liena mėsa. Sako, turime mokyklų, 
mokančių gramatikos, turime bažny
čių, mokančių doros, bet neturime 
liaudžiai prieinamų įstaigų, mokan
čių sveikatos. Gražiausių patalpų 
greta, turime ligonines ir kalėjimus. 
Sako, reikia pramokti sveikatą tarp 
pavojų vairuoti. Ambrozevičius dar 
Lietuvoje, 21 metų būdamas, priža
dėjo būti blaivas. Prižadą išlaikė. 
Daug sveikatai naudingų patarimų 
Ambrozevičius sakosi gavęs iš Battle 
Creek, Mich., Sanatorijos, kur lan
kėsi ketveris metus paeiliui. Čia pa
tartą gyvenimo būdą segdamas, Am
brozevičius pasižymi energija, stip
rumu, pats automobilį vairuoja ir ki
tus, rodosi, „sunkius" darbus at
lieka.“

Už didžius nuopelnus savo tautai , 
ir Amerikos lietuvių visuomenei Vin
cas Ambrozevičius įvairių sukakčių 
proga buvo tinkamai atžymėtas.'1938 
m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų sukakties proga 
Vincas Ambrazevičius Lietuvos Res
publikos Prezidento Antano Smeto
nos buvo apdovanotas Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu.

Šiuo metu Vincas Ambrozevičius 
eina 83 metus pmžiaus. Tokio gra
žaus amžiaus sulaukęs tebėra svei
kas, žvalus, gyvai besidomįs savo tau
tos ir savo tautiečių tremtinių liki
mu. Kiek amžius ir sveikata leidžia, 
veikia, tvarko savo gausų, įvairų ir 
įdomų archyvą, kuriame apsčiai me
džiagos Amerikos lietuvių istorijai.

Mūsų nuoširdžiausias linkėjimas 
garbingam sukaktuvininkui — su
laukti laisvos Lietuvos ir šimto metų 
amžiaus. A.Merkelis 
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MOKYKIMĖS TARPTAUTINĖS 
KALBOS!

Laisvės metais tėvynėje Lietuvoje , 
i daug kas girdėjo apie tarptautiną 
i Esperanto kalbą ir jos išmoko. Trem
ties spaudoje taip pat buvo rašyta 
apie tos kalbos reikšmę ir plitimą. 
Vokiečiai Esperanto kalbos mokosi 
daugelyje įy. mokyklų — Muencheno 
universitete ir į7\ kursuose.

Flensburge (angių zona), Muetzel- 
burgo stovykloje, organizuojami tarp
tautinės Esperanto kalboj pamoko* 
lietuviams. Kitur gyvenantieji lietu
viai pamokas galės gauti per laiškui 
nes ši kalba yra labai lengva ir ta
riama taip, kaip rašoma. Norintieji 
šios kalbos išmokti tuojau rašykite 
laišką. Nepamirškite pašto ženklų 
atsakymui.

Adresas: „J. D. Esp’ranto Pamo
kos“, Flensburg, Camp Muelzelburg.

turi arti 1.000 svetainių, bažnyčių tr 
mokyklų.

Perspektyvos emigruoti į Kanadą 
labai geros, ypač pabaltiečiams. Tik 
gaila, kad nėra stiprių organizacijų, 
kurloS’galėtų skubiai pagelbėti mūsų 
tremtiniams Vokietijoj parūpinti 
darbo garantijas. Būtų susirasti vie
ną gerą pramonininką, kad išgavus 
vizas keletui šimtų. Iki šiol šiais rei
kalais daugiausia rūpinosi.p. G. L 
Grant — Suttie, Lietuvos Generalinis 
konsulas. Jo vieno darbo dėka at
vyko apie 300 lietuvių. Tai yra tau
rios širdies vyras, kuris per eilę me
tų pasišventęs,. su dideliais nuosto
liais sau, dirba Lietuvos ir lietuvių 
naudai. Visai neabejoju, žinodamas 
p. Grant — Suttie įtaką žymesniuose 
visuomenės sliuoksniuose, kad jam 
vienam pasiseks išgauti vizas šim
tams DP. Norintiems vykti į Kanadą 
patartina kreiptis tiesiai pas jį šiuo 
antrašu:

Honorable G. L. Grant — Suttie, 
Lithuanian Consul General, 

110 St. George Street, 
Toronto, Ontario, Canada. 
Jeigu galima, patogiau būtų ra

šyti angliškai, bet supras ir lieto- 
vlškai. O. Burė

2



y

Paniekintųjų ir nuskriaustųjų tragizmas
Airi milijono nelaimingų bertėmių, 

kaip lyti* vandenyne, dabar plūdu
riuoja. Jie neduoda ramybės ir už- 
kietėjusial pasaulio sąžinei Nedau
geliui geros valio* žmonių sudaro pa
grindą padejuoti, parašyti griaudžius 
straipsnius, šaukiančius pasigailėji
mo. Tuo pat metu arti milijono bū
tybių praminami Įmantriu vardu 
D.P., kurie numeruojami, kaip pam
pose raguočiai ar bekonai pavyzdin
game jorkširų ūkyje. Sukimšti sto
vyklose pagal diktatūrų išrastus me
todus, nes vietos skiriama mažiau, 
kaip raguočiui tvarte. Jiems prikai
šiojama, kad nedirba. Bet tie „vel
tėdžiai“ gauna kalorijų mažiau už bet 
kurį keturkojį, nors skirtą ne penė
jimui . Kai tarptautinės polftikos au
kos nusilpsta ir vis dažniau suserga 
džiova, tuomet fizinės jėgos pirkliai, 
atvykę iš svetur, taria Sprendžiantį 
žodį: netinka.

Tiesa, kad JAV daug _ padėjo pir
maisiais pokariniais metais, paberda- 
mos gėrybes, lyg maną iŠ dangau*. 
Ar tos gerybės pasiekė tikslą? Jos 
kartai* netiksliai buvo parinktos, dar 
netiksliau kai kur nuklydo: už gele
žinės užtvaros ar ( (vairių tarptauti
nių avantiūristų kišenę. Dalinis tiks
las atsiektas. Materialinė parama su
teikta. O kaip su tomis Žmogaus tei
sėmis, apie kurias dėstė viduramžiais 
Švento rašto žinovai, filantropai ir 
prancūzų revoliucija krauju (rašė 
anuometinėje prancūzų konstitucijo
je? Ar veikla JTO žinomoji konsti
tucija? Jos 1 § (rašyta: „... skatinti 
žmogaus teisių gerbimą, neskiriant 
tautos, lyties, kalbos ar religijos". 
13 § dar šis klausimas paryškinamas: 
„palengvinti... visiems naudotis žmo
gaus teisėmis ir pagrindinėmis lais
vėmis“. Krikščioniškasis humaniz
mas primena pareigas rūpintis panie
kintaisiais ir nuskriaustaisiais. At
skiri rašytojai, pvz. Jacques Maritaln, 
šaukia grįžti į prigimtinę teisę. Tuo 
metu vyksta tamsiųjų ir šviesiųjų jė
gų rungtyniavimas. Mokslas abiems 
tarnauja: žmogui gerbti ir paniekin
ti. Tą rungtyniavimą puikiai aptaria 
Grillparzer: „Modernusis švietimas 
pradedamas humanizmu, bet per na
cionalinis ir kitomis priedangomis 
slepiamas bestiališkumas. Tuo metu 
nenormalus, kuris tiki į teisę, nori 
likti žmogumi, jei jis neturi savo tė
vynės ir jai apsaugoti bent vieno po
licininko. Tas 'nuskriaustasis nerei
kalingas net mokslo, pagal UNRRA 
aplinkraščius, nes mokyti netinka bū
ti vergais. Teisė — mėlynėje,dings- 
tąs kodylo dūmas, kuris padeda virš
kinti sočiai pavalgiusiems. Nelaba
jam D.P. — sukruvintos jėgos at
plėštam nuo tėvynės, ji nereikalinga. 
Jis neturi jokių teisių. Tai rūdijan
čio inventoriaus krūva, iš kurios kas 
tinkamas gali kai ką įdomaus išsi
rinkti, išsivežti ir prirakinti prie ga
lerų! Visi numeruotieji D.P. šaukite: 
tegyvuoja žmogaus teisė, tegyvuoja 
XX amžiaus pažanga, o sieloje puo
selėkite mintį: tegyvuoja modemiš
kos alchemijos išdava, skirta vien tik 
naikinti.

Žmogaus teisės politiniame malūne — Mes ne pirmieji — IRO pradžia 
be perspektyvos — Įkurdinimo problema-

Toli nežengsiu. 1913 m. iš_ Make
donijos pasitraukia 10.000 graikų, bet 
jie turi tėvynę. Pirmojo karo metu 
ketvirtis milijono armėnų ii Kilikijos 
bėga | Kaukazą. Rusiškoji revoliuci
ja išmeta per milijoną rusų, kurių 
Prancūzijoje teliko 30.000.

Rusai natūrallzavosl. Kitos pro
blemos buvo neryškios. Tačiau 1938 
metais (kariamas C.I.R. — Comite in-g 
tergouvememental pour les refugle*. 
Tas tarpvalstybinis komitetas pabė
gėliams globoti veikė prie Tautų S- 
gos ir turėjo du komisariatus: Nan- 
seno ir vokiečių pabėgėlių reikalams. 
T.S. likviduota 1946 m. gruodžio mėn., 
bet ČIR veikia toliau. Ją remia 35 
valstybės. Vadovauja Sir Herbert 
Emerson. ČIR turi 5 skyrius: finan
sų, teisinės apsaugos, įkurdinimo — 
emigracijos, reparacijų ir administra
cijos, 1947 m. pirmam pusmečiui nu
matyta 3 mil. svarų sterlingų. Būsti
nės Londone ir Washingtone. Tar
nautojų 450.

UNRRA rėmė 48 valstybės; prak
tiškai daugiausia JAV. Tarnautojų 
skaičius siekė 4.7000. Vienas jos svar
biausių uždavinių rūpintis iškeldin
tais. Toji organizacija, mėgusi pra
bangą, viešai pakaltinta šnipinėjimu, 
atvirai rėmė sovietus, nors ten gy
venantieji varge labai mažai naudo
josi jos parama. Toji organizacija 
naudojo nežmoniškas priemones 'or
ganizuodama „screeningus“, išmestai
siais nesirūpino, prašymų nesiteikė 
peržiūrėti, o administracijon vengė 
įsileisti tremtinius. Praktiškai velk 
nuo viršaus ligi apačios nebuvo tiks
lios kontrolės patikrinti pagrindinei 
ūkiškai veiklai. Nedovanotinai ji 
pasmerkė vargan tūkstančius studen
tų ir kai kur bandė užgniaužti pačių 
tremtinių sukurtas mokyklas. Savo 
krašte neradę darbo, dažnai labai 
menko išsilavinimo, ėmėsi „tvarkyti" 
nelaiminguosius tremtinius. Jei tam 
tikrais atvejais ji pakenčiamai atliko 
darbą, priskirtini nuopelnai paramos 
gausumui ir kai kurių pareigūnų ne
sugadintai sąžinei, kurių nors reta, 
kaip brilijantų gatvėje.

Tos dvi organizacijos paruošė ke
lią trečiajai I.R.O. — International 
Refugees Organisation — tarptautinė 
organizacijai pabėgėliams.

Praėjuslų metų JTO Pilnaties se
sijoje nutarta sukurti pabėgėliams 
globoti naują organizaciją — IRO. 
Joje gali dalyvauti valstybės, ne vien 
JTO nariai, bet pabėgėlių kilmės 
kraštai ir norinčios juos priglausti. 
UNRRA vestoji politika, formaliai 
perėmus vadovavimą IRO, atrodo, 
bus baigta. Ar ji labiau įsijaus ( 
tremtinių reikalus — per anksti spė-

Rašo Ged. Galvanauskas

tl. Naujoji tremtiniams globoti orga
nizacija yra kūrimosi pradžioje. Jos 
statutas gerokai sužalotas įvairių so
vietinių reikalavimų.

Svarbiausias IRO uždavinys trem
tinius įkurdinti. Ji taip pat perima 
eilę uždavinių, kuriuos UNRRA ir 
ČIR buvo įsirašę į savo statutus. Pa
staroji teoretiškai pradėjo rūpintis 
„politine ir teisine pabėgėlių globa“. 
Tačiau, 1938 pietų, tos teisės nekuo- 
met jai nesuteiktos daugumos valsty
bių, nuo kurių parėjo organizacijos 
veikla.

