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LIETUVIU TREMTINIŲ BENDRUOMENĖS SAVAITRAŠTIS SCHWEINFURT ♦ 1947. V. 23.

Trumanas siūlo Įsileisti 400»000 DP
JAV PRIVALANČIOS ĮNEŠTI 8AVO DALĮ Į EUROPOS TREMTINIŲ PROBLEMOS IŠSPRENDIMĄ

Reuterio telegramų agentūra iš 
Washintono informuoja:

„Praeitą ketvirtadienį prezidentas 
Trumanas spaudos atstovams pa
reiškė, kad JAV privalančios inešti 
savo dalį į, Europos tremtinių pro
blemos išsprendimą.

Jis nurodė, jog JAV įnašas į šį 
reikalą iki šiol nebuvęs perdaug pa
tenkinamas. Jo patarėjai toliau pa
žymėjo prezidentas, kongresui pa
teiksią įstatymo projektą padidinti 
imigracijai į JAV. Praeitais metais 
iškeltas planas, pagal kurį Europos 
pabėgėliai turėjo būti įsileisti kitų 
kraštų neišnaudotų kvotų sąskaiton, 
pasirodęs nesąs visiškai priimtinas.“

BALTIEJI RŪMAI, VALSTYBES IR 
SAUGUMO DEPARTAMENTAI

PRITARIA
„N. Y. H. Tribūne“ gegužės 19 d. 

numeryje spausdina savo korespon
dento pranešimą:

„Kaip patirta, Baltieji Rūmai, 
Valstybės ir Teisingumo Departa
mentai, pasilaikydami kai kuriuos 
rezervus, principiniai išreiškė savo 
pritarimą Strattono įstatymo pro
jektui — įsileisti 400.090 europiečių
tremtinių į JAV ateinančių 4 metų 
laikotarpyje.

Šių trijų vykdomūjų organų pa
statytos sąlygos paaiškėjo, kai imi
gracinis subkomitetas įstatymo pro
jekto svarstymo datą nustatė bir
želio 4 d. Prez. Trumano, patarėjai 
tikisi, kad iki to laiko kongresas bus 
nusprendęs įmokėti Tarpt. Pabėgė
lių Organizacijai iš JAV už 1948 m. 
priklausančias sumas, kurios sudaro 
73.500.000 dol

TIK PUSE PROBLEMOS
Jei pasisektų Strattono įstatymo 

projektą pravesti per kongresą ir, 
įtikinus Jungtines Tautas, būtų įgy
vendinta seniai puoselėjama viltis —

Turkija dar prašo 
paskolos iš JAV
London, V. 20. (Dena-Reuter) — 

Turklį parlamento delegacija pa
reiškė Reuterio atstovui, kad Tur
kijos vyriausybė jau paprašiusi iš 
JAV tolimesnės paskolos, „kuri tu
rės būti panaudota išimtinai atstaty
mo tikslams.“

Delegacijos pirmininkas pažymėjo, 
kad amerikiečių parama Turkijai 
sutrukdžiusi trečiąjį pasaulinį karą. 
100 mil. dolerių paskola neturinti di
delės finansinės reikšmės, tačiau 
esąs sprendžiantis politinis veiksnys. 
Jei Amerikos vyriausybė nebūtu su
teikusi paskolos, tai Sov. S-ga būtų 
buvusi padrąsinta prie agresyvios 
laikysenos Turkijos atžvilgiu.

Karinė sąjunga tarp Graikijos ir 
Turkijos nesanti negalima.

D. Britanija priima 200.000 DP
Nesisekant papildyti pramonės 

įmonių darbo jėgą, britų kabinetas 
buvo priverstas pakeisti savo poli
tiką ir įsileisti svetimšalių darbi
ninkų.

Mr. Herbert Morrison jau buvo 
įspėjęs visuomenę, kad darbo jėgos 
trūkumas tekstilės pramonėj, gali 
privesti prie didesnio drabužių ra- 
cionavimo. Tad, neatsižvelgiant į 
profesinių sąjungų opoziciją, dau
giau kaip 200.000 darbininkų iš Vo
kietijos ir Austrijos tremtinių tarpo 
sudarys sutartis dirbti D. Britanijoj.

Maždaug trečdaliui jų bus suteik
ta proga dirbti tekstilės pramonėj.

STATOMI STOVYKLŲ MIESTAI
Per sekančius du mėnesius bus 

stipriai stumiama j priekį stovyklų 
tremtiniams statyba.

Šią savaitę vyriausybė turi apsvar
styti galimybes perkelti ištisomis 
bendruomenėmis tremtinius, kilu
sius iš rytinės Europos, drauge su 
jų šeimomis. Darbui netinkami dar
bininkų artimieji padės tvarkyti sto
vyklas.

Iš Vokietijos gaunami pranešimai 
leidžia vyriausybei spręsti, kad šių 
tremtinių tarpe yra ypač gerų ir tin
kamų darbininkų, daugelis iš jų turi 
ilgą patyrimą tekstilės pramonėj ir 
žemės ūkyj. Taigi, kai kurie iš jų 

įkurdinti 100.000 žydų Palestinoje, 
tai tos problemos, kurią sudaro 
1000.000 DP, esančių amerikiečių ir 
britų zonose Vokietijoj, apgyven
dinimas, atsidurtų išsprendimo kely.

Likusieji 500.000 pabėgėlių galėtų 
būti IRO pastangomis įkurdinti ki
tuose kraštuose; jų didelė dalis tek
tų ir sutaikintai Palestinai.

Pagal minimą įstatymo projektą, 
kurį balandžio 1 d. pateikė respu
blikonų atstovas William G. Strat
ton iš Ulinoiso, būtų suteikta teisė 
400.000 DP iš Vokietijos, Austrijos ir 
Italijos įkeliauti į JAV, kaip imi
grantams, neįeinantiems į nusta
tytas kvotas.

PO 100.000 PER 4 METUS
‘ Priėmus įstatymo projektą, kas
met būtų įsileidžiama po 100.000 DP 
iš Europos su sąlyga, kad (keliaujan
tieji tremtiniai atitiktų visiems JAV 
imigracijos įstatymų reikalavimams, 
nustatantiems apsigyvenimo teisę. 
Tai reiškia, kad jie turėtų atitikti 
moralės, sveikatos ir finansinio at
sakingumo reikalavimams ir kad 
jie nepasidarytų našta šio krašto

JAV spauda skatina įsileidimą 
pagreitintiIškeltuoju projektu — įsileisti 400.000 

tremtinių į JAV — gyvai susidomėjo 
amerikiečių spauda. Ypač palankiai 
į šį reikalą pažiūrėjo plačiai žinomas 
Amerikos dienraštis „The New York 
Herald Tribūne“, išspausdindamas 
tremtinių klausimu eilę vedamųjų, 
kurie buvo taip pat pakartoti ir šio 
laikraščio Europos laidoje:

„Lygai prieš dvejus metus 8.000.000 
išvarytų iš savo pastogių europiečių 
pradėjo klaidžioti po vidurinę Euro
pą, versdamiesi kaip galėdami su
mušto priešo krašte ir svarstydami, 
kaip ir kada, ir ar iš viso, jie galėtų 
sugrįžti į tas vietas, kur jie kitados 
turėjo savo namus. Tai buvo rusai, 
lenkai, pabaltiečlečiai, prancūzai, 
italai, belgai, olandai, graikai ir kiti 
ankstyvesnieji darbo vergai. Jie 
buvo sumobilizuoti ir turėjo pakeisti 
Vokietijos fabrikų ir žemės ūkio 
darbininkus, išsiųstus į frontą. Kai 
kurie iš jų, įvairiais būdais verčia
mi, sutiko dirbti Vokietijoje. Daugu
ma, tačiau, buvo surinkti prievarta 
bei naudojant brutalias priemones ir 
ant durtuvo smaigalio pasiųsti į 
darbus.

Po keleto mėnesių didžioji jų dalis 
jau galėjo grįžti į savo namus, arba 
į tas vietas, kur jų namai anksčiau 
buvo. Tačiau maždaug milijonui 
žmonių, didžiąją dalimi susispietusių 
improvizuotose stovyklose Vokieti
joj, nebebuvo likę ne tiktai namų, 
bet ir kraštų, į kuriuos jie galėtų 
sugrįžti be baimės savo saugumui. 
Toki yra, daugumoje lenkai, estai, 
lietuviai, latviai, jugoslavai ir rusai, 

bus įjungti į darbą tekstilės fabri
kuose.

Yra nuspręsta suruošti specialius 
parengimus tremtiniams jų gimtąja 
kalba. Nusistatyta pravesti autobusų 
linijas į stovyklas, kurios bus iš 
naujo perstatomos, jas apleidus vo
kiečių karo belaisviams ir lenkų da
liniams. („CDM“)

Hannover, V. 21. (Dena-DPD) — 
Vienas aukštesnis britų karininkas 
spaudos atstovams pareiškė, jog 
130.000 užsieniečių nuo 16 iki 50 m. 
amžiaus įkurdinimo akcijos ribose 
būsią pergabenti į D. Britaniją kaip 
savanoriai darbininkai.

Anglų vyriausybė jiems suteiksianti 
tokias pat sąlygas, kokias turi britų 
darbininkai.

Toliau karininkas pažymėjo, kad 
taip pat vedamos akcijos užsienie
čius perkeldinti į Braziliją, Kanadą 
ir Lenkiją, o žydus į Palestiną.