IRO turėjo tremtinius perimti sa
vo globon nuo š. m. liepos 1 dienos. 
Pilna žodžio prasme toji organizacija 
nesugebėjp nuo tos dienos darbą pra
dėti. IRO turimi ištekliai yra neuž- 
tektinl skirtam uždaviniui atlikti Ji 
pati tat gerai numano. Šiandieną 
sunku numatyti, kuriuo būdu tie sun
kumai bus nugalėti. „Nė vienas trem
tinys prievarta nebus grąžinamas į 
tėvynę“ — skelbia naujoji globos or
ganizacija. UNRRA vyriausio direk
toriaus Herbert H. Lehman žodžiais, 
straipsnyje „Praverkime mūsų du
ris“, įdėtame rugsėjo 22 d. ,„Le Mon
de“: „Sunkiausia įkurdinti tą trem
tinių milijoną, kuris pasiskaidęs Eu
ropos stovyklose. Daugeliui „tėvynė“ 
yra nustojusi jaukumo ir šilumos. 
Jie žiūri į savo gimtąją žemę, lyg į 
kapines viso, kas anksčiau jiems su
darė patį brangiausią, kaip šeima, 
viltys ir idealai. Jų didžiausia sva
jonė pradėti naują gyvenimą šalyse, 
kuriose galėtų rasti darbą, žodžio 
laisvę, turėtų teisę laisvai judėti Ir 
naudotis visomis galimybėmis. Šie 
asmens reikalingi specialios globos. 
Kitu atveju mes juos kuriam laikui 
pasmerksime būti viešosios globos 
objektu. Juos pasmerksime likti už 
įstatymo ribų ir valkatomis visą gy
venimą."

Šie jautrūs žodžiai būtų pilnai su
prantami, jei jų bent dalimi būtų pa
rodęs tremtiniams šilimos, kai jis 
vadovavo UNRRA'i. Tačiau proble
mos rimtumas slegia mūsų pečius ir 
kiekvieną tremtinį verčia rūpintis dėl 
ateities dienų. Ir čia mes turime būti 
realistais, nes mūsų norai labai retai 
rikiuojami, kad juos (gyvendinus. 
Mes norėtume tą laikiną nelemti pra
leisti krašte, kuriam būtume naudin
gi, o mus laikytų'žmonėmis. Tačiau 
tokio krašto, norinčio visumoje pro
blemą spręsti, Iki šio meto nesusi- 
rado. Lehman (spėjimas lieka tuš
čiu: „Jau vienuolikta valanda Išmu
šė, kai milijonas išblaškytų Austri
joje, Italijoje ir Vokietijoje, ten esan
čiose stovyklose, slegia šiandienyk
štės kultūros sąžinę, kartą patalpinus 
juos rinkamoje erdvėje. Juk tie as-

mens yra žmonės, išgyvenantieji 
didžiausią tragizmą, sudaro vieną di
džiausių problemų pasaulyje".

zilija 5.000 asmenų, Cili — 8.000, Pe
ru — 20.000, Venecuela — 15.000. Ar
gentina anksčiau norėjusi (sileistl 
milijoną tremtinių, pravėrė duris 
5.000 kroatų ir 6.000 ienkų.-

Vienas palankiausias kraštas Įsi
kurti — Kanada atrinktus jaunus vy- x 
rus pradėjo vežti grupėmis. Nekal
bant apie atrinkimo būdą iš darbų, 
pastaruoju metu net „laimingieji“ 
grįžo ( stovyklas.

JAV kuriam laikui susilaikė įsi
leisti didesnį skaičių. Dabartinė kvo
ta yra tiek maža, jog negalima pra
dėti tremtinių įkurdinimo problemos 
spręsti. Lietuviams čia daroma ypač 
didelė skriauda, nes lietuvių tauta 
visuomet su didžiausia simpatija žiū
rėjo ( JAV. Lietuva suteikė ameri
kiečiams dvigubt'pilietybę, o dabar 
tremtiniai skriaudžiami mažiausia 
kvota.

Visos valstybės ( tremtinius žiūri, 
kaip ( pasinaudojimo objektą. Pa
giežai primeta, kad tremtiniai atpra
tę dirbti, tačiau nebando jų sistema- 
tiškal įsileisti ir Įdarbinti. Tremtinių 
atranka daroma kaip vergų rinkoje. 
„Netinkami" yra pasmerkiami neži
niai.

Pietų Amerikoje atsiranda net 
tautiečių, kurie ieško prekių pasipel
nymui. Jų (sipiršimui randa vietos 
net lietuvių tremties spaudoje. Ne
priklausomoje Lietuvoje buvę nusi- ' 
kaltėliai, pabėgę nuo įstatymo žodžio, 
dabar staiga pajunta „meilę“ saviems.

Mus rikiuojanti veiksniai turi ne 
tiek skatinti laiškus rašinėti gilti
nėms, pažįstamiems ar organizaci
joms, kad kai kur „bilius“ būtų pri
imtas, bet tautiečius įspėti, kad ne
vyktų į kraštus, kuriuose tik išnau
dojimas laukia. Siame laikotarpyje 
mes nelaukime pasigailėjimo, bet ko
vokime už savo teises. Mes įsidėmė
kime: pasaulis iš mūsų atėmė tėvynę 
ir leido ją paversti kapinynu. Nūnai 
ta* pats pasaulis tiesia ranką mus iš
blaškyti ir fiziškai sunaikinti. Mums 
telieka gintis ir tverti. Kova nelygi 
Vieningi ištversime. Laikrodžio ro
dyklė pakrypsta mūsų naudai. Tuo 
metu geriau pakęsti žinomą vargą 
dėl nežinomos vergijos.

Iki šio meto tremtiniais domėjosi 
kraštai, trūkstantieji darbo jėgos, tu
pintieji per mažą gyventojų prieaug
lių. Išmirštančios tautos reikalingos 
ne vien darbininkų, bet ir jų sveiko 
prieaugliaus. kolonizaciniai kraštai 
ieško sveiko elemento. Darbingi pa
geidaujami ypač Pietų Amerikoje. 
Bet kiekvienas kraštas | imigrantus 
žiūri, kaip į valstybinės politikos 
priemonę. Pirmasis tikslas juos nu
tautinti. Tais sumetimais jie atren
kami tarytum būtų gyvuliais. Pati
krinamas jų svoris ir dantys, lyg per
kamo arklio.

Prancūzija reikalinga dviejų mil. 
darbininkų ir jų prieaugliaus. Jų ieš
ko ir daugiausia randa Italijoje. 
Praeitis rodo, kad italai'greičiausla 
suprancūzėja. Kraštui atstatyti rei
kalingi ir įvairūs specialistai Bet 
prancūzams, vedant derybas dėl 
tremtinių įsileidimo iš JAV ar D. Bri
tanijos zonų, 100.06 asmenų, Francois 
Charbonnier, š. m. rugpjūčio 30 d. 
„Semaine dans le monde", straipsny
je „Imigracija nedavė laukiamų vai
sių“, klausia: „Ko verti tremtiniai? 
Jų daugumą sudaro profesoriai, gy
dytojai, advokatai, studentai, kurie 
nėra įpratę dirbti juodo darbo. Tre- 
jis metus tuščiomis laiką leido, todėl 
reikia nuogąstauti, ar jie nebus rei
kalingi ilgo laiko, kad jų ranka pro
fesinėje srityje vėl Įgustų.“ Prie šio 
straipsnio reikia pridurti, jog pran
cūzai darbui įgudusia ranka per tre
ji* metus sugebėjo tiek daug nuveik
ti, jog ir šiandieną nepašalina ūkiš
kos netvarkos. Mes žinome, kad tame 
krašte iš normalaus uždarbio nega
lima pragyventi. Žinome, kad ten 
yra tokia politinė santvarka, kuri pri
vedė prie nuolatinių streikų, visuo
tinės suirutės krašte ir imperijoje.

D. Britanijos projektas „Westward 
Ho!" įvežti per mėnesį 15.000 trem
tinių iš dalies apkarpytas. Tuo pat 
metu krašte įvedama karo meto dar- ; 
bo prievolė. Čia iš europinių kraštų : 
yra palankiausios sąlygos, tačiau šei
mų neįsileidimas, kultūrinio gyveni- ' 
mo varžymas, finansinių klausimų i 
galutinis neišsprendimas-verčia susi- ' 
mąstyti.

Belgijoje tremtiniai negalėjo (si- ) 
kurti, kaip anksčiau tikėjosi Ten 1 
laukiamas 20.000 tremtinių skaičius i 
vargu ar nuvyks. Olandijoje sąlygos ] 
dar nepalankesnė*.

. ČIR vesto* derybos Pietų Ameri- 1 
koje baigėsi visiška nesekme. Kai 
kurios valstybės kalba apie nežymaus ' 
skaičiaus tremtinių įsileidimą: Bra- :

OKUPACINIUS KRAŠTUS VALDYS 
KARINE VADOVYBE

HTB pranešimu, JAV vyriausybė 
yra jau atsisakiusi minties, kad Eu
ropoje ir Azijoje okupacAių kraštų 
valdymas būtų perduotas civilinei 
valdžiai. Dabar jau galutinai yra pa
aiškėję,. kad okupacinius kraštus val
dys karinė vadovybė ir tuo būdu bus 
sustiprinta okupacinės vadovybės ga
lia. Valstybės departamento kalbė
tojas pareiškė, jog šis sprendimas 
neturįs ryšio su dabartine „pasaulio 
padėtimi", bet svarbiausia išplaukia 
iš „administravimo problemos". Da
bar valstybės departamentas nusta
tys politikos gaires, o kariuomenė 
vykdys ją ir kontroliuos. Visos di
rektyvos eis per karo departamentą.

A. M. Katiliški*

Ponios kiaulytės galas
(Tęsinys iš praėjusio Nr.)

Renė jau senai žinojo, kad jos gyvenimas 
eina ne visai tikra vaga. Jame juodavo spra
gos ir klaksojo nelygumai. Būdama veiksmo 
moteris, ji išnaudojo visas galimybes. Bet kiek 

'dar daug trūko! Kaip ir visos moterys, pir
miausia ji siekė laimės. O tam įsigauti ne tiek 
jau daug kelių buvo. Kartą, likusi viena kam
baryje ir atlikdama nuodugnų savęs apžiūrė
jimą veidrodyje, su pasibaisėjimu konstatavo 
negailestingus metų pėdsakus smulkiame vei
de, aplink šviesias, kiek perdaug paviršium 
Išsišovusias akis. Nors kūno vinklume ir ju
desių žvalume, kaip buvusios šokėjos, svajo
jusios apie teatrą, niekas negalėjo aplenkti, 
tačiau ir čia jau nebe tai. Ak, ji turėjo su
krusti.

Ji pagalvojo apie gražiai augančius vaiku
čius, apie jų tėvą, likusį toli, toli. Ir pasidarė 
nei šis nei tas. Ji stengėsi neliesti tos jautrios 
vietos. Nebepataisysi juk. Bet jai pačiai? Ne
jau ji nebeturėjo teisės į ką nors tik sau, tik 
sau pačiai? Su keistu ilgesiu krūtinėje ji žvel
gė viengungių palėpių link, iš kurių tuo metu 
ėjo tamsiaveidis, petingas vyra*. Jos širdį tar
tum įdrėskė aštrūs nagai. Ji atšoko nuo lango, 
lyg tas kurio lėti žingsniai netoliese girgždino 
rajono akmenukus, pasisuks ir pagaus ją slap
tai stebinčią. Išdidus, vienišas juodaplaukis. 
Ji prisiminė jo paskutiniu* žodžius, tartu* ant 
kelio miške, jiems išsikeliant i šią nuobradžią 
•tovyklą. Jie buvo pasakyti žaismingai, tar

tum taip sau, tartum pakėlės medžiams. Bet 
kokiu šiurpiu tikslumu kiekvienas skiemuo, 
kiekvienas garsas patapo pragaištingu jai lė
mimu! Ar čia klaida, ar čia nesusipratimas? 
Tik reikėjo pasikliauti toms tvirtoms rankoms 
ir ji nebūtų bojusi jokių vėjų. Bet kas kaltas 
dėl to? Čia Renę nupurtė nirtulio drebulys. 
Ji to tiesiog niekam negali pasakyti. Ar ne 
jos motina stoja skersai kelio, ar ne ji buvo 
visur, kur tik galėjo prasiskverbti gėrio tru
putėlis, kad savo vaiduoklišku šešėliu jį už
temdytų? Pavydi, garbėtroška senė, sekiojo 
kiekvieną dukters žingsni, mokė, nurodinėjo 
ir priekaištavo. Rodos ji tam ir tebuvo moti
na, kad kankintų vienintėlę dukrą. JI* neti
kęs, jis svajotojas ir idealistas. Ji tesidairė 
sau naudos ir vykstančiu dukters grožiu gvie
šėsi užtikrinti savo senatvės bejėgiškumą ir 
gauti tai, ko pati nesugebėjo per visą gyveni
mą susikurti Jei tik galėtų, ją parduotų se
niui pilvūzui, negrui, pačiam velniui, kad tik 
turėtų pinigų. Dievuliau! Ir ji bejėgė pasi
priešinti žiauriam, despotiškam motinos egoiz
mui. Ji buvo užauginta besąlygin'ame pasi
davime motinos valiai ir čia ji ne be reikalo 
sumetė, kad matriarchatas pati blogiausia 
bendruomenės forma.

Pykčiu susiūbavo jos krūt'nė. Ūmai pra
bėgo visa nedėkinga jaunystė. Ji, vaikų mo
tina, graži, išmokslinta, artėjanti j trisdešimt, 
neturi net tiek savaran’ iškumo, kiek šeštos 
klasės pensiono auklėtinė;

Ar dabar ne ta* pats ir su Boliumi? Ji*, 
berods, ir nebjaurus ir vaizboje ne bet kam 
duodasi pamauti, o tačiau kaip bus sutiktas,' 
kai vieną kartą paaiškės? Renė susimąstė ir 
jo* mintis užnuodijo visą prisiminimų saldu
mą,, lyg tikrai jau viskas būtų sugriauta.