ITALIJOS VYRIAUSYBE PERIMA 
DP STOVYKLAS

Reuterio pranešimu iš Romos, Itali
jos vyriausybė perima DP sto
vyklų administravimą. Lėšas trem
tinių išĮaikymui iki IRO veiklos 
pradžios teiks Tarpvyriausybinis 
Pabėgėlių Komitetas. Iki šiol trem
tiniai Italijoj buvo globojami są
jungininkų karinė* vadovybė*. 

visuomenei. Toliau jie turėtų ap
mokėti nustatytą 8 dol. mokestį už 
asmenį ir 10 dol už vizą. Taip pat 
kelionės išlaidos jų pačių arba kitu 
būdu turėtų būti padengtos.

Pagal Strattono įstatymo projektą, 
pirmenybė būtų teikiama Amerikos 
piliečių >r asmenų garbingai tarna
vusių JAV armijoj Pirmojo bei 
Antrojo Pasaulinio Karo metu, naš
lėms, vaikams ir kitiems giminėms 
iki ketvirto laipsnio“

TAČIAU BŪSIĄ SUNKUMŲ
„Continental Daily Mail“ kores

pondencijoj iš Washingtono pažy
mima:

„Kongreso teisinio komiteto pir
mininkas Mr. Frank Fellows, pa
reiškė, kad „nedaug yra duomenų 
už tai, jog įstatymas bus pravestas. 
Kongrese jaučiama žymi opozicija 
prieš imigracijos suvaržymų pa
keitimą.“

Toliau pranešama, kad užs. reik, 
min. gen. Marshallis yra išdirbęs 
naują imigracijos planą tremtiniams 
ir įteikė jį prez. Trumanui apro
buoti.“ 

kurie bijosi religinių ar politinių 
persekiojimų arba diskriminavimo, 
grįžus į gimtuosius kraštus. Likusią 
benamių dalį sudaro žydai ir nema
žas skaičius lenkų, nenorinčių grįžti 
dėl kitų priežasčių, “

Jau seniai buvo laikas nacizmo 
nugalėtojams padaryti ką nws tiks
lingo ir efektyvaus, kad užbaigus 
šių nacių aukų kančias. JAV tei
singai atsisakė versti bent vieną, iš 
skyrus išaiškintus karo nusikaltė
lius, grįžti į ten, kur jis bijosi. Kaip 
bebūtų, bet JAV parodė apsileidimo, 
nesurasdamos jieftis naujų namų. 
Mūsų šalis perdaug pavydėjo savo 
svetingumo ir perdaug laikėsi imi
gracijos nuostatų, išleistų dar tais 
laikais, kai toki atsitikimai, kaip da
bar turime, negalėjo būti pramato- 
mi. Daug buvo kalbėta apie tai, kad 
JAV turi vadovauti tarptautinių 
reikalų sprendimuose, bet šiuo 'at
veju amerikiečiai gali parodyti va
dovavimą geruose noruose ir geroje 
valioje“.

Toliau laikraštis pasisako, kad per 
eilę straipsnių jis bandysiąs nuro
dyti būdus šiai nelaimingai padėčiai 
likviduoti ir surasti naujus namus 
tiems, kurie negali ar nenori su
grįžti į savo senąsias pastoges.

Sekančiame numeryje nurodoma, 
kad nerepatrijuotinų DP būtų iš 
viso 850.000. Laikraštis pasisako už 
100.000 žydų įsileidimą į Palestiną, 
o likusiųjų klausimą siūlo taip 
spręsti:

„Jei JAV užtikrintų 400.000 DP 
įsileidimą, mes pageidautume, kad 
likusieji 350.000 būtų atitinkamomis
dalimis įkurdinti kituose kraštuose. 
Prieš tai Tarptautinė Pabėgėlių or
ganizacija turėtų galutinai ištirti, 
kiek tremtinių nenori grįžti į namus 
ir kuriuose kraštuose jie norėtų ap
sigyventi. Tada JT turėtų tikslius 
duomenis ir galėtų spręsti, kiek 
kuri valstybė privalėtų įsileisti.“

Grįždamas prie Amerikos dalies, 
laijrraštis pažymi, kad per 1940— 
1946 m. į JAV {keliavusių asmenų 
skaičius yra 914.000 mažesnis, negu

Ženeva, V. 20. (Dena-Reuter) — 
Paruošiamoji IRO komisija suteikė 
įgaliavimus organizacijos sekretoriui- 
reikalų vedėjui sudaryti visas rei
kalingas sutartis su vyriausybėmis 
ir okupacinėmis įstaigomis bei 
priimti įsipareigojimus, o taip pat 
susitarti su UNRRA dėl jos funk
cijų, turto ir personalo perėmimo.

Savo laiku JT buvo padarytas 
nutarimas, kad IRO statutą turi pa
sirašyti 15 valstybių ir bendrai ga
rantuoti organizacijos išlaidų pa
dengimą pirmiesiems metams, su
moje 38 mil. svarų sterlingų.

Šiuo metu statutą jau pasirašė 16 
valstybių, ir nutarta, jog IRO savo 
veiklą pradės birželio 1 d.

MARSHALLIS SIŪLO ĮSILEISTI
Šiuo klausimu „Stars & Stripes“ 

informuoja:
„Užs. reik. min. pagelbininkas 

John H. Hilldring pareiškė, kad 
min. Marshallis prez. Trumanui siūlo 
įsileisti atitinkamą skaičių tremtinių 
iš Europos.

Toliau Hilldring nurodė, jog da
bartiniu metu anglų ir amerikiečių 
zonose yra 1.037.000 DP, iš jų šiek 
tiek daugiau kaip 600.000 ameri
kiečių okupuotose srityse.

Šių asmenų išlaikymas stovyklose 
per metus atsieina 130.000.000 dole
rių. Jei IRO pradės savo veiklą, — 
o Hilldring esąs įsitikinęs, kad tai 
tikrai įvyks, nes IRO statutą jau 
yra daugiau pasirašiusiųjų, negu 
minimaliai yra reikalinga, — tai 
JAV atitenkanti DP išlaikymo iš
laidų dalis sudarytų 73.500.000 do
lerių.

Tuo būdu, pažymėjo toliau Hill
dring, JAV turėtu padengti 45,75 % 
IRO biudžeto ir tik 54 % sudarytų 
likusių 85 % organizacios narių įna
šai.“ 

visiems kraštams nustatytos kvotos 
sumoje išneša. Tačiau: *

„Pasinaudoti šiuo susidariusiu 
skirtumu, neišleidžiant specialių 
įstatymų, nėra galima. Taip pat ir 
galiojančios kvotos nieko negali pa
gelbėti, kadangi didžiąja dalimi ne
išnaudojamos kvotos priklauso D. 
Britanijai, Vokietijai ir Airijai, o tuo 
tarpu tremtiniai, imtinai žydai, dau
giausia yra kilę iš Lenkijos ir Pa
baltijo kraštų. Estijai nustatyta kvo
ta, pavyzdžiui, yra 116 žmonių, ir, 
šiuo keliu einant, praeitų 275 metai, 
kol visi estai tremtiniai būtų įsileisti 
į JAV.

Yra siūloma šiuos 400.000 DP įsi
leisti per ketverius metus, po 100.000 
kasmet. Mes laikome tikslingiau 
paskubinti šį dalyką, kadangi tie as
menys jau dvejus metus išbuvo be 
namų, ir mes nejaučiame, jog pa
saulis turi moralinę teisę reikalauti 
iš jų dar palaukti. Taip pat galima 
nurodyti, kad Tarptautinėj Pabėgė
lių Organizacijoj dalyvaujančioms 
valstybėms mažiau būtų išlaidų, jei 
šis darbas būtų atliekamas greičiau. 
Bendras, j mūsų kraštą perkeldina- 
mųjų skaičius liktų tas pats. Mes ra
giname kongresą būtinai priimti tokį 
įstatymą, kuriuo mūsų kraštas būtų 
įgalintas per sekančius dvejus metus 
įsileisti po 200.000 pabėgėlių ir tuo 
būdu įnešti savo dalį į garbingą ir 
humanišką šios nelaimingos padė
ties išsprendimą.“

Vėl kitame numeryje dienraštis 
savo vedamųjų serijoje, pavadinto
je „Benamiai“, išreiškia savo prita
rimą prez. Trumanui už jo pastan
gas pabėgėlių iš Europos įsileidimo 
klausimu. Toliau pakartoja Hilld-

Memorandumai IRO
LOZANA (UP) — Ne vien Pasau

linis Žydų Kongresas ir Jewish 
Agency, bet ir pabaltiečių, lenkų, 
gudų, jugoslavų ir kt. pabėgėlių pa- 
gelbos organizacijos gausiai kreipėsi 
j paruošiamąją IRO komisiją, pra
šydamos leisti tęsti jų darbą ir, pa
gal galimybes, suteikti konsultatyvinį

IRO įgaliota pasiruošti darbui
2.627500 DP LAUKIA IRO GLOBOS

Tarptautinė Pabėgėlių organizaci
ja paskelbė, kad ji iš savo biudžeto 
turės aprūpinti 2.627.500 asmenų. 
Paramos maistu yra reikalingi 
879500 pabėgėlių, kurių 657.500 ran
dasi Vokietijoje 128.500 Austrijoje, 
36.000 Italijoje, 30.000 Prancūzijoje, 
12.000 Kinijoje ir 3.000 Viduriniuose 
Rytuose. Likusieji yra susitelkę 
Olandijoj, Ispanijoj ir Portugalijoj.

Be to, IRO turės rūpintis 1.748.000 
pabėgėlių politinėmis ir įstatyminė
mis teisėmis. Jų dauguma yra Vo
kietijoje, būtent — 383.000; toliau
seka: 138.000 Austrijoj, 148.000 Ita- j.„ , ....
Hjoj ir 340.000 Prancūzijoj, pasta-Italijos vyriausybės.

Laikas susitvarkyti 
ir sutvarkyti

Visi įsitikinome, kad per kelerius 
pastaruosius tremties gyvenimo me
tus labai nežymi mūsiškių žmonių 
mažuma, savo netikusiu elgesiu ir 
veiksmais, visai bendruomenei ir 
geram lietuvio vardui yra padariusi 
nemaža žalos. Nei draugiški patari
mai, nei stovyl^oms vadovaujančių
jų pastangos, nei pagaliau nuolatinis 
tremties spaudos balsas nepadėjo to
kiems šaltai apsigalvoti ir susitvar
kyti.

Mintis, kad visais laikais ir kiek
vienoje bendruomenėje pasitaiko 
asocialaus ar net kriminalinio ele
mento, kartais, gal būt, daug ką nu
ramindavo ir sulaikydavo nuo kon
kretesnių pastangų griežčiau šalinti 
pasitaikančias tremties gyveinimo 
negeroves.

Tačiau mes dabar išgyvename di
delius istorinius momentus, ir kiek
vienas galimas pataisyti lietuvis yra 
be galo brangus tiek tremties bend
ruomenei, tiek visai kovojančiai ir 
mažėjančiai lietuvių tautai. Todėl 
teisintis gyvenime normaliai pasitai
kančiomis bogybėmis dabar ne lai
kas ir reikia padaryti visa, kad 
kiekvienas pašlijęs tremties bend
ruomenės narys kuo greičiau su
sitvarkytų, arba būtų sutvarkyta^ 
Pagaliau, kokia jau čia būtų demo
kratija, jeigu kelios dešimtys ne
klaužadų ar kitokio destruktyvaus 
elemento ir toliau terštų ir griautų 
visą didįjį tremties išsilaikymo darbą.

Visi DP gyvename lemiamųjų 
sprendimų išvakarėse. Rūpinimasis 
mūsų reikalu — yra pavirtęs pasau
linio masto problema. Todėl supran
tama, kad gyvenimo bei darbo pa
siūlymas kitose šalyse ar net ir kom
paktinė emigracija — pirmiausia su
siduria su mūsų geru ar blogu var
du. Jį išlaikyti ir gerinti — buvo ir 
yra visu šv-nčiausioji pareiga.

Tolimesnio mūsų globojimo ir dar
bo akyvaizdoje yra visiškai teisinga, 
kad joks kraštas nepriims tokių žmo
nių, kurie tremtyje yra padarę kri
minalinių nusikaltimų ir kurie ne
turės gero elgesio pažymėjimų ii 
atatinkamų globos įstaigų bei tau
tinių komitetų. Tad seniai jau rei
kėjo užvesti nusikaltimu registrą, o 
prieš visa griaunantįjį elementą 
tuojau pat imtis griežtų priemonių. 
Jau pats aukščiausias laikas su
sitvarkyti. Kas to sąmoningai nenori 
— pats savo nenaudai greitai prieis 
liepto galą.

ringo pareiškimus, ir paliečia IRQ 
veiklos klausimą.

Ateityje laikraštis žada savo ve
damuosiuose išdėstyti pianą, pagal 
kurį minimas skaičius pabėgėlių ga
lėtų įkeliauti į JAV per dvejus me
tus. Laikraštis baigia nurodydamas, 
kad „yra reikalinga, jog JAV pasi
imtų vadovavimą ir paskatintų kitus 
kraštus įsileisti jiems priklausančią 
dalį tremtinių. Jei tai būtų įvykdyta, 
tai po dvejų metų nebebus reikalin
ga jokia IRO. Ir tada šios organiza
cijos panaikinimą mes sveikintume 
su daug didesniu entuziazmu, negu 
dabar sutinkame jos įsikūrimą.“ 

statusą IRO ribose. '
Šiuo remiantis paruošiamosios 

IRO komisijos pirmininkas parengė 
rezoliuciją, kuria jis įgaliojama* 
pradėti pasitarimus su įvairioml* 
pabėgėlių organizacijomis dėl sutar
čių tarp IRO ir paskirų tokių orga- 
nicijų sudarymo.

rųjų tarpe 100.000 Ispanijos res
publikonų. (UP)

Washington, V. 21. (Dena-Reuter) 
— Generalinis UNNRA-os direkto
rius gen. Lowe! Rooks išreiškė savo 
pasitenkinimą, kad IRO galėsianti 
perimti tremtinių stovyklas, UNRRA-i 
birželio 30 d. savo veiklą užbaigus.

NITH NEPAVYKO SUDARYTI 
ITALIJOS VYRIAUSYBES

Roma, V. 21. (Dena-Reuter) — 
Italijos liberalų partijos lyderis F. 
Nitti valstybės prezidentui pareiškė,
jog jis neįstengiąs sudaryti naujos
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Politinė apžvalga ..........

Atėjo laikas įgyvendinti Trumano doktriną
BEVINAS KALBA. TARPTAUTINE PREKYBOS KONFERENCIJA ŠVEICARIJOJE. NERAMUMAI ŠIAURE SAZERBEIDŽIANE

Praėjusią savaitę užs. reik. min. 
i Bevinas padarė pranešimą parla

mente apie Maskvos konferencija, 
išryškindamas tuos klausimus, dėl 
kurių Maskvos konferencijoje nebu
vo prieita susitarimo. Jis taip pat, kaip 
ir Marshallis, pažymėjo, kad dėl 
Sov S-gos laikysenos nebuvo galima 
prieiti susitarimo dėl reparacijų, Vo
kietijos sienų klausimu ir dėl 4-rių 
pakto. Kartu Bevinas nurodė, kad 
ateinanti keturių ministerių konfe
rencija Londone, lapkričio mėn., bū
sianti pati didžiausia pasaulio isto
rijoje. Panašiai pasisakė ir Prancū
zijos užs. reik. min. Bidault. Jis nu
rodė, kad būsimoje Londono kon
ferencijoje būsiąs išspręstas klausi
mas: ar pasaulyje būsianti įgyven
dinta vienalytė ir nedaloma taika, 
arba pasaulis suskilsiąs į dvi dalis. 
Tuo būdu abu ministerial yra vieno
dos nuomonės dėl busimosios kon
ferencijos Londone svarbumo. Tu
rint tai prieš akis pasižiūrėkime, ku
ria kryptimi dabar rieda pasaulio 
įvykiai ir kas dedasi JAV.

Šveicarijoje vyksta tarptautinė 
prekybos konferencija, kurioje daly
vauja eilė valstybių, išskyrus Sov. 
S-gos. Kaip iš pranešimų matyti, 
visos valstybės yra priėjusios išva
dą, jog JAV turi sumažinti muitus 
ir padaryti tam tikrų nuolaidų šia 
kryptimi kitoms Europos valsty
bėms. Dėl šios laikysenos JAV atsto
vas Kleitonas, skubiai išvyko į JAV, 
pasitarti su savo vyriausybe. Kaip 
vakar Marshallis spaudos atstovams 
pareiškė, Washingtone vyksta pasi
tarimai dėl ekonominės padėties 
Europoje, Artimuose ir Tolimuose 
Rytuose. JAV tam reikalui yra nu
mėčiusios Įsteigti specialią komisiją, 
kuri, ištyrusi ekonominę padėtį 
šiuose kraštuose, pristatysianti ra
portus JAV vyriausybei, o ji sprę- 
sianti, kokios akcijos JAV turinei 
imtis. Dėl šių vyksančių pasitarimų, 
amerikiečių dienraštis „N. Y. Times“ 
rašo, kad atėjo laikas pridėti įgy
vendinti „Trumano doktrinos" an
trąją dalį. Toliau laikraštis nurodo,