Moteriškė vaikščiojo, ir jos tuštuma darėsi 
didesnė ir nykesnė. Kas palieka? Ir čia jup- 
džiausioj prarajos vietoj kaip baltas balandis 
sušmėžavo kiaulytė.

— Pupuliukas ... pulki šypsena papuošė 
jos veidą. Kitą akimirką jau ji stovėjo tiesio
se vėžėse. Šešėliai nuslinko greitai, kaip ir 
buvo atėję. Įgimtas žvalumas ir praktiškumas 
ir kaip galinga ranka pastatė ją vietoje. Tar
tum Išganingas varpo dūžis išplėšė ją iš tylos 
ir ji vėl tapo judrumo Įsikūnijimu. Puiki kiau
lytė. Ar negražu stebėti, kaip ji auga ir pil
nėja? Juk netruks praeiti tie keli mėnesiai ir, 
jau pirmoms šalnoms pasirodžius, bus galima 
mėgautis nuostabiais dalykais. Ji apsisuko ir, 
ruošdama kiaulaitei užkandi, žadino viltis 
ir lūkesčius. Pirmykščio sielvarto ir kvapas 
dingo, bet dėl to jos nebuvo galima kaltinti 
lengvapėdiškumu akivaizdoje tokių masinan
čių ir didelių dalykų.

Netrukus ji jau skrido per aikštę, smagi ir 
žaisminga, tartum dienų Įprasminimas tikrai 
jau netoli — už poros blokų, senosiose arkli
dėse.

Kiaulaitė, jau apsipratusi ir paūgėjusi, jau
tėsi didžiojoję kaimynystėje kaip reikiant. Ne
toliese paslniaišė Bolius ir Renė ji pakvietė 
pasidalinti džiaugsmu. Vidutinio ūgio, aižau* 
veido vinklus vyrukas, neskubėdamas žings
niavo takeliu pro lysves. Jis <įėvėjo pagal 
paskutinę madą storos odos trumpomis kelnė

mis, pasietomis tokios storos šikšnos petnešo
mis, kad galima buvo arklį kinkyti 1 plūgą. 
Ilgas ir platus dvieilis švarkas siekė beveik 
galus dar paraitytų kelnių, taip, kad jo sauso*, 
plaukuotos kojos barkšojo tiesiog iš po švarko.

— Boliuk, žiūrėk, kokia graži mūsų kiau
lytė, — gundančiai viliojo Renė ir, pasigavusi 
paršiuką glaudė, glostė ir šnekėjo meilius žo
džius, prisikišusi prie veido.

— Pupuliukas, mažuliukas mano. Bet koks 
jis gudrus. Oho, kad tu matytum ...

Bolius tai -matė ir pagalvojo, kaip ji gla
monės jau didelę kiaulę. Jis nerodė jokio su
sižavėjimo.

Paršiukas muistėsi prie ponios krūtinės, 
smailiom kanopom ir riesta uodegaite kaskart 
šviesioj suknelėj palikdamas neaiškios spalvos 
pėdsakus.

— Taigi, kiaulės gudrumas, — taip sau nu
mojo vyras ir įsimylėjusiu žvilgsniu nuleido 
ją iki pat aukštų batukų smailumų.

— Hi, tau nepatinka? Bet kokia nauda 
berniuk! r •

Toji nauda ir buvo svariausias galas. JI 
koketiškai užrietė galvą, nors kavalieriui to 
aiškiai neužteko.

Plyna aikštė, tarnavusi karo arklių mank
štai, šiuo metu sukasinėta, sudaryta lysvėm!* 
ir išvadžiota takų, knibždėjo sulinkusių nu
garų: ravinčių, laistančių ir purenančių. Trą
šūs daržovių laiškai skubančių, besibarančių 
ir šnekučiuojančių žmogystų eibė — sudarė 
bene judriausią stovyklos punktą. Ir barzdyla 
Pocius, neatskiriama ir svarbiausia tos rieto* 
figūra, užkalbino ponią su kibirėliu ir paly
dovu:
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Amžinąją ramybę suteik jiems
Viešpatie

VĖLINIŲ VAKARO MINTIMIS TARP TREMTIES IR TĖVYNES

Kilnus ir giliai prasmingas yra 
senasis lietuvių paprotys Vėlinių va
karą prisiminti ir pagerbti mirusiuo
sius. To vakaro mistika davė didie
siems poetams įkvėpimą sukurti ne
mirtingus kūrinius. Tą pat| vakarą, 
glaudžiau negu bet kada, mintimis 
jungiasi ne tik pasaulio tolumose iš
sibarstę mūsų gyvieji su gyvaisiais, 
bet ir su mirusiaisiais, kurių beža
džiais kapais vis tankiau klojasi šven
ta Tėvynės žemė, o taip pat ir klai
kūs bei erškėčiuoti tremties keliai.

Mirusiųjų sodžius, miestas, kara
lystė, tikriau: jų mirtingųjų palaikų 
būveinė — kapinės, nakties šešėliams 
pridengus rudenėjančią žemę, būda
vo, Vėlinėse atgyja. Nukarusius švi
ninius debesis nutvieskia jungtinė vi
same plote pabirusių žvakių ir žva
kelių žara. Žemėje šnarančių ir pa
mažu dūlinčių lapų kvapą, prime
nantį nesulaikomą ir neišvengiamą 
nykimą, užvaldo degančio 'vaško ir 
smilkstančio kodylo kvapsnis. Visa
me kapinyne išsibarsto minių minios 
— tai sielvarte sukniubusių, tai pri
siminimų skausme suakmenėjusių si- ! 
luetų grupės, būreliai ir pagaliau 
paskiri asmens... Jų veidus sukausto 
rimtis. Akyse nejučiomis susitven- 

. kusios krlkštollnės ašaros karčiais 
karoliais nurieda per atšalusius ir 
rudens vėjo nugairintus skruostus. 
Mintyse atgyja kadais netektų, bet 
dabar vėl turėtą žemišką pavidalą 
atgavusių artimųjų ir tolimųjų, net 
nežinomų ir nepažįstamų, vaizdai. O 
lūpos šnera iš širdies gelmių kylan
čią maldą „Amžinąją ramybę suteik 
mirusiesiems, Viešpatie“...

Išnyksta erdvės supratimas, nebe- 
varžo laiko saitai...

Ir štai tokį drėgnai šaltą rudens 
vakarą, paniręs savo giliam susikau
pime, net nesistengdamas, suvoki 
greta gyvųjų siluetų šmėsčiojant ne 
tiek juntamus, kiek jaučiamus šešė
lius. Tiems, kurie drįso tokiu metu 
sutrikdyti įprastinę jų pasaulio ra
mybę, jie įsidėmėtinai šnabžda žo
džius, atveriančius, didžiąją žmogaus 
tragediją: „Buvau, kuo tu esi; būsi, 
kuo aš esu ... Redde quod debes ...“ 

Praslenka kilmingų kunigaikščių 
ir bajorų būriai, krakosmečio ir lenk
mečio kovotojai, juos įkandin seka 
paliegę ir sunykę baudžiauninkai ir 
lažininkai, su pamėlusiomis rimbų 
žymėmis ant veidų ir rankų. Pasku
tinieji jų sumišę su retežių sukausty
tais rekrutais ir Sibiran tremiamais 
knygnešiais, menko kūno, bet milži
niškos dvasios galiūnais. Kad ir pri
gesusiose, jų akyse spindi nepalau
žiamas atkaklumas, plieninė valia ir 
tokia pat kantrybė, pamažu virsdama 
dusliais, bet pačią širdį pasiekian
čiais žodžiais: „Ko nusimeni, ben
dros nedalios broli? Ar Tavo vargas 
gali prilygti manajam, o tavo kančia
didesnė už manąją? Ar manai, kad nio paminklo didvyriams nebus, kaip 
lengva ir man buvo skirtis su gim-

tąja žeme, kurios kiekvieno grumste
lio, prakaite sumirkusio ir krauju 
apšlakstyto, prisiminimas degina sie
lą, tarsi mano paties kūne atsivėrusi 
neužgyjanti ir vis naujai draskoma 
žaizda? Svetima padangė nemaloni, 
ne! Tėviškėlę brangią vis regiu sap
ne ..

Toliau palengva ir pamažu pasi
rodo visa eilė žinomų ir nežinomų, 
atpažintų ir pirmąsyk matomų praė
jusio męto veikėjų. Jie rodo ir moja 
sekti juos, eiti jų pralaužtais ir pra
mintais keliais...

Vėl. Mirgančioje Vėlinių nakties 
žaroje tūkstančiais pasipila pirmųjų 
ir antrųjų nepriklausomybės kovų 
dalyviai. Jų galvas puošia nevystan
čių ąžuolų lapų vainikai su garbin
gųjų vietų ir vietovių įrašais pablan- 
kusiuose ir vėjo šiurenamuose tris
palviuose kaspinuose. Širvintos, Gie
draičiai, Eglaitė, Radviliškis, Varė
na, Perloja, Klaipėda, Aleksotas, Ra
dijo stotis, Panevėžys, .Linkuva.. 
Veltui besistengtumei — nesumosi 
nei jų skaičiaus nei jų eilės galo. 
„Mes žuvome dėl Tėvynės ... Geres-

vykdymas jų idealo.. dusliai

aidi žodžiai iš visų pusių, priminda
mi jų didžiuosius pasiaukojimo žy
gius.

Vaškinių žvakių žara ima blankti. 
Kapinyne atsiranda vis daugiau tuš
čių ir tamsoje paskendusių plėmų. 
Iš jų ir iš vienišų, apleistų kapų, nu
rudavusios vejos pridengtų, ima kilti 
vėl nauji veidai. Tai paskutiniojo 
meto kankiniai ir tremtiniai. Čia jau 
nebe vienas ir aiškiai pažįstamų 
bruožų veidas. Daugelis jų tebelaiko 
abiem rankom užspaudą krauju te- 
besrūvančias žaizdas. Kraujas, ne
kaltai pralietas kraujas... Tai tas 
pats, apie kurį man dar kūdikiu esant 
amžiną atilsį tėvas su pasibaisėjimu 
kalbėdavo, jog jis palieka dėmę, ne
nuplaunamą ligi pat devintosios kar
tos... Kitų atlapose krūtinėse aiškiai 
švyti įdeginti vardai. Cervonka, Pra
vieniškės, Telšiai, Stutthof, Flossen
burg, Landsberg, Oranienburg, Nižni 
Nowgorod,.. Visų jų žvilgsniai nu
krypę į rytus, o nuogose klevų ir uo
sių šakose ėmus stūgauti vėjui, pasi
girsta aitrus grūmojimas: „Nesulauk
si, sūnau šiaurės, — mūsų širdys tvir
tos ...“ ,

Baigia degti paskutiniosios žva
kės. Su besiskirstančios minios li
kučiais pranyksta ir vėlių klajūnių 
šešėliai. Širdyje tačiau taip lengva 
ir gera, tyliu susikaupimu pagerbus 
tuos, kurie aukojosi ir mirė, kad li
kusiesiems būtų gyventi lengviau, ir 
pasiryžus savo darbais būti vertais 
jų sudėtų aukų. M. Zubrys

pa- 
ne-

au-

Eisenhower - Forrestal - Harriman

Yla vis lenda iš maišo
Prancūzų „Le Monde“, rašyda

mas apie kominformo įsteigimą, pri
mena jo rezoliucijos puolimą prieš 
britų darblečlų lyderius: „Britų im
perializmo“ atstovams n ’skaitytas 
laisvės davii. š Indijai tuo pa’iu re
ta, kai Sov. S-ga pavergė Estiją, Lat
viją ir Lietuvą ir kaip karo grobi Pri
sijungė daugiau kaip 600.000 kvadrat. 
km su 20 mil. įvairių tautų žmonių“. 
Toliau laikra“"s raš . „Varšuvo- de
klaracija f ra tiesioginis smūgis JTO. 
Ar beturi pagrindo toliau egzistuoti 
toji organizacija, norėjusi tapti uni
versalia, kai vienas svarbiausių jos 
narių pareiškė jog pasai '‘ suskilo 
| * * stovyklas ir kad tarp jų eina 
kova?“. -E-

— Ankaros radijas praneša, kad 
paskutinėm dienom Mask.js radijas 
turkų kalba pradėję itin intensyvią 
šmeižtų ir k...stymo kai paniją prieš 
Turkiją. Anot turkų radijo, sovietų 
diplomatijai daranti rizkingą akro
batinį numerį — į sceną išleidžiami 
propagandos pajacai publikai paguo
sti. -E-

LAISVIEMS ŽMONĖMS BUS PADĖTA JŲ LAISVĘ APGINTI. KARINE PRIEVOLĖ REIKALINGA

Generolas Dwight D. E i s e n h o -1 stangas padėti laisviems žmonėms jų 
weris pareiškė, kad visuotinis ka-' 
rinis paruošimas yra svarbus veiks
nys, kuris užtikrintų Amerikos de
mokratinę politiką ir apsaugotų ją 
nuo žlugimo karo metu. Sis genera
linio štabo viršininko pasiūlymas, 
kaip spėlioja NYHT, būsiąs priimtas 
ateinančioje kongreso sesijoje.