Diemj sūkuryje

Lenkams kariams išvykstant
Pirmoji šarvuočių divizija seka 

gen. Anderso korpo likimo pėdomis. 
Brigados generolas Rudnicki pa
skelbė tokį dienos įsakymą: „Kariai! 
Kovo 17 d. pirmieji divizijos trans
portai apleis Vokietiją ir išplauks į 
D. Britaniją. Divizija po 2 su puse 
metų kovų ir okupacinės tarnybos 
savo kovos žygį į Lenkiją pertrau
kia ir sugrįžta J salyną. Tuo būdu 
divizija užskleidžia šlove pridengtų 
kovų lapą. Tai daro atlikus savo, 
kaip karių, pareigas ir atkeršijus už 
Varšuvą, Kutną, Westerplatte ir už 
šimtų ir tūkstančių beginklių tautie
čių mirtį, kurie žuvo nuo įsibrovė
lių vokiečių rankų. Tai daro, be to, 
sugrąžinus prarastąją laisvę šimtams 
Prancūzijos, Belgijos ir Olandijos 
kaimų ir miestų. Divizija, 1944 m. 
rugpiūčio 1. d. išsilaipdinus Norman
dijoje ir vykdydama gen. Maczeko 
įsakymą, kovojo ryžtai, riteriškai ir 
pasiaukojančiai, jos žygiai pereis į 
istoriją, ir ne ji kalta, kad nebuvo 
jai lemta su išskleistomis vėliavomis 
įžengti į gimtąją žemę. Savo kariš
kus uždavinius kariai tesėjo. Už- 
skleisdamas divizijos istorijos lapą, 
dėkoju kariams už tai, ką jie atliko. 
Karius, kurie nevažiuoja į D. Bri
taniją, bet grįžta į tėvynę, prašau

kad prez. Trumanas savo kalboje 
buvo nubrėžęs gaires, kuriomis JAV 
užsienių politika turinti rutuliotis. 
O tos gairės esančios: padėti toms 
valstybėms, kurioms gresia tiesio
ginė ar netiesioginė totalizmo agre
sija. Kaipo pavyzdį šio pavojaus „N. 
Y. Times" nurodo Graikiją ir Tur
kiją, kurios pirmosios gaus apčiuo
piamą paramą savo valstybių egzi
stencijai išsaugotu Baigdamas laik
raštis pažymi, jog Sov. S-ga del
simo būdu siekianti privesti pa
saulį prie ekonominio chaoso ir 
įgyvendinti savo tikslus. Už tai JAV 
turinčios iš pagrindų pakeisti savo 
politiką, nes šiam politikos pakeiti
mui laikas jau esąs 
brendęs.

Prieš keletą dienų 
rencijoje Marshallis 
dėl ekonominės ir politinės padėties 
Europoje, Art. ir Tol. Rytuose ir 
dėl numatomo šiuose regijonuose 
JAV politikos pakeitimo bus taria
masi su Anglija ir kitomis valsty
bėmis. Taip, kad artimiausiu laiku 
galima laukti stipraus JAV užsian
gažavimo šiuose regijonuose, ypač 
Art Rytuose, į kur JAV ekonomi
nės ir karinės misijos jau yra pa
keliui.

Korespondentai iš Turkijos pra
neša, kad pagal JAV planą, pirmon 
eilėn būsią pertvarkyti ir prapla
tinti Turkijos uostai, padidinti ir 
perstatyti aerodromai, perginkluota 
Turkijos kariuomenė. Vieno mili
jono vyrų Turkijos kariuomenė bū
sianti sumažinta, ir dalį karių 
numatoma įjungti į pramonę, kad 
galimai greičiau Turkija ekonomiš
kai galėtų atsistoti ant kojų. Šios ir 
kitos premonės negalėjo neatsiliepti 
didžiajam Artimųjų Rytų kaimynui 
Sov. S-gai.

Štai, AP telegramų agentūros pra
nešimu, Persijoje, šiauriniame Azer- 
beidžiane, prasidėjo didelis sukili
mas, kuriame dalyvauja iš sukilėlių 
pusės nemažiau kaip 15.000 vadina
mųjų „partizanų“. Esant rimtai pa-Į 
dėčiai, Persijos krašto apsaugos mi-|kus priimti anksčiau pateiktą britų

galutinai pri-

spaudos konfe-
pareiškė, kad

parvežti tautiečiams nuoširdžius 
pasveikinimus.“^

Ar mūsų kaimyninės tautos — len
kų — žygis už savo tėvynę jau bai
gtas? Anaiptol, 99 % kovotojų nusi
velka kario rūbą ir įsilieja, bet už
sieniuos, į pilką kasdienišką civilių 
masę, tačiau širdyje ir toliau pasi
lieka ryžtą ir valią gyventi, dirbti 
ir kovoti iki Lenkija iš tikrųjų bus 
laisva ir demokratinė. Dabartinis 
demobilizavimas faktiškai neatpalai
duoja nuo priesaikos savo gimtajai 
žemei.

Šventa tai tiesa. Prisiekta 1939 m. 
rugsėjo 1 d., kad priešo purvina 
pėda netryps lenkų žemės, ir ta prie
saika tebegalioja, nes tauta suvere
numo dar neatgavo, dar šiandieni
nėje Lenkijoje nėra Lenkijos, už 
kurią žuvo bevelk 6 mil. vyrų ir 
moterų ir tebežūsta toliau rezisten
cinio sąjūdžio gretose.

Lietuvis tremtinys į D. Britaniją 
pervažiuojantiems Divizijos kariams 
iš širdies gilumos šaukia: Iki pasi- 
matant laisvę atgausiančioje Rytu ir 
Vidurio Europoje! Šitame linkėjime 
nėra veidmainiškumo, ar melo, ir šit 
kodėl:

1. Ir Divizijos lenkai ir mes lietu
viai esame tremtiniai, to paties var
go, to paties kentėjimo sendraugiai;

nisterio įsakymu, Sov. S-gos Persi
jos siena yra uždaryta. Kautynės 
vyksta. Paskutinėmis iš Persijos 
gautomis žiniomis, Persijos vyriau
sybė yra sukilimo srityse padėties 
šeimininkė.

Egipto vyriausybė apskundė Ang
liją Saugumo Tarybai, nurodydama, 
jog pastaroji, laikydama savo kariuo
menę Egipte, pažeidžianti Egipto su
verenitetą. Kartu įteikė pačiai Ang
lijai notą, reikalaudama, kad anglų 
kariuomenė tuojau apleistų Egipto 
teritoriją.

Palestinoje žydų teroristai nekrei
pia dėmesio į JT kreipimąsi nevar
toti smurto priemonių, kol vyks JT 
komisijos tyrinėjimai dėl Palestinos 
ateities. Priešingai, jie patiekė Ang
lijai eilę reikalavimų ir sąlygų ir, tik 
jas įvykdžius, jie sutinka nutraukti 
teroro aktus prieš Anglijos įgulas 
Palestinoje.

Balkanuose Jugoslavijos, Bulga
rijos ir Albanijos vyriausybės atsi
sakė įsileisti JT komisijos narius, 
kurie turėjo ten atvykti, tirti Grai
kijos partizaninio karo reikalų. Dėl 
šito neįsileidimo JAV atstovas Sau
gumo Taryboje metė kaltinimą 
šioms valstybėms dėl JT nutarimų 
nevykdymo. Toliau JAV atstovas 
nurodė, kad dėl vykstančio parti
zaninio karo yra kaip tik kaltos Ju
goslavija, Bulgarija ir Albanija, ku

Kaip informuoja UP, šios savaitės 
pradžioje Indijos vicekaralius Mont- 
batten kalbėjosi su D. Britanijos 
premjeru C. Attlee. Vicekaralius pa
reiškė, jog tik greiti sprendimai galį 
sulaikyti Indiją nuo pilietinio karo. 
Jis patarė pakviesti vadovaujančius 
Indijos politikus į Londoną konfe
rencijai. Indijoj tartis esą neįmano
ma. nes <en viešpataująs visiškas 
chaosas.

Konferencija turėtų būti paskuti
nis bandymas pajudinti indų politi-

rios jėga nori įvesti komunistinį re
žimą Graikijoje ir pastarąją įjungti 
į komunistinių valstybių bloką. Jei
gu dar pridėsime Gromyko pareiš
kimą, jog Sov. S-ga niekad nesutiks 
pas save įsileisti atominės kontro
lės komisijos, nežiūrint, kad tai 
būtų ir daugumos JT narių nutari
mas, mes gausime visą kompleksą 
klausimų, kurie rimtai privertė JAV 
peržiūrėti savo užsienių politiką ir 
nustatyti naujas gaires ateičiai.

Todėl nereikia nustebti ir dėl Ita
lijos kabineto sudarymo sunkumų, 
turint galvoje JAV užsiangažavimą.

Ypač įsidėmėtinas buvusio prezi
dento pavaduotojo Sumner Welles 
pareiškimas, kuriame jis apkaltino 
komunistų vadą Italijoje, Togliati, 
primesdamas pastarajam, jog jis 
naudojasi užsienių fondais, norė
damas įvesti Italijoje komunistinį 
režimą. Kartu Welles kreipėsi į JAV 
vyriausybę, prašydamas skubjos pa
ramos Italijai, ir tokiu pat mastu, 
kaip Graikijai ir Turkijai.

Iš savaitės įvykių matosi didelis 
pagyvėjimas užsienių politikoje, 
kartu matosi ir tie užsiangažavimai 
strateginėse srityse, kurie, anot Be- 
vino pareiškimų, busimąją Londono 
keturių ministerių konferenciją pa
darys „didžiausią pasaulio istori
joje".

Ml.

Sunki padėtis Indijoj
planą, kuriuo numatoma vienalytė 
Indijos valstybė. Tai britai laiko ge
riausiu sprendimu.

Kaip patririama, indų sluoksniai 
Londoną laiką netinkama vieta, kur 
galėtų būti aptariama busimoji In
dijos konstitucija.