Universalus apmokymas, pasak 
generolo, esąs logiškas taikos metu 
pritaikymas rinktinės tarnybos, kuri 
buvo naudojamą kare. Tai esą tei
singa vadinti piliečių paruošimo me
todu.

JAV gynybos ministeris James F. 
Forrestal New York Herald Tri
bune metiniame forume įspėjo tautą, 
kad JAV, kol pasaulio vyriausybės 
dar nematyti, turinčios palaikyti pir
mos rūšies karines pajėgas, kad 
(stengtų sutikti galimą naują karą, 
galintį iškilti šviesos greičiu. Rusija 
laikantis vienos idėjos vyriausybės, 
o Amerika kitos, todėl esą „geriau 
gyventi dvejuose pasauliuose, negu 
griebtis jėgos, su kuria prlmestume 
savo pažiūras ar savo sistemą.“

JAV prekybos ministeris W. Ave
rill Harriman metinėje pietinių 
štatų gubernatorių konferencijoje pa
reiškė, kad Rusija skatinanti pasaulį 
JAV pulti jau nuo karo pabaigos ir 
kad „komunistai tikisi sulaukti neiš
vengiamo karinio konflikto“. — „Aš 
esu įsitikinęs, kalbėjo Harrimanas, 
kad mes galime taiką išsaugoti tik 
tada, jei mes panaudosime savo pa-

laisvei išlaikyti...“
Toliau jis pasakė, kad „su mūsų 

parama visi laisvieji kraštai gali gy
vai pademonstruoti, kad dvasiškai ir 
materialiai geriausia žmogaus viltis 
gali būti išlaikyta tik laisvų demo
kratinių institucijų... Aš esu įsitiki
nęs, kad šis laisvųjų kraštų progre
sas, kuris savo laiku taps nenugali
mu, iššauks spaudimą ir įsiskverbs 
net už geležinės uždangos“.

Tai savaitės būvyje antrasis Har- 
rimano pareiškimas prieš Rusijos va
dovavimą. Dėt pirmojo jo pasisaky
mo rusų spauda buvo apšaukusi Har- 
rimaną karo kurstytoju. — am.

VIENINTELIS KELIAS TAIKAI 
IŠSAUGOTI

Šveicarų „Nationalzeitung“, rašy
damas apie tarptautinę padėtį ryšium 
su komunistų internacionalo įsteigi
mu, informuoja, jog yra politikų, ku
rie dar tiki, kad Vakarti kietumo pa
veikti ir priremti prie sienos sovietai 
paskutinį momentą radikaliai pakels 
savo politiku® ir taikus pasaulio su
tvarkymas pastoviais pagrindais pa
sidarysiąs vis dėlto įmanomas. As
sociated Press žiniomis,, ir vienas iš 
žymiausių šio meto britų filosofų 
Bertrand Russe savo paskaitoj Am
sterdamo universitete pareiškęs, kad 
jeigu visas pasaulis kietai užsispirtų, 
sovietai to spaudimo nebeatlaikytų ir 
priimtų JV statomas tarptautinio ben-

dradarbiavimo sąlygas. Tai esąs vie- 
nintėlis kelias taikai išsaugoti, tačiau 
Russell mano, jog „labai panašu“ kad 
vis dėlto veikiau bus karas. -E-

NORVEGIJA KRYPSTA Į DEŠINĘ
Daily Mail spec, koresp. praneši

mu iš Oslo, dabar Norvegijoj . įvykę 
savivaldybiniai rinkimai parodė, jog 
smarkiai pralaimėjo komunistai ir 
kiek mažiau socialistai. Tuo tarpu 
konservatoriai ir agrarai laimėjo ma
žiausiai 50% balsų, lyginant su 1945 
m. rinkimais.. Liberalai taip pat lai
mėjo. Šiuo metu komunistai neteko 
per 20% savo turėtų balsų.

Sovietų Sąjunga 
jau nebe komunistini
Žymus vokiečių rašytojas T. Pll- 

vier, antinacis, kuris 11 metų išgyve
no Rusijoje kaip politinis kalinys ir 
kuris dabar atbėgo į amerikiečių zo
ną, kaip praneša NZ, anot HTB, 
reiškė, kad Sovietų Sąjunga jau 
besanti komunistinė.

P. Plivier yra „Stalingrado"
torius. Sovietams atsikrausčius į Vo
kietiją, jis buvo paskirtas Thuringijos 
valstybės kultūros direktoriumi su 
būstine Weimare. Kad ir tokią gerą 
vietą turėjo, jis ją vis dėlto paliko. 
Atbėgęs į US zoną pareiškė: „Aš ne
nutraukiau santykių su komunizmu, 
bet aš nutraukiau su Sovietų Sąjun
ga, kur nė mažiausio pėdsako komu
nizmo nebėra šiandien.“

Jam jau 55 metai amžiaus. Rusai 
nėra jam grasinę. Jis taip pat nėra 
įveltas į kokius nors politinius ne
draugiškumus, — paprastai, negalė
jęs ilgiau ten pasilikti. Jau nuo 1936 
metų, kada jis ten buvęs, ketinęs 
bėgti iš Rusijos, bet, žinoma, negalė
jęs taip ’pasakyti. Tuo būdu jis tu
rėjęs laikyti užčiauptą burną ir vai
dinti komediją vienuolika metų, kaip 
jis pastebėjo, dabar US zonoje atsi
radęs.

P. Plivier atsisakė pareikšti savo 
atbėgimo" priežastis. Jis tik pažymė
jo, kad jis nenorįs, jog amerikiečių 
saugumas pasakotų apie apgautą 
žmogų. „Tai, ką aš turiu pasakyti, 
pasakysiu savo knygoje. Viena mano 
atvykimo priežasčių yra ta, kad galė
čiau čia rašyti kaip laisvas žmogus“, 
paaiškino jis.

- Būdamas žymus komunistų rašy
tojas, Plivier dar priešhitleriniais 
laikais pabėgo kaip tremtinys iš Vo
kietijos, kada naciai atėjo į valdžią. 
Jis gyveno Čekijoje, Prancūzijoje ir 
po to nuvyko į Sovietų Sąjungą. Jo 
paskutinė knyga „Stalingradas“ buvo 
parašyta tuo metu, kai Vokiečiai pra
laimėjo. Jis ją komentavo rusų pa
teiktais dokumentais.

Šiuo metu iš rusų zonos pabėgo į 
US zoną trys asmenybės — buvęs 
Thuringijos ministeris pirmininkas 
dr. R. Paul, Jenos burmistras Dr. 
Mertens ir čia paminėtas rašytojas 
— Plivierl (NYKT)

Partijos lyderio nemalonumai
Italų socialistų kairiojo sparno ly

deris Nenni, anot Reuterio, skundžia
si, kad rafinuota persekiojimo kam
panija baigianti sugriauti .jo nervus. 
Pirmiausia jį nori išmesti iš jo buto. 
Sąjungininkams užėmus Romą, Nen
ni apsigyveno prabangingame buv. 
fašistų darbo ministerio Giurati bute. 
Neseniai teismas Giurati visiškai iš
teisino, ir jis dabar žada Nenni su 
policija iš savo buto iškraustyti. To
liau, Nenni kuone kasdien gauna iš 
Amerikos įaiškų, kuriuose įdėti įvai
rių šventųjų paveikslėliai. Nenni yra 
ateistas ir negalįs suprasti, ką tai 
reiškia. Manoma, kad politiniai drau
gai Amerikoj laiškais jam siunčia do-

lerlų, o jo politiniai priešai Italijoj 
dolerus išima ir jų vieton įdeda šven
tųjų paveikslėlių. Juos Nenni dali
nęsis su savo partijos ir idėjos drau
gu Tonello. -E-

Austrijos-parlamentas 161 balsais 
prieš 0, keturiems komunistams nuo 
balsavimo susilaikius, pareiškė pasi
tikėjimą vidaus reikalų minlsteriuL 
Prieš tai mln. pareiškė, kad sovietų 
karinių organų atstatyti 4 austrų po
licijos karininkai sovietų zonoje, jo 
nuomone, yra atleisti be jokio pa
grindo. Sovietai jiems buvo prikišę 
tariamą neveiklumą denacifikacijos . 
darbuose. -E-

— Tai kaip paršiukas, ponitėle?
— Ačiū. Laikosi puikiai. O kaip jūsų kar

vytė? Daug pienųko primelžiate?
— He, he, ką ten, ponitėle... Kai melžiau 

. dvylika, tai, rodos, būdavo. O člnajos tik aša
ros. Ar iš didelės ūkės meldžiamoji, ar daug 
pamušdavot kiaulių, ponitėle?

Kizienė meta staigų žvilgsni i žilstančią 
barzdą:

— Fui, kas ten užsiims? Mes turėjome dve- 
Jis namus Kaune, Krūmų gatvėje. Mes tik 
vasarą nuvažiuodavome i savo dvarą. Tokie 
puikūs, žinote ponas, trobesiai, parkas. O kiau
lių, kas te jas suskaitys...

Trumpų kelnių vyras batu rausė smėlyje 
duobutę, lyg aiškiai nepatenkintas mielosios 
pokalbiu, o Pocius juokėsi pro barzdą ir jau
tėsi nepaimamu savo srityje. „F — ė, ir jūs, 
panaitės, prie tų kiaulių dabartės“, — šiepėsi 
jo barzda.

— Tigi, tigi, dvaras, ponitėle. Aš tik ant 
arcndos turėjau toki palivarką. Ale užteko. 
Ar patys dirbote dvarą, paklausti noriu?

— Fui, kas ten užsiims? Mano vyras uni
versitete, profesūroje dirbo, o aš pati medikė.

Bolius sausai kranktelėjo paminėjęs, kad 
Jam jau gana klausytis apie dvarus ir vyrus 
profesorius. Jis nuodingu žvilgsniu permetė 
senį, o tas tik kratė plačią kaip šiūpelė barzdą 
ir jo pasitenkinimui nesimatė galo.

— Tigi, dvaras neblogai...
Toje vietoje, kur centrinis taka& šakojosi t 

keletą smulkesnių, koplyčios ir dirbtuvių link, 
jiedu sustojo.

— I7?z'.a, Renute? Sakyk?.... — jis visas

buvo virtęs vienu lūkesčiu, vienu klausimu 
ir geismu.

— Netrukus, mielas berniuk... — Ir taip 
masinančiai atkišo lūpas, kad Bolius visais 
velniais nukeikė daržus ir vaikščiojančias bo
bas — kliūti tikram pasibučiavimui. Jei ne 
tas jovalo kibirėlis ir kiaulaitės kojų brūkš
niai, ji tikrai būtų buvusi žavi.

— Ir susikalbėk tu... Ji plepa' apie kiau
les amžinai. Uch...

Jis stovėjo, kol ji pradingo už bloko kampo 
ir su tikru viengungio atšiaurumu keikė bo
bas, kiaules ir visa, kas matoma. Pasirinkęs 
kryptį, išspiovė pusę cigaretės, kuri pataikė 
ant plataus arbūzo lapo ir ten paliko smik- 
stanti. -

Tokiu būdu dienos įgavo spalvą ir apipavi
dalinimą, nors tai daugiausia reiškėsi rūpes
čiais, bet vyko lengvai su nepatirtu lig šiol 
aiškumu. Bardašauskienė tiesioginiai tvarkė 
maitinimo reikalus, iš visokios rūšies miltelių 
pagamindama kažką, tikrai nepaprasta. Renė 
atliko tiekėjos pareigas, o Minga ir Jane buvo 
ir čia ir čia. Jie ne tik Pupuliuką glostė ir 
kasė jo šonus, bet ir muses pavaikydavo ža
liom akacijų šakelėm. Senasis Bardašauskas. 
rodės, tuo visai nesidomėjo, tikru karšinčiaus 
abejingumu kantriai nešdamas lažą. Jo sritis 
leido jam plačiau pasireikšti. Jis turėjo parū
pinti kraiko: ar šiaudų, ar samanų, ar sausos 
žolės. Tam reikalui tiko ir medžio piūvenos- 
ir spaliai. Kelis kartus per dieną iš gardelio 
rausė mėšlą ir plovė grindis vandeniu. Tako 
viduriu, einančiu tarp gardelių, ėjo griovelis, 
kuriuo tekėjo srutos į gilius šuliniukus. Ska
rota šluota brinkė nešvarų vandeni | tą gilų

šulinėlį, o paskui išsemdavo ir išnešdavo lauk. 
Pasitaikydavo ir užmiršti, kol to nepriminda
vo tvarkdarys. Taip, žinoma, darė visi, nes to 
reikalavo taisyklės.

Vienu metu kiaulytė nustojo ėsti ir pasi
darė labai nerami. Kaimynės ir kiti žinovai 
greitai nustatė diagnozę — viduriavimas. Bu- 
Vo šauktasi veterinoriaus pagalbos, bet jis nu
ramino, kad liga nepavojinga ir praeis. Ji ky
la iš per didelio vaišingumo. Kiaulaitė per- 
šerta ir kvit. Užtat kokiu džiaugsmu sušvito 
veidai, kai kiaulaitė pakilo iš ligos guolio ir, 
vėl pastebimai atgavusi apetitą, stiebėsi į ūgį 
ir storį. Renė ne be malonumo pastebėjo, kad 
augintinės svoris duodasi sunkiai įkandamas 
jos jėgai ir kas kart vis sunkiau ją pakelti ir 
paglamonėti. . >

Ir taip ponios buvo patenkintos, beveik lai
mingos. Pašaro klausimas nesunkiai leidosi 
sprendžiamas. Bendra virtuvė gamino tokius 
šaunius vieno patiekalo pietus, kad net nar
siausi ėdūnai, nelepiausi viengungių pilvai grį
žus iš darbo atsisakydavo pasismaguriauti. Ši
to jovalo kasdien likdavo pora gerų katilų. 
Kiaulės, žinoma, bendros virtuvės pietumis 
nelabai žavėjosi ir nepuolė kaip grįžę iš ne
laisvės vyrukai, tačiau sumanios šeimininkės 
prie kukurūzinių ir kitokios rūšies valgių pri
dėdavo vertesnių dalykų ir tuo palenkdavo 
kiaulių nusistatymą.

Ėjosi puikiai. Viskas rėmėsi ateitim. Savo
tiškas kiaulidės kvapas laikėsi visuose mote
riškių rūbuose ir kambaryje, priartėdamas net 
prie tualetinių staliukų, gabiai improvizuotų 
kazemato kampe. Bet netrukus čia turės pa
sklisti lukuliškas lašinukų, dešrelių, vėdarų, 
jukos ir neišskaičiuojamų vertybių kvapas, kas

savaime išvadoje ėmė viršų. Tik vienu dalyku 
Renė nebuvo patenkinta. Kodėl ji taip vėlai 
susiprato, kai jau seniai galėjo visa tai turėti? 
To ji sau negalėjo atleisti. Bet klaida skatino.

Kartą pasirinkusi kryptį, ji nesvyravo. Kas, 
kad bernai ir kiti pašalaičiai bandė šiepti 
Girdi, ponios ilgaveides pamilo. O anksčiau, 
girdi, su šuniukais mylavosi. Taip. Tame 
punkte Renė matė truputį tiesos. Iš tikrųjų, 
kam tie šunes? Nei vilnos nei pieno iš jų. Šit, 
kad ir panelė Balandaitė, nė kojos nekelia be 
savo vilkinio. Brrr... Net baisu, toks britvo- 
nas. Kas kita Pupuliukas.

„Veidu į kiaulę, — juokavo kai kas. — Bet 
prašau pasakyti, kas čia juokinga?“

O vasara jau baigė pasiekti pačias viršū
nes. Ir saulė, įkopusi zenitan, žėrė kibirkštis 
saujomis, kaip sėjėjas grūdus. Kaitra tirpdė 
bet kokius užsimojimus, nešdama suglebimą 
ir žiovulį. Ketvirto aukšto palėpės taip įkais
davo, kad vyriokšliai nuo prakaito šlapi, kaip 
iš markos ištraukti, vien trumpom kelnaitėm, 
turėjo nakčiai lipti ant plokščių stogų ir ten 
ruoštis nakvynes. Tvanku darėsi ir kirasyrų 
arklidėse. Didelės ir mažos kiaulės sunkiai 
alsavo ir veltui ieškojo vėsių dumblynų, kuo 
taip prabangiai naudojosi jų giminaitės, toli
mų tėvynės kaimų laidariuose. Pupuliukas ka
mavosi savo patogiame gardelyje, sukeldamas 
gailesčio šeimininkėms. Bet Renės išradingu
mas liejosi plačia vaga. Pasigėrėtina mintis 
kilo jos tamsioje galvutėje ir ji, gavusi seniū
no sutikimą, griebėsi ją vykdyti Ji įkurs kiau
laitei vasaros rezidenciją. Ir kaip tai gražiai 
skamba! (Pabaiga kitame Nr.)
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Vieną savaitę tremtinių stovykloje
GYVAS KULTŪRINIS VEIKIMAS DILLINGENE. — ALD. VALElSAITES MENO ŠOKIO VAKARAS. — 
ZURN. G. GALVANAUSKO PA8KKAITA. — PROF. A. MACEINA PARAPIJOS KOMITETO SURUO

ŠTOJE AKADEMIJOJE. — „ATŽALYNO“ TEATRO GASTROLES. — 50-sis SPEKTAKLIS.

Nors materialinės sąlygos tremti
nių stovyklose savaitė po savaitės 
sunkėja ir blogėja, nors tatai ir la
bai slopina bet kurį kultūrinį reiš
kimąsi, tačiau šis kultūrinis veiklu
mas atstoja gyvenimo druską: jis 
suteikia ne tik skonį; bet ir saugo 
nuo sugedimo, O. S. Mardeno žo
džiais betariant. Dillingeno lietuvių 
stovykla vargu ar kuo išsiskiria iš 
kitų didesniųjų ir veiklesniųjų sto
vyklų. Tai, kas vyksta čia, su ma
žomis nuokrypomis kartojasi ir ki
tur. Gyvą jos kultūrini veiklumą 
tepavaizduoja vienos savaitės bū
vyje įvykę parengimai, o jų buvo 
ne vienas. - •

Pirmuoju tenka prisiminti Aldo
nos Valeišaitės meno šokio vakaras, 
įvykęs Dillingeno lietuvių stovyklos 
salėje, š. m. spalių Ui d. Aldona Va- 
leišaitė, Danutės Nasvytytės studijos 
mokinė ir auklėtinė — viena ne
daugelio atstovių, puoselėjančių 
išraiškos šokio meną.* Kad ir būda
ma apsikrovusi mokytojos darbu 
Eichstaetto gimnazijoje, tačiau ji 
dar vis suranda laiko tremtinių 
scenoje rodytis ir su savarankiškais 
koncertais, aplankydama gretimą
sias stovyklas, šis mūsų minimasis 
koncertas, užtrukęs arti poros va
landų, buvo gausaus žiūrovų būrio 
su malonumu sutiktas.

Koncerto programa dviejų dalių. 
Pirmojoje solistė davė keturis paski
rus dalykus, improvizuodama D. 
Scarlatti, I. P, Rameau ir W. A. Mo- 
zarto muziką. Antroji dalis, suda
ryta iš paskirų 8 dalykų, plėtojost 
jungiama B. Brazdžionio motto „Per 
pasaulį keliauja žmogus." Gražių ir 
įspūdingų akimirkų paliko žiūrovo 
atminty solistė, vesdama prasmingą 
šokio judesį pagal Mussorgskio, M.
K. Čiurlionio ir St. Šimkaus muzi
ką. Buvo gėlių ir netilsiančių katu
čių. Už tai atsilygindama solistė da» 
vė programoje nenumatytą Suktinį.

• » • . .
Savaitės pabaigop, šeštadienį, 

spalių 25 d. stovyklon netikėtai at
vykęs’ svečias žum. Ged. Galva
nauskas gausiam klausytojų būriui 
skaitė įdomią politinę paskaitą, il£ 
samiai ir vaizdžiai apžvelgdamas 
gyvenamo meto politinę būklę. Pas
kaita susidomėjimas didelis, nes pre- 
lengent^s klausytojams gerai pažį
stamas iš jo dažnų straipsnių po
litiniais klausimais tremties spau
doje.

• « *
Rytojaus dieną, sekmadienį, ka

talikų parapijose švenčiant Kristaus 
Karaliaus šventę, vietinis p. Pupi- 
ninko vadovaujamas parapijos komi
tetas surengė iškilmingai dekoruotoje 
miesto teatro salėje minėjlmą-aka- 
demiją. Pagrindinę akademijos da
lį sudarė prof. A. Maceinos paskaita. 
Prieš ir po paskaitos styginis kvar
tetas (Iz. VasyHūnas, Pr. Matiukas, 
St. Gabrijolas ir M. Saulius) atliko
L. v. Beethoveno Kvartetą F-Dur ir 
Arcangelo Corelli Sonatą da Chiesa. 
Tiek paskaita savo minčių gilumu, 
tiek apskritai, visa akademija savo 
iškilmingumu puikiai atitiko paki
lią tos dienos nuotaiką, kuri jau 
plaukė per iškilmingas pamaldas 
bažnyčioje, kur įspūdingai giedojo 
chorm. J. Štarkos vedamas mlšrasis 
choras.

Jau prieš kurį laiką stovyklą bu
vo pasiekusi žinia, kad netrukus čia 
atsilankys Hanau lietuvių stovyklos 
vaidintojų „Atžalyno“ trupė, šiuo 
metu belankanti didesniąsias lietu
vių kolonijas Bavarijoje. Pagaliau 
iš savo nuolatinės buveinės pakilę, 
per Wuerzburga, Seligenstadtą, 
Muencheną, tik dėl technikinių kliū
čių neužsukę Augsburgan, kur jų 
apsilankymas buvo irgi numatytas, 
atžalyniečiai savaitės gale atsirado 
DiUingene. Spalių 25 d. gausiai su
sirinkusiai dillingiškei publikai buvo 
suvaidinta prancūzų autoriaus A. 
Gehri 9 pav. pjesė „6-me aukšte“, 
o spalių 26 d. kolektyvas davė savo 
50—jį spektaklį — mūsiškio SL Sant
vara 4 v. tragediją „Žvejus“, ka
daise Lietuvoje vaidintus Valstybės 
Teatre, Kaune. Tiek vienu, tiek ki
tu spektakliu „Atžalynas“ pasirodė 
puikiai, maloniai pralenkdamas iš 
anksto apie jį įsivaizduotą įspūdį, 
šis kolektyvas, gimęs ir sustiprėjęs 
tremtyje, yra jau išgyvenęs savo mė
gėjišką lygį. Tai neabejotinas jo va
dovų — režisierių, Valst Dramos 
aktorių: St Pilkos, A. Škėmos ir

ypačiai dabartinio — V. Valiuko 
nuopelnas, o taip pat kolektyvo na
rių, dieną iš dienos dirbančių eili
nius stovyklos darbus, ryžtingo pa
sišventimo vaisius. Tas vaisius vis 
dėlto malonus ir telkiąs gražių vil
čių. Dalis šio kolektyvo narių, jeigu 
nesustos užsimoto darbo pusiauke
lėje, be abejo, kada nors papildys 
atsikursimo Valst. Dramos Teatro 
eiles laisvoje Lietuvoje. Juk iš da
lies tokiais pat keliais eidama, net 
savų pavyzdžių neturėdama, augo 
ir brendo Valst Teatro užuomazga 
ano pasaulinio karo metu.

Abu šį kartą mūsų matytieji vei
kalai, kaip ir visas kitas „Atžaly
no“ repertuaras, parinktas apdairiai 
ir skonningai. Paryžiaus gyvenimą 
vaizduojanti pjesė „6-me aukšte“, 
turėdama daug bendra su mūsų sto
vykliniu gyvenimu ir būdama leng
vesnė sceniniu Ir vaidybiniu požiū
riu, praėjo be didesnių priekaišK). 
Kiek sunkiau leidosi sudorojamas 
jubiliejinis „Žvejų“ spektaklis, nelš-

vengęs Ir kai kurių režlclerinlų 
neapsižiūrėjimų (per garsus jūros 
ošimas, trukdęs girdėti dialogus, pro
tarpiais blogokas apšvietimas, są
moningai nenaudojant rampos švie
sos, nesuprantama kai kurių akt. šnek
ta ir p.). Visa tai, manau, išvengta 
namuose, įprastinėje aplinkumoje.

Sukaktuvinį spektaklį baigus, 
vietinės lietuvių kolonijos vardu 

čia pat scenoje atžalyniečius pasvei
kino Dillingeno LTB apyl. kom-to 
kult, vadovas p. J. Valiukonis, lin
kėdamas geriausios sėkmės tolesnia
me kolektyvo darbe. Kukliomis vai
šėmis, kuriose, be visų savųjų, atža
lyniečiai buvo pasikvietę keletą dil- 
lingiškių kultūrininkų, buvo atžy
mėtas 50-sis spektaklis.

Dail. K. Jezersko dekoracijos 
gražios ir skoningos.

Tęsdamas savo gastrolių kelionę 
toliau, rytojaus dieną „Atžalynas“ 
išvyko Švabų Gmuendan.