Esant tokiai chaotiškai padėčiai, 
Indijoj auganti komunistų įtaka ir 
galinti greitu laiku prašokti Kon
greso partijos ir Musulmonų Lygos 
vaidmenis. Komunistinis judėjimas 
esąs inspiruojamas iš komunistiniai 
orientuoto Afganistano.

likimas mums viską — darbo įran
kius, namų židinį, tėviškės pei
zažą — pavogė, bet nepajėgė mūsų 
deklasuoti, nepajėgė išplėšti savi
jautos, jog esame laisvi žmonės, 
Europos piliečiai, kurie laisvės ko
vai aukoja viską su gyvybe imtinai, 
— mūsų žingsnius veda didelė idėja;

2. Praeityje buvo nuoskaudų ir 
šešėlių (o kur gi ir kuriais amžiais 
nebuvo?), bet šiandie pasaulį supan
čioję paniekos ir smurto naktyje 
iš bendrų sopulių ir bendrų pa
stangų užsieniuose ir anapus kyla 
ne tik ginklo, bet ir širdžių bičiu
lystės švyturys, kuris, tikėkime, nu
švies kelią gražiam dviejų kaimy
ninių tautų ir valstybių sugy
venimui.

Gen. Anderso armija įsirašė žmo
nijos laisvės kovų istorijoj nemir
štamu Monte Cassino žygiu, Divi
zija yra kitas didelis pavyzdys, kaip 
siekti savo tikslų. Iš Lenkijos Di
vizija pasitraukė į užsienius nenu
galėta, pasitraukė persiformuoti ir 
kovoti Vakarų alijantų pusėje. Du 
kartus Divizijos ginklai ir kita ap
ranga buvo sunaikinti mūšiuos, bet 
dvasia išliko ta pati. Kai Vakarų 
kariuomenės Europos žemyne kapi
tuliavo, Divizijos vyrai telkėsi Ško
tijoje. 1944 m. kovo mėn. marš. 
Montgomery aplanko lenkų karių 
dalinius ir Diviziją įjungia į invazi- 
jinę Vakarų armiją. Kas čia iš
minės visus ryžto ir kraujo žygius 
bei aukas Divizijos kelyje nuo Nor
mandijos iki Wilhelmshaveno.

Kovų metu Divizijos vyrai Ober- 
langene iš KZ išvadavo 1.700 pus
gyvių moterų. Tai buvo Varšuvos 
sukilimo kovotojos. Bet Divizija iš
vadavo ir pagelbėjo ne vien KZ ir 
priverstiniems darbams suvežtiems 
lenkams, jos globą patyrė ir lietu
viai DP. Divizija turės rasti atitin
kamą puslapį ir mūsų politinės 
emigracijos istorijoje. Divizijos vy
rai išvažiuoja (gegužės mėn. per
važiavimas bus baigtas) i D. Bri
taniją, ir ten darbovietėse, kaip ir 
Vokietijoje okupacinių dalinių ka
rių pareigas eidami, susitiks su liki
mo draugu — lietuviu darbininku, ku
ris į D. Britaniją išvažiuoja naujos, 
žmogiškesnės būties ieškoti. Ir lie
tuviui ir lenkui D. Britanija tėra 
naujas etapas kelyje tėvynėn. Jiedu 
vežasi ir puoselėja laisvo gimtojo 
krašto viziją.

Divizija kovų ugnyje, atsiminkime, 
be kit ko, nepamiršo tautinės kul
tūros reikalų. Iki išslskirstant iš že- 
mvno. Divizija leido šiuos perio
dinius spaudinius: 1. „Dziennik Zol-

nierza“, 2. „Defilada", 3 „Informa- 
cja Prasowa" ir 4. „Salamander".

„Dziennik Zolnierza" su pertrau
komis eina nuo 1940. VI. 29 d. Dien
raštis, Divizijai išsilaipdinus žemyne, 
iš karto buvo rotatorinis, tik vėliau 
pereita i spaustuvę. Darbo sąlygos, 
aišku, buvo sunkios. Frontas vis 
labiau linko į Vokietijos gilumą, re
dakcija irgi žygiavo, tik kartais su
stodama vienoje vietoje dvi tris die
nas. Dienraštis ilgėliu buvo spaus
dinamas šiose vietose: Enschede, 
Henegloo, Emmen, Pappenburg ir 
kt. 1945 m. gegužės 6 d. Divizijos 
kariai įžengė i Wilhelmshaveną. Kai 
Divizijos spaudos skyriaus žmonės, 
spaustuvių neieškodami, į vieną to
kią įėjo, rotacinė mašina dar klostė 
šviežiais dažais kvepiančius „Na- 
zionalsozialistische Zeitung" egzem
pliorius. Pirmasis „Dzienniko“ Nr. 
Wilhelmshavene išėjo gana savotiš
kas, mat, rinko naciai rinkėjai, pri
žiūrimi Divizijos linotipininko ir 
metrompažo. Žygio metu redak
cijoje, administracijoje, ekspe
dicijoje ir spaustuvėje dirbo viso 
6 žmonės (įskaitoma ir šoferiai, ku
rie visą šitą „spaudos koncerną“ 
vežiojo iš vietos į vietą).

„Defilada“ pradėjo eiti nuo 1944, 
XII. 17 d. Ilgą metą dirbo vienų 
vienas žmogus (ir vyriausias redak
torius, ir autorius, ir administra
torius). Spaustuvė nuo redakcijos 
buvo nutolusi per 150 km. Platini
mui taikinėjo aviacija. Kaip ir dien
raštis, taip ir savaitraštis paskuti
niu metu ėjo Quakenbruecke.

Mėnraštis „Salamander" yra vi
suomeniškai kultūrinio pobūdžio 
žurnalas. Divizijai išsisklaidžius jis 
bus jungtis tarp kovos tradicijų ir 
naujos demobilizuotų karių būklės.

Visai atskirą poziciją užėmė „In- 
formacja Prasowa". Kaip pas mus, 
taip ir lenkų tarpe, po Reicho kapi
tuliavimo stovyklose ėmė dygti laik
raščiai, daugiausia rotatoriniai. Re
daktoriais buvo . . . geros valios 
žmonės, neturį jokio žurnalistinio 
patyrimo ir, kas blogiausia, be ži
nių šaltinio. Divizijai globojant, 1946 
m. kovo mėnesį pradėjo eiti savai
tinė „Informacja Prasowa". Tai di
delio žurnalistinio skonio ir lanks
tumo darbas. Paskutiniu metu „In
formacja Prasowa ' mainais siunti
nėjama 118 redakcijų ir 16 žinių 
agentūrų.

Pabaigai tenka pridurti šit kas; 
La Guardia laikais, UNRRA-os va
dovybės Vokietijoje įsakymu, Dzien
nik Zolnierza“, „Defilada“ ir kt. 
Divizijos spaudiniai lenkams trem
tiniams buvo draudžiama skaityti. 
Sugautieji egzemplioriai buvo, atsi
prašant, viešai deginami. Tai irgi 
įeis į 'storiją, bet tik ne į tę, Į ku
rią įsirašė kovingoji Pierwsza Dy- 
wū.a Pancerna, — tai jau aišku ir 
šiandie. * J. Cicėnas

Mus vadina visų 
didžiųjų neteisybių 

kaltininkais
LIETUVIAI į SIBIRĄ BUVĘ IŠVEŽ
TI, KAD JUOS APSAUGOJUS NUO 
VOKIEČIŲ OKUPACIJOS KANCiŲ, 
O DABAR LIETUVA KOLONI
ZUOJAMA RUSAIS, KAD MES 

TREMTINIAI NEGRĮŽTAME

Kanadoje gyvena keliolika tūks
tančių lietuvių. Gyvena jie išsi
blaškę po visą platųjį kraštą, nesu
darydami didesnių kolpnijų. Tad ir 
didesnis lietuviškas laikraštis pas 
juos negalėjo iki šiol įsisteigti. Be
rods torontiečių lietuvių pastangomis 
yra leidžiamas vieną kartą per mė
nesį tautiniai nusistačiusių lietuvių 
laikraštėlis „Lietuva“. Aplink tą lie
tuviškai patriotinį laikraštį susis
pietę lietuviai ruošia visus sukaktu
vinius Lietuvos minėjimus, dirba 
tautiniai patriotinį pavergtos Tėvy
nės vadavimo, lietuviškų kultūros, 
savišalpos ir šalpos darbus. To ne
gana. Kanados patriotams lietuviams 
tenka apsiginti nuo neskaitlingos 
grupės žmonių, kurie spiečiasi aplink 
Toronte išeinantį savaitraštį „Liau
dies Balsą“. Šis savaitraštis išeina 
didelio formato 8 puslapių. Koks 
paradoksas! Visi Kanados lietuviai 
teįstengia išleisti vieną nedidelį, mė- 
nesinuką, tuo tarpu kai neskaitlinga 
grupė žmonių leidžia didelį laikraštį. 
Kas jį subsidijuoja? Pavarčius „Liau
dies Balso“ puslapius viskas pasi
daro aišku. Laikraštis yra svetimojo 
Lietuvos okupanto ruporas, kuris 
leidžiamas propagandos tikslams. Ir 
tai ne vien Kanados lietuviams, bet 
eksporto būdu visiems lietuviams, 
gyvenantiems abiejuose Amerikos 
kontinentuose. Tokiam tikslui, žino
ma, pinigų nesigailima. Viskas, kas 
tik mūsų krašte buvo padaryta, ar 
padaroma juoda, čia atvaizduojama 
ne tik nekalčiausiomis spalvomis, 
bet stačiai nubaltinama. Tačiau laik
raštis pats už %ave kalba. Štai šių 
metų vasario 28 d. „Liaudies Balsas" 
paliečia kelis opiausius lietuvių 
tautai klausimus, juos ciniškai nu
šviesdamas.