St. Norvllis

Įvairias žinios
• Karo taryba, kuri karaliui Pau
liui pirmininkaujant ir britų bei 
amerikiečių karinių misijų nariams 
dalyvaujant posėdžiavo Volos mies
tely (šiaurės Graikijoje), nutarė Iš 
kautynių srities atitraukti visus ci
vilinius gyventojus, šiomis dienomis 
| krašto gilumą bus išgabenta apie 
20.000 ūkininkų iš Vakarų Trakijos. 
-E-
O Čilės vyriausybė savo nutarimą 
nutraukti diplomatinius santykius su 
S'Ov. S-ga ir Jugoslavija motyvuoja 
tiio, kad abiejų kraštų diplomatinės 
atstovybės palaikė glaudžius ryšius 
su sąmokslininkais, kurie norėjo su
kurstyti darbininkų perversmą. Vi
soje Čilėje suimta per 200 komunistų. 
Kilę streikai buvo nuslopinti. -E-
• Čekoslovakijoje paskelbta dalinė 
turto konfiskacija. Iš turto didesnio 
kaip 1.000.000 čekų kronų (20.000 dol.) 
vertės reikės sumokėti nuo 2 iki 2O’/t. 
Kapitalai, didesni už 24.000 čk. (4.800 
dol.) apdėti progresyviais mokesčiais. 
Taip surinktom sumom bus šelpiami 
nuo nederliaus nukentėję ūkininkai.
-E-
• Amerikiečių - sovietų derybos dėl 
pabėgėlių Iš sovietų zonos grąžinimo 
pasibaigs niekais. Kaip žinia, nuo 
rugpiūčio mėn. sovietai atsisako*pri- 
imti iš amerikiečių zonos grąžinamus 
bėglius, šiuo metu amerikiečių zo
nos stovyklose yra nemažiau 24.000 
pabėgėlių. Be to, didelis bėglių skai
čius gyvens neoficialiai.
• Australijos laivyno ministeris p. 
Riordan pareiškė, kad jei Britanija 
sumažinsinti savo laivyno pajėgas 
Ramiajame vandenyne, tai Australi
ja turės savo Jėgas padidintu Pagal 
5 metų laivyno programą Australija 
turėsianti 26 karo laivus ir 80 laivų 
rezerve. Tuo metu bus du lengvi lėk
tuvnešiai, 2 kreiseriai, 6 nauji naikin
tuvai ir 16 kitų. Įgulos sudarysian
čios 14.753’ asmenis, arba 2‘/< karto 
daugiau negu 1939 met. (AP)
• Valstybės D-tas neigiamai atsakė 

1 Molotovo pasiūlymą ateinančiais 
metais atitraukti okupacines kariuo
menes iš Korėjos. Okupacinės ka
riuomenės tik tada gali būti atitrauk
tos, kai Korėjoje bus sukurta tikrai 
nepriklausoma vyriausybė. -E-
• Sovietai priėmė švedų pasiūlymą 
pakelti abiejų kraštų pasiuntinybes į 
ambasadų rangą. Sovietų ambasado
rium Stockholme paskirtas Uja Cer- 
nyčevas. -E-
• Bulgarų komunistų partija pa
skelbė, kad JV ir britų imperializmas 
Turkiją pavertęs savo baze, iš kurios 
jis rengiąsis likviduoti Bulgarijos ne
priklausomybę. -E-

• Britų užs. reik, min, pranešėjas 
pareiškė, kad neseniai Varšuvoje su
imtas prekybos attachė bendradarbis 
Charles Whitehead (Lenkijos pilietis) 
yra lenkų saugumo policijos kaltina
mas bendradarbiavimu su vokiečiais. 
Pranešėjas pabrėžė, kad toks kalti
nimas esąs gryna nesąmonė. Jis taip 
pat patvirtino, kad apie pavasarį su
imtą ambasados Varšuvoje vertėją 
lenkę Marinovska nieko nežinoma. 
Iki šiol jai nebuvo iškelta byla nei 
paskelbta, kuo ji kaltinama. -E-
• Lordas Vansittartas, ilgametis 
britų diplomatas, „Daily Mail" rašo, 
jog sovietai, sutikdami su Palestinos 
padalinime projektu, norį pasiekti 
tai, kad jie galėtų kartu su kitomis 
didžiosiomis valstybėmis (vesti į Pa
lestiną savo kariuomenę — apie 
33.000 JTO policijos vardu. Sovietai 
Palestiną nori paversti antrąja Vo
kietija. -E-

Vedybti problema Anglijoje
(Pradžia 1 pusi.)

tuo. Tuo tarpu mergaitės neturi to
kių priemonių, o dažnai ir iš kuklu
mo nedrįsta ieškoti naujų pažinčių, 
nepažįstamoje stovykloje. Be to, ne
turint progos iš arčiau stebėti nori
mojo asmens būdą, kyla baimė, kad 
nebūtų apsirikta. Nuo piršlybų ir 
jaunosios ar jaunojo pasirinkimo de
vynių parapijų plote jau buvome at
pratę ...

Dar liūdnesnis likimas ištiko mer
gaites, išėjusias dirbti į ligonines ar 
sanatorijas. Jos čia pateko į kieto 
režimo pensionatus ir, kiek mane pa
siekia žinios, ne viena karčiomis aša
romis aplaisto ^r dar aplaistys sutar
ties metų vakarus. Ilgos darbo va
landos, nustatytas laisvalaikis ir mie
go pradžia — visa tai daug kartėlio 
įpya į po vieną ar dvi išskirstytų 
mergaičių širdis. Jas kankina ilge
sys, jos ilgisi savo žmogaus. Jos ra
šo, kad sutiktų vėl valgyti kukurū
zinę duoną ir gulėti dviaukštėse lo
vose, kad galėtų būti tik savoje ben
druomenėje. Kai kurios iš jų yra su- 
silpnėjusios lietuviškame užsispyri
me ir todėl tvirtina tekėsiančios už 
pirmo, kas jas imsiąs, neatsižvelgda
mos į jo tautybę, kad tik išsivaduotų 
iš slegiančios ligoninės atmosferos ir 
vienišumo.

Ar pasikeis gyvenimas po metų, 
kuriuos be sąlygų sutikome Angli
joje dirbti? Ir čia tikslų atsakymą 
sunku duoti, tačiau galima būtų teig
ti, kad ne. Šitaip teigti leidžia dvi 
sąlygos: Anglijoje nėra butų, kuriuos 
mums galėtų pavesti; 'Vadinasi, ir to-

liau teks gyventi lageriuose. Tai vie
na. Antra — nuo spalių 1 d. spėjo 
jau Įsigalioti įstatymas, suteikiąs vy
riausybei teisę policinėmis priemo
nėmis rikiuoti reikiamą tautos ūkiui 
kryptimi visą, taigi ir angliškąją dar
bo jėgą. Na, jei jau anglas negalės 
pasirinkti sau darbo laisvai, tai ką 
bekalbėti apie mus, kurie čion (An- 
glijon) ir buvome atvežti, kad dirb
tume tuos darbus, kurių labiausiai 
nemėgsta patys anglai.

Vokietijoje teko matyti daug vo
kiškų žurnalų, kuriuose ištisi pusla
piai užimti vedybiniais skelbimais. 
Nepriklausomybės metu ir Lietuvoje 
kai kurie laikraščiai tokius skelbi
mus spausdindavo. Gal vulgarūs at
rodys tokie skelbimai mūsų kuklioms 
širdims, bet jie būtų sėkminga prie
monė padėti jauniems žmonėms susi
pažinti, susirasti. Tokie skelbimai, 
pagaliau, pradžioje galėtų ribotis tik 
susirašinėjimo noru. Sutapus min
tims, susirašinėjimas nuvestų į tikslą 
— šiuo atveju: vedybas.

Šie žodžiai susilauks Ir draugų ir 
priešingų žodžių. Bet yra faktas, kad 
Anglijoje „savanoriai" yra įkurdina
mi tokiose sąlygose, kad nenoromis 
kyla mintys, jog mūsų svetingieji 
šeimininkai turi tam tikrų tikslų, ku
rių mums nepasako, bet kuriuos mes 
drįstame savitarpiniuose pašnekėliuo- 
se atviriau išreikšti. O kadangi tai 
liečia visą mūsų bendruomenę ir jos 
šimtaprocentinį išlikimą tautinėje 
dvasioje, būtų pravartu, kad mūsų 
bendruomenės vadovai pasisakytų 
šiuo opiu klausimu. „Nubyrėjimo“ 
pavojus yra didelis. Jonas Biržys

• 8 britų socialistų parlamentarai, 
sugrįžę Iš 7.000 mylių kelionės po Eu
ropą, Londone pareiškę, kad Čeko
slovakijoje, Lenkijoje iš Jugoslavi
joje „jaučiama tikra trečio pasauli
nio karo baimė".
• Čekų socialdemokratai paskelbė 
su komunistais į vieną partiją nesu- 
sisiliesią. -E-
• Iš de Gaulle sambūrio sluoksnių 
nurodoma, kad sambūris dabar siek
siąs naujų seimo rinkimų. Taip pat 
manoma, kad rinkimų, pasėkoje ir 
seime susidarysianti stipri de Gaulle 
šalininkų frakcija, kalbama apie 150 - 
200 atstovų, kurie iki šio! priklausė 
kitom, daugiausia dešinėm partijom.

Sumažintas DP maistas Italijoje
VIENO DP IŠLAIKYMAS ATSEINA 35 CENTUS

AP iš Ženevos praneša, kad Ita
lijoje esantiems 32.000 DP.dienos da
vinys sumažintas iš 2.400 kai iki 
2.015 kai. ir atseina 57 amerikiniai’ 
centai.

Amerikiečių ir prancūzų zonoje 
vieno DP išlaikymas atseina 35 cen
tai, o anglų zonoje — 29 et per die
ną. Prancūzijos atstovas PC IRO p. 
de Rosen pasiūlė sumažinti Italijoje 
iki 1.900 kai dienai. Italijoje esą dar

Padėka
1947 m. spalių 26 d. Dillingeno 

miesto salėje, musų surengtoje Kri
staus Karaliaus Akademijoje, skai
čiusiam paskaitą Prof. Dr. A. Ma
ceinai ir attikusiems meninę dalį 
Styginio kvarteto dalyviams p. p. 
Izidoriui Vasyliūnui, Pranui Matiu- 
kui, Stasiui Gabriolui ir Mykolui 
Sauliui, reiškiame nuoširdžią padėką.

Dillingeno Lietuvių Parapijos 
Komitetas -

Freiburgo lietuviai studentai nuo
širdžia) dėkoja Freiburgo lietuvių ko
lonijos tautiečiui, padovanojusiam 
1500,- RM darbštiems ir paramos rei
kalingiems Freiburgo lietuviams stu
dentams sušelpti.

Freiburgo studentijai šis tikrai 
sektinas tautinio solidarumo mostas 
yra kartu ir moralinė parama bei 
paskatinimas parodyti daugiau pa
stangų studijose.

Freiburgo Lietuvių Studentų
■ . Valdyba

160.000 IRO neglobojamų pabėgėlių.
Prancūzijos atstovas buvo pasiū

lęs rezoliuciją, kad paremtų Ispani
jos respubl. ir Nanseno pabėgėlius, 
kurie daugiausia yra nuo I-jo karo 
pasilikę rusai.

IRO sveikatas skyriaus viršinin
kas dr. R. L. Coigny pareiškė, jog 
buvusios dedamos pastangos IRO 
globoje esantiems apie 3.000 sesučių 
ir 2.000 gydytojų rasti vietas.

Pranešimas
Baigiama spausdinti J. MEŠ

KAUSKO paruoštas didelis medici
niškas veikalas ELEKTRO KORDIO- 
GRAFIJOS PAGRINDAI su 83 pie
šiniais bei kordiogramomis Įrišta 
kietais viršeliais knyga kaštuoja 45 
RM., studentams — 35 RM. Su už
sakymais prašome kreiptis: Suda- 
vla, Augsburg, Hochfeld, Baltic 
Camp.

Knygų leidykla Sudavija

Pacijentų priėmimo reikalu į TB 
sanatorijas

Į gausius užklausimus apie priė
mimo galimybes į TB sanatorijas 
Bietigheimo, GroBsachseiheime, 
Freudentalyje ir Vaihingene šiuo ke
liu pranešu: 1) Priėmimo reikalu 
prašome kreiptis į Freudentalio sa
natorijos direktorių Dr. Adamavičių, 
2) Ligoniai privalo turėti savo gydy
tojo siunčiamąjį raštą ir vietes IRO 
area sutikimą persikelti į kitą IRO 
area.. Kun. J. Dakinev!”'us

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su Il
gesnėmis citatomis iŠ svetimos spaudos, kartu so rankraščiu siųsti ir tekstą originaiinėje 
kalboje, o Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau lOVi' nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimanti. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesius iš anksto. H stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias", 
Bayeriscbe Hypotheken- tmd Wechsel-Bank, Filiale DUUngen/Donau (13b). Kaina 1,50 RM.

i®.

GIMNAZIJŲ P. P. LOTYNISTAMS
Yra išleista ir dar galima gauti 

PAULIAUS LEONO - LEONAVI
ČIAUS „Lotyniškai — lietuviškas žo
dynas",, turįs apie 6.300 žodžių. Žo
dyno kaina — 15 RM. Užsakymus 
siųsti adresu: (23) Oldenburg i. Old., 
DP Camp „Unterm Berg“.

------------- t
Racevičius Juozas prašomas tuo

jau kreiptis į Lietuvių Komitetą 
Fellbache b. Stuttgart, Ludwigsburg- 
Str. 62, kur yra gautas Tamstos pra
šytas iš USA adresas.

ATŠAUKIMAS
Patiabąitė St. (Straubing, Stadt- 

graben 12) prašo pranešti, jog paieš
kojimas Nr. 2821, tilpes Musų Kelio 
Nr. 38(98), paskelbti atsiųstas ne jos 
iniciatyvos dėka. Ji nieko neieškant) 
ir nieko neprašanti atsiliepti.

P. p. VOLODKU Ir KOR- 
ZONIJ šeimoms, dėl mylimo 
vyro, tėvo ir uošvio A. A. VO
LODKOS LIUDO mirties, giltą 
užuojautą reiklia

L.T.B. Landshuto Apylinkės
- K-tas

Mielam mūsų Kolegai, mo
kytojui VOLODKAI Liudui mi
rus, jo žmonai p. Volodkicnel 
Stasei ir visai šeimai gilią 
užuojautą reiškia

Landshuto lietuvių 8-ių sk. 
pradž. mok. Vedėjas ir 

Mokytojai

Gilaus liūdesio valandoje, 
kiūbo nariui p. VOLODKAI 
Jurgiui, jo mylimam tėveliui 
mirus, nuoširdžią užuojautų 
reiškia

Landshuto Sporto Klubas
VYTIS

Ponui Cesjovui VOLODKAI, 
jo mylimam tėveliui mirus, gi
lią užuojautą reiškia:
T. Augulienė, R. Kalasiūniene, 

St. Mankos, Stp. Ziupsnys,
Z. Lfrganeris ir Račius

Mielą kolegą Alfredą BIEL
SKI, mirus mylimai mamytei, 
gilaus skausmo valandoje nuo
širdžiai užjaučiame.

Karlsiuhės T. H. lietuviai 
studentai ,

MUSU. KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
DiUingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 
Redaktorius Al. Laikūnas.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Jums ir musų kraštui baigsis kančios
PAREIŠKĖ PONIA ALENA DEVENIENE

Dillingene gyveną lietuviai savą
ją stovyklą priskaito prie didesniųjų 
lietuviškų kolonijų Vakarų Vokieti
joje. Mat, joje gyvena per tūkstantis 
lietuviškųjų dūšių. Tačiau, būdama 
nuošaliau didesniųjų miestų, prisi
glaudusi padunojuje, tyliame Bavari
jos kamputyje, ji retai tėra aplanko
ma aukštųjų svečių, turinčių tikslą 
susipažinti su tremtinių stovyklinių 
gyvenimų. Toks Hanau, Augsburgas, 
Mūnchenas, pagaliau Wurzburgas, 
Kasselis ar kuri kita didesnė vieto
vė, priglaudžianti vieną kitą tūkstan
ti įvairių tautybių tremtinių, bevizi- 
iuojančių tremtinių stovyklas Vokie
tijoje — tiek okupacinių organų pa
reigūnų ar oficialiųjų šalpos įstaigų 
atstovų, tiek mūsų brolių užjūryje 
visuomeninių organizacijų atsiųstų 
delegatų — aplankoma lyg ir iš pa
reigos, o tokį Dillingeną, neatsižvel
giant nė j tai, jog čia yra prisiglaudę 
be tūkstančio lietuvių dar ir apie du 
tūkstančiai ukrainiečių tremtinių, — 
kas ir beieškos. Užtat š. m. spalių 
20 d. vėlai vakare, apie 20 vai., pas 
mus pasirodymas p. A Devenienės, 
kuri jau yra aplankiusi su praneši
mais bei informacijomis daugelį lie
tuvių stovyklų!, dilllngiečiams lie
tuviams buvo tikra staigmena. Ta 
maloni žinia žaibo greitumu apskrido 
visą stovyklą.

Ponia A. Devenienė, atitrūkusi 
nuo neišvengiamos pareigos lankytis 
įvairiais tremtinių reikalais emigra
cinėse įstaigose, į Dillingeno lietuvių 
Stovyklą užsuko tik kelioms valan
doms. Nors jau buvo vėlyjį^s laikas, 
prašoma ji neatsisakė padaryti viešą 
stovyklos gyventojams pranešimą vi
siems rūpimais klausimais. Lygiai 21 
vai., stovyklos . gyventojai susirinkę 
į didžiąją stovyklos salę, gerb. prele
gentę sutiko gausiais rankų ploji
mais. Prelegente savo išsamiu pra
nešimu nuosekliai Išdėstė bendrąsias 
■amerikiečių nuotaikas tremtinių atž
vilgiu, lietuviškųjų visuomeninių or
ganizacijų veiklą Amerikoje lietu
viams tremtiniams padėti ir nušvietė 
emigracines galimybes į JAV ir kitus
kraštus. Po su dideliu susidomėjimu 
išklausyto plataus pranešimo p. A. 
Devenienė atsakė į iškeltus klausi
mus, kurie daugiausia lietė emigra
cines perspektyvas. .

Po pranešimo p. A. Devenienė pa
sikalbėjo ir su čia sutiktais savo se
nais pažįstamais. Taip pat atrado 
laiko duoti trumpą pasikalbėjimą ir 
spaudai.
' — Kaip jau patyrėte, lietuvių sto
vyklose Tamsta esate laukiamas sve
čias. Įdomu būtų patirti tremtinių 
visuomenės palnformavimo dėliai, 
kaip ilgai Tamsta numatote mūsų 
tarpe pasilikti? — buvę pastatytas 
pirmas klausimas.

— Tikslios savo grįžimo Amerikon 
datos nežinau, bet mano viešėjimo 
|ūsų tarpe laikas jau pasibaigė. Or
ganizacijos mane čia atsiuntė trims 
■mėnesiams, o jau baigiasi ir ketvir
tas, kaip aš susipažįstu su jūsų vąr- 
gais. Tikiuosi gauti lapkričio mėn. 
pirmos savaitės pabaffeoje lėktuvą ir

Baimės kėlimas - tikrasis motyvas
„NEW YORK TIMES" APIE KOMINTERNO ATGAIVINIMĄ

Bene teisingiausiai komintemo at
gaivinimo motyvus paaiškino „New 
York Times“ diplomatinis komenta
torius James Restonas. Jis konsta-, 
tuoja, kad tūlame Europos krašte, 
kur komunistų ir antikomunistų susi
kirtimas yra aštriausias, žmonės jau 
yra pasimokę, kaip pavojinga grum
tynėse aiškiai pasisakyti už bet kurią 
pusę, nes pralaimėjimo atveju tenka 
skaudžiai nukentėti. Komunistai šitą 
europiečių psichologiją suprantą ir 
formaliai atgaivindami komintemą 
šūkiu, dabar kiekvienam teks aiškiai 
pasirinkti vieną kurį kovos frontą, 
norėję sustiprinti baimės psichozę. 
Komunistai tikį, kad daugumas eu
ropiečių, nors ir nepalankiai nusitei
kusių komunizmo atžvilgiu, bijodami, 
kad komunistai laimėję jiems neker
šytų, verčiau pasitrauks į užkampį ir | 
antikomunistmė] kovoj nedalyvaus. 
Komunistai gi, ypač per profesines 
Uąjungss sabotuodami Marshalllo 

tada skrisiu per Angliją pas savo ar
timuosius Amerikon.

— Ponia, aišku, žinote, Jog nese
niai keleivinis lėktuvas nukrito ir ke
leiviai žuvo. Ar Tamstai nekelia bai
mės kelionė per Atlantą lėktuvu ir, 
jei galima sužinoti, kokioj bendrovėj 
esate apdraudusi savo gyvybę?

— Važiuodama Europon savo gy
vybės niekur neapdraudžiau. O pa
vojus skristi lėktuvu yra lygus pavo
jui keliauti sausuma ar plaukti van
deniu. Man atrodo, jog jums trem
tiniams, gyvenantiems griuvėsingoje 
Vokietijoje- ir dažnai vaikščiojan
tiems karo nusiaubtų didmiesčių gat
vėmis, yra nemažesnis pavojus gyvy
bei, negu skridimas lėktuvu.

— Įdomu būtu patirti, kokį sti
priausią įspūdį Jums sudarė tremti
nių stovyklų lankymas?

— Man stipriausią neigiamą ispū- 
dį sudarė patyrimas, kad tremtiniai 
yra teisiniai bejėgiai. Tas teisinis be
jėgiškumas išplaukia ne vien iš to, 
kad dažnai įstatymai interpretuojami 
tremtinių nenaudai, bet daugiausia 
dėl to, kad nėra kas jums išaiškintų 
ir tas kuklias DP teises, kuriomis 
tikslingiau galėtumėt pasinaudoti, su
sidūrę su aprūpinimo, švietimo ir 
emigracijos klausimais.

— Kckias Tamsta numatote gali
mybes, kad mūsų tremties vargai 
greičiau baigtųsi?

— Kad jūsų vargai mažės, yra 
neabejotinų perspektyvų. Štai nau
joji tremtinių globos organizacija 
IRO, kuri savo pagrindinių uždavi
nių pirmoje eilėje yra užakcentavusi 
žmogaus teisių gynimą, suras gali
mybių jus perkeldinti į tokias terito
rijas, kuriose galėsite saugiai, be per
sekiojimo baimės, įsikurti. Pradžia 
jau padaryta (įvairių kraštų darbo 
jėgos verbavimai), bet dėl techninių 
kliūčių (transporto priemonių trūku
mas, juridinė dokumentacija, įvai
riuose kraštuose apgyvendinimo są
lygų paruošimas ir kt.) galutinis jūsų 
perkeldinimas gali užtrukti n "t ligi 
poros metų.

DP ateitį lems nekomunistai ?
TEISINGAS JAV KONGRESO ATSTOVŲ PASIŪLYMAS

The News biuro Jack Doherty iš 
Waąhingtono praneša, kad JAV at
stovas Frank Chelf (D-Ky.) siūlė ne
prileisti Rusijos ir komunistų sateli
tinių tautų į JTautų konferenciją DP 
problemai spręsti.

Tuo pačiu metu kitas atstovas 
Kar E. Mundt’as (R-SD.) įspėjo, jog 
Rusija tikisi trijų dalykų, kad ko
munistai galėtų kontroliuoti Vakarų 
Europą, būtent:

1) kad ekonominė JAV pagalba 
Europai visiškai sųgriūsianti, 2) kad 
Ameriką ištiksianti didelė depresija 
ir 3) kad Britanija ir JAV pasitrauk
siančios iš Europos ir paliksiančios 
tuštumą, kurią galinti užpildyti Ru
sija.

Chelf’as ir Mundt’as yra ką tik 
sugrįžę iš kelionės po Europą, kur

planą, tokiomis, psichologinėmis są
lygomis tikį galėsią nesunkiai pri
vesti Europą prie ūkinio, socialinio 
ir politinio chaoso, kuris yra jų ir 
tuo pačiu Sovietų S-gos sąjunginin
kas. Restonas praneša, kad JV rea
gavimai turės eiti ir tikrai eisią to
liau tuščiais žodžiais. Restonas da
bartinę Europos padėtį palygino su 
karo meto padėtimi. Tada Europoj 
buvo pogrindnė antinacinė rezisten
cija, dabar esąs toks pat kone visuo
tinis antikomunistinis nusiteikimas. 
Kaip anoji rezistencija aktingai tepa- 
sireiškė amerikiečiams išlipus į Eu
ropos kontinentą, taip ir dabar anti
komunistiniai europiečių nusiteiki
mai veiksmingai tepaslreiškią ameri
kiečiams pilnai ir neabejojamai už
siangažavus Europoje ir įtikinus eu
ropiečius, kad amerikiečiai yra ne tik 
aiškiai apsisprendę, bet ir pasirengę 
tą savo apsisprendimą paremti efek
tingom jėgos priemonėm. -E-

— Kokią ateitį galima numatyti 
tiems tremtiniams, kurie dėl senatvės; 
ar nesveikatos negalės pasinaudoti 
įvairių kraštų siūlomomis samdomis?

— Daug galimybių yra ir šių 
tremtinių kategorijai. 1) Pirmiausia, 
jie galės pasinaudoti bendraisiais 
emigracijos įstatymais. 2) Jie galės 
emigruoti ir pagal giminystės ryšius, 
kai jų pajėgesni artimieji bus jau 
kur nors įsikūrę. 3) Po to likusiam 
nežymiam lietuvių tremtinių skaičiui 
su efektyvesne pagalba, aišku, galės 
pasireikšti amerikiečiai lietuviai. 
Kaip matote, niekam nereikia nusi
minti, nes nesate be globos.

— Daug rūpesčių tremtiniams ke
lia numatomieji IRO skryningai. Gal 
Tamstai yra žinoma, kuriam tikslui 
jie bus daromi?

— Be reikalo tie rūpesčiai. Nau
joji organizacija, perėmusi tremtinius 
savo globon, nori žinoti tikslų jų 
skaičių, pasiskirstymą profesijomis, 
t. y. nori susidaryti savo tikslią sta
tistiką, kuria naudosis, spręsdama 
tremtinių apgyvendinimo klausimus. 
Be to, po pirmųjų skryningų liko 
neišspręsta daug skundų, todėl nori 
perskryninguoti ir netekusius D.P. 
statuso. Kaip visiems žinoma, IRO 
statute yra įvestas naujas — refu
gees (pabėgėliai) — statusas. Tie 
tremtiniai, kurie paklius į šią kate
goriją, nors ir negaus aprūpinimo, 
visada galės pasinaudoti emigracijos 
teise.

— Tamsta aplankėte daug lietu
vių stovyklų Vokietijoje, bet toli gra
žu ne visas. Ką galite, Gerb. Ponia, 
išvykdama pasakyti tiems lietuviams 
tremtiniams, kurie neturėjo progos 
Jūsų išsamių pranešimų išgirsti?