Rašydamas apie 1941 metais Sibi
ran ištremtuosius lietuvius jis sako:

„Daktaras Gervida, būdamas prie 
bolševikų Lietuvoje, matė daug 
baisybių. Būk tai, atėję rusai 
vežė į Rusiją daugybę lietuvių 
su vaikais, nepaliko nei senų 
žmonių, nei’ligotų. Jam tur būt 
gaila, kad tų žmonių nepaliko 
vokiečių kulkoms. Juos rusai ve
žė nuo fronto linijų ir tie žmo
nės, galimas dalykas, yra dėkingi 
rusams, kad juos išgelbėjo nuo 
karo mūšių.“

Rašydamas apie bolševiku dabar 
vykdomą Lietuvos kolonizaciją ru
sais laikraštis sako:

„Lietuvoje įrengiamos elektros 
gaminimo stotys, tiesiami nauji 
plentai ir kiti keliai, fabrikai, til
tai, vis tai reikalauja žmonių. O 
tuo tarpu kelios dešimtys tūkstan
čių lietuvių yra atplėšti nuo Lie
tuvos ... Prie tokių aplinkybių 
neišvengiamas reikalas įgabenti 
į Lietuvą kitų tautų žmonių. To
dėl tie, kurie skleidžia melus, 
būk Tarybų Sąjunga „rusina Lie
tuvą“, patys yra kalti, kad jie 
prisideda prie sulaikymo apie 
50.000 lietuvių nuo grįžimo į Lie
tuvą.“

Mums visą teisybę žinantiems pa
našus cinizmas atrodo stačiai neįti
kėtinas. Bet tie, už kiurių pinigus šie 
melai skleidžiami, savo tikslo pa
siekia, nes atsiranda vienas antras 
mažiau susiorientuojąs ir melams 
patiki.

Tačiau ir „Liaudies Balsas“ pats 
prieš savo valią kartais prasitaria. 
Taip jis, vienoje vietoje rašydamąs 
apie dr. Gervido sakytąją Toronto 
lietuviams Vasario 16 d. proga kal
bą. sako:

„Taipgi tam daktarui nepatiko, 
kad atėję rusai išrinko savo val
džią.“

Taigi komunistinis laikraštis pri
pažįsta, kad okupavus Lietuvą jos 
valdžią rinko ne patys lietuviai, bet 
atėję rusai.

Kitoje vėl vietoje, laiškuose iš Lie1- 
tuvos pripažįstama, kad lietuviai, 
patys turėdami nedateklių, turi atsi
sakyti nuo duonos, kad maitintų 
Rusiją. Laikraštyje rašoma:

„Pas mus gal jau būtų nebuvę 
kortelių, bet kituose Tarybų Są
jungos kraštuose pereitą vasarą 
buvo labai didelė sausra, tai mū
sų vyriausybė rado išeitį palikti 
duoną pas mus normuotą ir kad 
duoti kitiems grūdų duonai.“

Peikia dar pridurti, kad laikraštis 
spausdina ištisus Paleckio ir kitų 
komunistų iš Lietuvos straipsnius, 
tuo pačiu lyg pasidarvd”mas užJ 
sienyje g; vcnantiems konjunistamS 
oficiozas. <
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Paprasti ir nepaprasti susitikimai 
Simaičio penkeriu metų mirties sukaktį minintEduardo

Su a. a. Eduardu Simaičiu pirmą 
kartą susitikau Klaipėdoje 1932 m. 
balandžio mėn., kacla jis buvo pa
skirtas komisariniu Klaipėdos krašto 
direktorijos pirmininku. Pašauktas 
toms svarbioms pareigoms buvo 
valdžios krizės metu (buv. sei
melio pastatytas direktorijos pir
mininkas Bbttcher buvo atšauk
tas dėl nelegalių ryšių palaikymo 
su Vokietijos vyriausybe). Jam teko 
pravesti pačiame sujudime krašto 
seimelio rinkimus Suprantama, kad 
jo padėtis nebuvo pavydėtina, ir jis 
turėjo, nemaža rūpesčių. Perėmus 
krašto tvarkymą iš vokiečių, lietuvių 
direktorijai teko imtis žygių, visiš
kai nepopuliarių gyventojų tarpe, 
bet, norint apginti lietuvių interesus, 
tokie žygiai buvo būtini. E. Simai
tis dėjo visas pastangas suburti 
krašto lietuvių aktyvias jėgas, nes, 
kaip jaunesniosios kartos žmogus, 
matė, kad jaunimo, kaipo svarbaus 
faktoriaus, negalima palikti nuoša
liai.

Po kelių mėnesių, išrinkus naują 
krašto seimelį, buvo pastatyta nauja 
direktorija, ir E. Simaitis grįžo prie 
savo tiesioginio darbo ir rektoriavo 
pirmoje ir didžiausioje Klaipėdos 
lietuvių pradžios (Duonelaičio var
do) mokykloje.

Po kelerlų metų (1934) Klaipėdos 
krašto gubernatorius vėl buvo pri
verstas sauvaliaujančio seimelio di
rektoriją atšaukti ir paskirti komi- 
sarinę lietuvišką, su Reisglu prie
šaky. E. Simaitis tada vėl buvo pa
kviestas užimti direktorijos mokyklų 
referento vietą. Čia jam teko tvar
kyti patį jautriausią krašte švietimo 
reikalą. Nacių įtakoje didelė dalis 
krašto mokytojų griežtai stojo prieš 
visa, kas nebuvo vokiškai naciška. 
Lietuvių kalba dėstymas beveik vi
siškai išnyko ir teko pasidžiaugti, 
kad nors dar buvo mokoma lietuvių 
kalbos, bet ir tai tik nedaugelyje 
mokyklų. Priemonių mokytojams pri
versti nebuvo, nes direktorija turėjo 
mokyklas tvarkyti autonomiško 
krašto seimelio išleistų įstatymų rė
muose. Galima suprasti, kad E. Si
maičio pastangos, apginti lietuvių 
interesus, nacių mokytojų tarpe ne
sukėlė jam simpatijų.

Jo pastangos vis dėlto nebuvo 
bergždžios. Nors nebuvo galimybių 
priversti nacių savo pažiūras pa
keisti ar palenkti lietuviams pagei
dautina linkme, tačiau lietuviai mo
kytojai ir lojalūs vokiečiai galėjo 
rainiai dirbti ir mokyti vaikus pri
imtinai Lietuvos interesams. Be to, 
pavyko nors dalinai suvaržyti mo
kyklose varomą priešlietuvišką agi
taciją. Po dvejeto metų atėjusi me
tų atėjusi seimelio pastatyta Bal
džiaus direktorija buvo priešinga 
lietuviškai linijai, bet ji nebegalėjo 
panaikinti viso, kas buvo padaryta 
lietuviškumo linkme. Tokiu būdu E. 
Simaičio pastangos lietuvių teisių 
atstatymo atžvilgiu buvo be galo 
reikšmingos.

Suprantama, kad vokiečių direk

torija E. Simaitį tuoj atleido iš mo
kyklų referento pareigų. Jis vėl 
grįžo į savo mokyklą ir auklėjo di
delį būrį Klaipėdos miesto lietuvių 
vaikučių. Be to, jis aktyviai prisi
dėjo prie privačių lietuvių mokyklų 
steigimo visame krašte ir buvo visą 
laiką Mokyklų Draugijos, kuri tas 
mokyklas išlaikė, valdyboje.

Salia to, Simaitis dalyvavo lie
tuvių mokytojų draugijos valdyboje 
ir, gerai pažindamas reikalus, daug 
prisidėjo lietuvių mokytojų teisėms 
apginti. Trumpai'tariant, jo visas dė
mesys ir visos pastangos buvo nu
kreipto! į priaugančios kartos auklė
jimą valstybiškai tautiška dvasia. 
Šie nuopelnai nėra tokio reklaminio 
pobūdžio, kaip kai kurių kitų vei
kėjų, kurie daug kalba, o maža te
padaro. Dėl to kaip tik mūsų peda
gogų darbas ir pastangos dažnai 
lieka nepakankamai įvertintos, nors 
jos yra labai reikšmingos. Ta 
prasme Simaitis veikė visą laiką, 
kol naciai užplūdo kraštą ir jį at
plėšė nuo Lietuvos.

Antrą kartą susitikau su E. Simai
čiu Klaipėdos kalėjime, kur 1939 m. 
kovo mėn., tuoj vokiečiams įžygia
vus, buvo uždaryti dar likę veikėjai

lietuviai ir lojalūs vokiečiai. Čia 
pirmą kartą teko pamatyti aiškesnį 
nacių veidą. Nors jų elgesys buvo 
dar, palyginti, švelnus (mūsų tuo
laikiniu supratimu labai šiurkštus) 
mes jautėme, kad dat žvėris nepa
leistas, nes dar negavome smūgių 
į veidą, o tik grąsinimus ir šlykščius 
įžeidinėjimus.