— Atsakydama į šį klausimą,’ ne
galėsiu išdėstyti viso to, ką galėčiau 
pasakyti gyvu žodžiu. Mano noras 
buvo aplankyti kuo daugiau stovyklų, 
ypač tas nuošaliau esančias mažes
nes, visų apleistas, į-kurias niekas 
neužklysta, kuriose žmonės baigia 
prarasti geresnę viltį. Per palyginti 
trumpą laiką negalėjusi savo užsi

jie studijavo, kokios reikalinga pa
galbos talkai išlaikyti.

Chelf’as pareiškė, kad jis prašy
siąs užsienių reikalų ministerį p. 
Marshall!, jog jis DP problemą iškel
tų JTautose. Kadangi labai didelė 
dauguma tremtinių (DP) esą smarkūs 
„antikomunistai ir antirusai", jis pra
šysiąs p. Marshall] išjungti Rusiją ir 
komunistinius kraštus iš šios proble
mos svarstymo Jungtinėse Tautose.

Chelf’as pasisakė, jog jo tezę pa
laikė jį Europoje lydėjusieji atstovai 
— Jacob K. Javits (R-N.Y.) ir James 
G. Fulton (R-Pa.).

Toliau jis pareiškė, kad JTautose 
atstovaujami nekomunistiniai kraštai 
turėtų pasiskirstyti 850.000 DP, dabar 
esančius Europos stovyklose, ir kar
tu įspėjo, kad „mes neprivalome lei
sti rusams juos pagrobti vergų dar
bams“. f

Mundt’as, kuris vadovauja Rūmui 
užsienių reikalų pakomitečiui, studi
juojančiam Amerikos propagandos 
efektyvumą užsieny, spaudos konfe
rencijoje pasakė, kad „kovos linija 
tarp komunistinių ir joms priešingų 
jėgų esanti aiškiai nubrėžta“.

Be to, jis pridūrė, kad „Rusijos 
programa negalėtų taikos laikyti 25 
metus, iš tikrųjų ji negalėtų išlaikyti 
net 15 taikos metų“. „Dvi didžiausios 
skylės geležinėje uždangoje“ esančios 
šios: Sovietų kraštas nepajėgia ga
minti nei maisto nei mašinų, reika
lingų Europai atstatyti ir antra — 
tautinės dvasios augimo didėjimas. 
(Daily News, spalių 14.)
PRANCŪZAI ATREMIA NEVYKU

SIUS SVAIČIOJIMUS
Sovietų laikraštis „Krasnaja Zvez- 

da“ buvo įsidėjęs straipsnį, kuriame 
ka”;ino prancūzų valdžios organus, 
kad jie nepakankamai sparčiai repa
trijuoją sovietų piliečių iš savo zonos 
Vokietijoj, morališkai spaudžią DP 
vykti dirbti į Prancūziją ir atsisaką 
išduoti sovietams kai kuriuo* karo 

mojimų įvykdyti, šia proga tiems no
riu trumpai, bet užtat labai tvirtai, 
pareikšti, kad Amerikos lietuviai yra 
kartu su Jumis. Jums geresnė viltį 
mes įžiebiame ne dėl to, kad norė
tume Jus tik nuraminti, bet todėl, 
kad yra pagrindo pasikliauti ta ge
resne. rytojaus viltimi. Karta praš
vis diena, kada ir Jums ir mūsų bran
giam kraštui baigsis neužtarnauti 
kentėjimai. Nustoję artimųjų, savo 
numylėto krašto, turite pakelti ir 
tuos laikinus sunkumus, nepalūžti 
dvasioje, išsaugoti lietuvišką charak
terį ir, svarbiausia, sveikatą, nes Jūs 
būsite dar labai reikalingi...

— Kam turime būti dėkingi už 
sudarymą tų sąlygų, kad Tamsta ga
lėjote pas mus iš tolimo užjūrio at
vykti ir išaiškinti tiek daug ligi šiol 
mums buvusių neaiškių klausimų?

— Bendrai sakant, tai Amerikos 
lietuviams per jų organizacijas — 
Amerikos Lietuvių Tarybą, Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje, Lietuvių 
Komitetą prie IRC, Lietuvių Prote
stantų Sąjungą, kurios visos prisi
dėjo prie mano kelionės materialinio 
parėmimo. Gi teisinį statusą man 
vykti ir čia veikti suteikė Amerikie
čių Tarptautinė Pagalbos ir Šalpos 
organizacija, kuri atstovauja libera- 
liškesniąją Amerikos visuomenės 
dalį.

— Ką Tamsta numatote veikti, 
grįžusi į Ameriką? — buvo pastaty
tas paskutinis klausimas.

— Savo kelionės išdavoje numa
tau labai daug darbų, kuriuos turės 
atlikti Amerikos lietuvių visuomeni
nės ir šalpos organizacijos, todėl ma
no pačios asmeninis darbas bus kaip 
lašas jūroje tame mane siuntusių or
ganizacijų darbų sūkury. Mano pa
reiga bus nupiešti tikrą tremtinių 
gyvenimo vaizdą ir paniekti visas ži
nias, kurias čia patyriau. Esu tikra, 
kad organizacijos mano referavimą 
apie jūsų vargingą tremtiniškąją pa
dėtį priims su didele atida, ir po to 
prasidės naujais pagrindais bendras- 
darbas pagerinti tremtinių sunkią 
buitį. J

Baigdama šį pasikalbėjimą, dar p. 
A. Devenienė pareiškė, jog lanky
dama tremtinių stovyklas ji patyrusi 
labai daug nuoširdummo įr rimtą įdo- 
mavimąsi įvairiais klausimais.

— Į kurią tik stovyklą man teko 
nuvykti, nors ir labai vėlyvu laiku, 
į kurią tik šeimą patekti, nors ir su 
gausia šeima, visur buvau maloniai 
sutikta ir visur jaučiausi sava pas 
savus, — baigė -pasikalbėjimą p. A. 
Devenienė. P. Dovainis 

nusikaltėlius., „Krasnaja Zvezda“ 
kaip karo nusikaltėlius suminėjo du 
DP, gyvenusios prancūzų zonoj ir ge
gužės mėnesį norėjusius išvykti į 
Braziliją.

Prancūzų užs. reik, ministerijos 
kalbėtojas, pareiškė, ,jog minimieji du 
DP buvo su’aikyįį ir neleisti išvykti 
į Braziliją, bet*sovietams jie neati
duoti, nes sovietai prancūzams dar 
nepristatę įrodymų, kad jie tikrai ka
ro nusikaltėliai. Toliau prancūzų užs. 
reik, ministerijos kalbėtojau paaiški
no, kad sovietų repatrlacinės misijos 
turėjusios visišką veikimo laisvę. -E-

Naujos viltys tremtiniams
Daily Mali korespondentas Alex 

Potter iš Ženevos praneša apie vyk
stančias diskusijas PC IRO posėdyje, 
kuriame svarstoma 60.000 tremtinių 
apgyvendinimas trijų mėnesių būvy
je šiuose kraštuose: Argentinoje, 
Australijoje, Belgijoje, Brazilijoje, 
Kanadoje, Gilėje, Prancūzijoje, Olan
dijoje, Siaurinėje Afrikoje, Peru ir 
Venecueloje.

Salia to, svarstomas judėjimas į 
D. Britaniją, kuri jau per 20.000 as
menų yra paėmusi. Šie yra britų 
darbo ministerijos žinioje. D. Brita
nija planuojanti kas mėnesį paimti 
dar apie 2.000 asmenų, kurių pusę 
vyksta savanorišku būdu ir PC IRO 
sąskaitoti.

Įvairūs kraštai pasižada priimti 
iki 332.000 tremtinių emigrantų. Sa
vanorių, manoma, netruks.

Šie pasižadėjimai vis dėlto negali 
išspręsti visos problemos ir todėl da
bar svarstomas klausimas, kad vy
riausybės galėtų daugiau tremtinių 
paimti.

Net prieš šį karą buvo apie 500.000 
tremtinių Europoje ir Azijoje, ku
riems reikalinga parama. Nacių po
litika šią problemą išplėtė ir sukom

Kur pasuks Prancūzijos 
socialistai

Min. pirm. Ramadier spaudo* 
konferencijoje smarkiai puolė komu
nistus ir gen. de Gaulle sambūrį, pri
kišdamas jiems patriotizmo stoką. 
Girdi, abi tos kraštutinės srovės rū
pinasi tik savo reikalais ir varo tokią 
politiką, kuri Prancūziją galinti pri
vesti prie pražūties. Toliau Rama
dier pareiškė, kad jo kabineto per
tvarkymas nereiškia politikos pakei
timo. Ji liksianti tokia pat, tik bū
sianti energingiau vykdoma, kiek
vienas pasikėsinimas prieš veikian
čią konstituciją būsiąs energingai at
remtas. Prancūzija daugiau negu ka
da nors reikalinga vienybės ūkiniams 
sunkumams nugalėti.

Naujas Ramadier kabinetas susi
deda iš 7 socialistų, 3 MRP, 2 radi- 
kalsocialistų ir 1 bepartyvlo.

Amerikiečių agentūrų žiniomis, 
Paryžiuje plačiai kalbama, kad Ra
madier gali pabandyti į savo kabi
netą įtraukti komunistus. Leonas 
Blumas pasiūlęs tuojau susitarti su 
komunistų įtakoje esančiom profesi
nėm s-gom. -E-

Britp susirūpinimas
Britų spauda neslepia savo susi

rūpinimo dėl Prancūzijos rinkimų 
rezultatų. „The Times“ Paryžiaus 
korespondentas nurodo, kad vis dau
giau kristalizuojantis komunistų įr 
antikomunistų blokams, vidurio par
tijoms vis sunkėja uždavinys tarp tų 
kraštutinių grupių išlaikyti pusiau
svyrą ir tuo pačiu ramybę krašte. 
Korespondento nuomone, vyriausy
bes perorganizavimą paskatino noras 
parodyti rinkimams prieš antrą bal
savimo ratą (mažose vietovėse su ne
daugiau kaip 9.000 gyv.), kad dabar
tinė vyriausybė turinti pakankamai 
energijos kovoti su didėjančiais sun
kumais. „Manchester Guardian“ 
įspėja nuo per ankstyvų sprendimų 
pabrėždamas, kad iš rinkimų rezul
tatų dar negalima manyti, kad dau
guma už de Gaulle balsavusių Iš ti
krųjų yra jo šalininkai. Laikraštis 
tvirtina, kad vidutinis prancūzas bi
jo tiek vieno asmens diktatūros,'tiek 
ir komunizmo. Dabar jis balsavo už 
d# Gaulle, nes mano, kad jis šiuo 
metu gali būti geriausia atspara prieš 
komunizmo įsigalėjimą. Faktą, kad 
per rinkimus pralaimėjo katalikų 
liaudies partija (MRP) „Manchester 
Guardian“ vadina tikra nelaime. Jo 
nuomone, komunistai kaip tik trok
šte trokšta, kad susilpnėtų vidurio 
partijos. Jiems reakcinė vyriausybė 
geriau tinka, negu liberali, pažangi 
vyriausybė, nes ’ tik prie reakcinės
vyriausybės jų propaganda randa ge
rą dirvą. O komunistų tikslas esąs 
sėti chaosą ir jokiu būdu neprileisti 
prie Marshallio plano įgyvendinimo. 
-E-
• Norvegų komitetas Nobelio taikos 
premijai paskirti yra-nusistatęs pre
miją paskirti lapkričio pradžioje. 
Tarp kandidatų yra Pijus XII, Gan
dhi, Benešąs, Lehmanas (buvęs UN- 
RRA direktorius), sir John Boyd Orr 
(JTO maitinimo ir ž. ūkio organiza
cijos direktorius), ponitf Roosevelt’ ir 
buv. sovietų ambasadorė Stockholme 
Kolontal. -B- 

plikavo. Vokiečiai, svarbiausia, prie
vartos darbams atgabc:«; per 12.-000. 
000 žmonių iš rytų ir vakarų. Karo 
pabaigoje didžioji dalis jų sugrįžo į 
savo namus Apie 1000.000 vis dėlto 
pasiliko. Kai kurie jų be pilietybės 
ar tėviškių, kiti atsisakė sugrįžti na
mo todėl, kad jie yra priešingi jų 
kraštuose esamoms vyriausybėms.

Beveik visi yra atvykę iš Rusijos, 
Pabaltijo valstybių, Lenkijos ir Ju
goslavijos ir jų daugumas iki šiai 
dienai yra britų, amerikiečių ir pran
cūzų zonose Vokietijoje.

Kitos mažos grupės yra išsklaidy
tos. Dešimtys tūkstančių lenkų yra 
rusų evakuotos karo pradžioje iš jų 
krašto rytų į vidurinius Rytus, kur 
dauguma ir pasiliko. Karo pabaigoje 
keletas tūkstančių Jugoslavų paliko 
savo kraštą, nes jie yra priešingi da
bartinei vyriausybei.

Įvairių tarptautinių organizacijų 
darbas tremtinių klausimu dabar yra 
sukoncentruotas į PC IRO, kuri turi 
susitarimus su 35 savanoriškom!* 
agentūromis. Rugpiūčio mėn. pabai
goje ši organizacija išlaikiusi 639.000 
asmenis stovyklose ar kitu būdu.
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