Trečią kartą jau susitikome 
Kaune, kaip tremtiniai. Mane jau 
ištrėmė po kelių dienų, kaip nepa
taisomą vokiškumo ir nacių priešą, 
be jokio tardymo ir be teisės grįžti į 
gimtąjį kraštą. E. Simaitis ir kiti 
lietuviai veikėja' buvo ištardyti, bet 
taip pat rasti nacių reikalams ne
tinkami ir nepageidautini. Tokiu 
būdu mūsų tremties gyvenimas pra
sidėjo jau 1939 m kovo mėnesį. E. 
Simaitis'buvo paskirtas Kauno pra
džios mokyklos mokytoju-vedėju ir 
vėl su pasišventimu dirbo savo pa
mėgtą darbą.

Neilgai teko ta ramybe pasi
džiaugti. Padangė pradėjo niauktis, 
ir didieji įvykiai brendo.

Ketvirtas ir paskutinis susitikimas 
su E. Simaičiu buvo liūdniausias. 
1942 m. kovo mėn pradžioje kartu 
su lavonais buvau parvežtas iš Klin-

Prie bendro kapo
SEKMINIŲ PIRMĄJĄ DIENĄ ŠVENTINAMAS PAMINKLAS 

FLOSSENBURGE NUKANKINTIEMS LIETUVIAMS
Gegužės 25 d. buv. Flossenburgo KZ stovykloje ruošiamos didelės iš

kilmės, kurių metu bus pašventintas žuvusiems už tautų laisvę KZ kan
kiniams paminklas, koplytėlė ir mauzoliejus.

Iškilmių ruošimo ir paminklinių kūrinių statymo komitetas sudarytas 
iš lenkų, buv. KZ kalinių, gyvenančių Flossenburge. Į komitetą įeina: 
E. Wegielski — pirm.. St. Oborski — sekr., ir St. Siekerski. Be to, ko
miteto garbės nariais pakviesta aštuoniolikos tautų atstovai, kurie atsto
vauja savo tautybių aukas, kalintas ir nužudytas Flossenburgo KZ 
stovykloje. Iš lietuvių pusės garbės nariu pakviestas Lietuvos Anti- 
nacinės Rezistencijos buv. Politinių Kaliniu Sąjungos Pirmininkas* Prof. 
St. Yla.

Lietuvos Antinacinės Rezistencijos buv. Politinių Kalinių Centro 
Komiteto atskirais įgaliojimais lietuvius atstovauti yra pavesta Bambergo 
buv. politinių kalinių seniūnijai. Iš čia vyksta atstovą; buv. politiniai 
kaliniai Leskauskas Juozas ir Vasiliauskas Vacys. /

Stovyklos rajone, taip vadinamame „Mirties Slėnyje*', bus įrengta 
aštuoniolika paminklinių lentų įvairių kraštų nužudytiems piliečiams 
pagerbti. Kiekvienoje lentoje bus išgraviruotas tos valstybės ženklas ir 
gimtąja kalba užrašai. Pagal Iškilmių Rengimo Komiteto nurodymą jau 
yra pristatytos į Flossenburgą dvi lietuviškos tautinės vėliavos, vytis, 
kuris bus įgraviruotas paminklinėje lentoje ir įrašo tekstas, kuriam 
paimti Šie Maironio žodžiai:

O vienok Lietuva 
Tik atbus gi kada ... - 
• . . Ne veltui ji tiek iškentėjo.

Taip pat į Flossenburgą bus, pristatytos ir trys Pabaltijo valstybių 
urnos, kurios bus pastatytos koplyčioje. Jose turėtų būti laikoma tų vals
tybių žemė, tačiau, kaip Iškilmių Renginio Komitetas rašo: „Žemės šiuo 
metu neprašome, nes žinome, kad laikinai tas yra surišta su sunkumais.“

Iškilmės prasidės 9,45 vai. eisena prie paminklo ir vainikų uždėjimu. 
10,30 vai. bus „Kristaus Kalėjimo“ koplytėlės šventinimas ir iškilmingos 
šv. Mišios. Vėliau įvairių tautybių dvasininkų trumpos maldos „Mirties 
slėnyje“ ir dedami vainikai prie tautybių paminklinių lentų, 16 vai. iš 
samus komiteto pranešimas apie nuveiktus darbus ir komiteto siekius. 
/ P. A.

kerio plytinės (tai buvo Oranien- 
burgo koncentracijos stovyklos mir
ties komanda) į stovyklos ligoninę, 
kur kelias savaites išgulėjau apa
tiškai. Kada pradėjau domėtis savo 
aplinka, vieną dieną pastebėjau pro 
mūsų baraką iš ligoninės lavoninės 
į krematorijumą lavonus benešan- 
čius naujokus. Vienas būrys sustojo 
prie pat lango pailsėti. Nugara j 
langą bestovįs vienas kalinys mane 
kažkodėl sudomino, ir aš pradėjau 
sekti jo judesius; tur būt jie man 
nesąmoningai ką nors priminė. Kada 
kalinys atsisuko į barako puse, jis 
man atrodė pažįstamas ir, nors ne
tikėtina, atrodė kaip Simaitis. Pa
prašiau vieną kitą ligonį pabelsti į 
langą. Simaitis sužiuro, bet manąs 
nepažino. Paprašiau atidaryti langą 
ir kai iš pa-' nių jėgų susikau: 
„Edai, ar ir . iia?“, jis mane iš 
balso pažino ir nustebęs sušuko: 
„Jonai, tu jau čia?" Lavonų nešėjai 
nuėjo, ir taip baigėsi mūsų pirmas 
pasimatymas KZ-te.

Kada kiek sustiprėjau ir jau ga
lėjau pavaikščioti, po darbo susitik
davom ir pasidalindavom mintimis. 
Pasirodė, kad jis buvo suimtas 1941 
m. lapkričio mėn. ir išbuvęs kalė
jime iki kovo mėn. pradžios. Tada 
buvo atvežtas į Oranienburgą. Spė- 
liodavome, dėl ko mus uždarė, kas 
įskundė ir pan Bet svarbiausia 
kalba buvo apie namiškius ir apie 
maistą, nes jis buvo toks blogas ir 
tiek maža tedavė, kad ilgai negalė- 
jieme laikytis. Tais metais žiema 
buvo šalta ir ilga. Nenuostabu, kad 
per metų laiką išmirė pusė sto
vyklos kalinių. Ir mūsų dienos atro
dė suskaitytos. Pavasarį kaliniai 
rovė žolę ir valgė įsipiaustę į sriu
bą arba visai vieną. Toks maistas 
buvo nepakeliamas, nes sugedo 
skrandis. Dauguma tokių ligonių, 
patekę į ligoninę, mirė

Vieną dieną nuėjęs lankyti E. Si
maitį, sužinojau, kad jis susirgęs 
viduriais, kraujuoja ir išvežtas į li
goninę. Ligoninėje pasakė, kad jis 
paguldytas izoliacijos skyriuje, kur 
lankyti negalima. Per pažįstamus 
sužinojome, kad jo sveikata taisosi 
ir jau net buvęs paskirtas iš ligo
ninės paleisti, ar nors pervesti į kitą 
skyrių. Tą pačią savaitę jau gavome 
žinią, kad E. Simaitis mirė nuo vi
duriavimo. Nesinorėjo tikėti, bet 
faktas liko faktu. Taip 1942 m. ne
tekome vėl vieno mūsų brangaus 
tautiečio. Tais metais mirtis Mažo
sios Lietuvos lietuvių tarpe turėjo 
ypač didelį derlių, nes stovykloje 
žuvo: A. Molinis, W. Buntinas, Jo
nas Toleikis, Jonas Purvinas, Zu- 
baitis, E. Simaitis ir dar keli kiti, 
kurių pavardžių neatsimenu. Gyvų 
likusiųjų buvo mažiau negu žuvu
siųjų.

Jų tragiška mirtis mus įpareigoja 
užpildyti tų šaunių kovotojų eiles, 
stoti į jų vietą ir vesti kovą už 
mūsų tėvynės ir tautos laisvę.

J. Grigolaitis
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„Kodėl mes 
bėgom“

Jau ne kartą esame girdėję, kad 
Vytauto Belecko lietuvių kolonijose 
yra demonktruojama filmą „Ko
dėl mes bėgom?“ Štai kas sudaro 
tos filmos turinį:

„Raudonųjų teroro aukų vaizdai 
iš 1941 m. Lietuvoje. Tikri vaizdai 
parodo visoj nuogybėj Lietuvos iš
kentėtas skriaudas. Kartu su šia- 
filma yra demonstruojama filmą 
„Be Tėvynės“ (dabartinis pabėgėlių 
gyvenimo vaizdai Vokietijoje) ir 
spalvotos filmos iš prieškarinės Ne
priklausomos Lietuvos gyvenimo.“

(„Naujienos" Nr. 85.)
AMERIKOS LIETUVIAI KOMU
NISTAI NEBETEKO SAVO NUO

MONES
„Lietuviškų maskolių lapą „Vilnį“ 

pavarčius, nieko naujo neužtinki. 
Sudėta viskas ką „kiti sakė“, ką 
,,kiti rašė" ir ką „kiti girdėjo“. 
Mat, valdžia rengiasi imti bolše
vikų agentus už pakarpos, tai jie 
nori viską nuversti nuo savęs: kad 
jie patys nieko nesako, tik kiti 
taip sako. Taigi lietuviški mas
koliai dar kartą verčiasi ragožium.“

(„Naujienos“ Nr. 85)
BIRŽŲ GATVES BUS APŽEL

DINTOS
„Architektas Vaičiukonis eąs su

daręs Biržų miesto rekonstrukcijos 
projektą. Miesto centrą sudarysianti 
plati aikštė su puošniais apskrities 
įstaigų pastatais. Gatvės būsiančios 
gausiai apželdintos. Eilėje vietų nu
matyta įrengti skverai ir darželiai..“ 
Tremtyje esą biržiečiai tiki, jog šis 
rekonstrukcijos projektas tikrai bus 
įgyvendintas, kadangi okupacijai be
sitęsiant Biržuose žole apželsiančios 
ne tik gatvės, bet ir namų stogai

RADVILIŠKIO GELEŽINKELIO 
LINIJĄ VALDO TOKIE 

„LIETUVIAI"
Radviliškio kelio distancijos virši

ninkas Tiškovas, mazgo partinio ko
miteto pirmininkas Baklanovas, vie
tinio komiteto pirmininkas Aleksie- 
jevas.
KAUNO DARBININKAI NESTOJA 

I KOMPARTIJĄ
Kauno tarybinėje spaudoje nusi

skundžiama, kad kauniečiai darbi
ninkai nestoja į kompartiją. Nuo 
vasario mėn. iki" rajoninės partorga- 
nizacijos ataskaitinio susirinkimo i 
partiją esą priimta tik 18 narių, iš 
kurių 11 tarnautojų ir tik 7 darbi
ninkai. Esą trūkumų partijos augi
me. Po ataskaitinio rinkiminio susi
rinkimo nepriimtas nė vienas žmo
gus. Tai reiškią, kad partinės organi
zacijos sekretorius ir komunistai ne
turį glaudaus ryšio su masėmis. 
Arba kitais nebolševikiniais žodžiais 
tariant — masės pačios laikosi kuo 
toliausiai nuo komunistų ir į jų eiles 
testoja tik bolševikiniai valdininkai, 
iš Rusijos suplaukusieji karjeristai
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(3) GEN. BOR - KOMOROWSKI

Išsnugalimiep
VARŠUVOS MDSIO DIDVYRIS

Per šias kovas Kedyvo batalijonas 
paėmė du tigro tipo tankus, kurių 
vienas dar buvo beveik visai svei
kas. Tuojau pat abiems tankams 
susidarė lenkiškos įgulos. Kadangi 
netrukus po to į mūsų rankas pa
teko ir trys vokiški sunkvežimiai su 
tigrams skirtais šoviniais, tai mes 
dabar turėjom pakankamai jiems ir 
šaudmenų.

Filipinka buvo suskaldžiusi vieno 
tigro vikšrą. Neturėdami priemonių 
greitai jį suremontuoti, šį tanką 
naudojom kaip patranką. Ir jis tuo
jau pradėjo bombarduoti vokiečius 
Kercelio aikštėje. Tuo tarpu jo įgula 
tanką papuošė lenkiška vėliava ir 
ant jo šono nupiešė mūsų emblemą: 
iš P ir W raidžių sudarytą inkarą. 
P ir W — tai buvo pirmosios raidės 
„Polska Walczy“ („Lenkija kovoja“). 
Penkerius metus ■ šį emblema pasi
rodydavo tiktai ant sienų, kur ji 
slaptai naktimis būdavo užrašoma

Nelaimei, kitą tigrą, kuris atrodė 
visai sveikas, įgula vis dėl to nega
lėjo pajudinti iš vietos. Įgula despe
ratiškai dirbo, bet neturėjo sėkmės: 
tankas stovėjo, kaip stovėjęs vietoje. 
Tuomet staiga iš vieno skersgatvio 
prie šio tigro priėjo tipiškas senas 
darbininkas, apsivilkęs aptrintu rie
baluotu kombinezonu.

— Prašau, pone, — pareiškė jis, — 
iki praėjusio šeštadienio aš dirbau 
remontuodamas vokiečių tankus. 
Leiskite man, pone, dabar padirbėti 
prie mūsiškio.

Vieninteliai įrankiai, kuriais jis 
galėjo naudotis, buvo rastieji pačia
me tanke. Visą taisymo darbą rei
kėją atlikti po priešo ugnimi. Ta

DARBININKAS - PIRMASIS
Tačiau jau rugpiūčio 2 d. apie pie

tus mūsų vyrai svarbiausią Var
šuvos elektros stotį visiškai turėjo 
savo rankose. Už ją jie kovojo 19 
valandų. Tiksliai 17 vai. išsprog
dindami miną po vienu vokiečių 
bunkeriu, jie davė signalą pradėti 
kovą. Vokiečių įgula, užpulta iš 
vidaus, kovojo su netikėtinu atkak
lumu. Krašto Armijos vyrai savo už
davinį buvo suskirstė į dvi dali: 
viena dalis vyrų turėjo dirbti stoty
je ir žiūrėti, kad ji visą laiką veik
tų, o kita dalis turėjo kovoti. Nė 
vienas vokietis nepasidavė; kiek
vieną jų reikėjo užmušti, arba su
žeisti ir tik po to nuginkluoti.

Visą dieną smarkiai lijo. Ryto 
metą Kedyvo batalijonas ir Lenkų 
socialistų partijos milicija baigė užim
ti. Volos rajoną. Naktį gauti pra
nešimai apie paskirus laimėjimus 
buvo papildyti raportu, kad mes 
užėrųėm visą rajoną. Ir Rugpiūčio 
3 d., auštant, pradėto aiškėti bendro
ji situacija. *

Per keturiasdešimt kovos valandų 
buvo pasiektas mūsų norimas tiks
las: Krašto Armija savo žinioj turėjo 
du trečdaliu Varšuvos. Miesto cen
tre vokiečiai tebeturėjo tik paskirus 
pasipriešinimo lizdus: Gubematūros 
rūmus, geštapo štabą ir kt. Krašto 
Armija vis dar tebebuvo ofenzyvoj.

Rugpiūčio 3 d rytą vokiečiai kontra
takavo Volą, stengdamiesi atko
voti svarbiausią savo kelią, einantį 
per Varšuvą. Kietai kovodami iki 
Kercelio aikštės, esančios tik keli 
šimtai metrų į pietus nuo mūsų 
Kamieno fabriko štabo, prasiveržė 
gausybė vokiečių tankų. 

čiau, nežiūrėdamas į tai, senasis dar- 
rėjom, kad vokiečiai žinotų, jog mes 
bininkas pasiraitę rankoves ir ėmė 
tvarkyti motorą. Stebėdama jį dir
bant, tigro įgula nepaprastai nervi
nosi ir nekantravo.

Reikėjo pusės valandos, kol moto
ras pradėjo veikti. Kai pagaliau 
tankas pradėjo važiuoti, senis dar
bininkas klausėsi jo urzgimo su spe
cialisto išvaizda. Taukuotomis juo
domis rankomis jis nusibraukė nuo 
veido prakaitą ir smagiai šypsojosi:

— Jie sako, kad aš per senas ko
voti. Bet dabar žiūrėkit, ar gi ir 
senis nėra naudingas, ar ne taip?

Taip, iš tikrųjų jis buvo labai nau
dingas. Jis parodė kareivišką drąsą, 
nepertraukdamas, darbo po priešo 
ugnimi. Čia pat prie tigro, kurį jis 
suremontavo, aš apdovanojau jį si
dabriniu Merit kryžium su kardais. 
Jonas Lumienskis, mechanikas, buvo 
pirmasis vyras, dekoruotas Varšuvos 
mūšyje. .

Aš padariau inspekcinę kelionę po 
Volos rajoną. Visur dalinius ir ci
vilius radau geroj nuotaikoj. Ne
žiūrėdami lietaus, jie bėginėjo ir 
dirbo. Pagaliau po penkeriu metų 
visi galėjo kvėj uoti laisvės oru. Ore 
maišėsi šūvių h iainų garsai. Aplink 
Kercelio aikštę civiliai gyventojai, 
savo pačių iniciatyva, statė barika
das. Pro savo namų langus jie mėtė 
į gatvę stalus, lentynas, spintas, stal
čius, kėdes — viską, kas tik buvo 
judamo. Jie taip pat lupo gatvės 
grindinį ir krovė akmenis.

Kiekviename lange kabojo raudo- 
nai-baltos vėliavos. Stebėjausi, ko
kios slėptuvės galėjo paslėpti tokią 
daugybę lenkiškų vėliavų per pen
kerius teroro metus. Tačiau, metus 
artimesnį žvilgsnį, pasirodė, kad 
prie raudono satyno uždangų buvo 
skubiai prisiūtos baltos staltiesės.

Būrio vadas pakvietė mane užeiti 
į jo patalpą ir išklausyti svarbaus 
sunkiojo kulkosvaidžio kapralo ra

porto. Kapralas sunkokai jį man 
pakartojo.

Jo kulkosvaidis dengęs Powaz- 
kowskos gatvės kryžkelę. Nuo tos 
kryžkelės jis buvęs dešinėj pusėj 
apie 600 metrų. Staiga gatvėj prie 
tos kryžkelės pasirodęs civilių lenkų 
būrys, kuris buvo sustojęs skersai 
gatvės, vienas žmogus greta kito. Iš 
pradžių kapralas manęs, kad visi jie 
išėję iš proto. Po to gi per žiūronus 
pamatęs, kad tie civiliai buvę pri
rišti prie kopėčių. Vokiečiai tas ko
pėčias išstūmę skersai gatvės ir pa
tys pradėję žygiuoti jų užpakalyje. 
Nebuvę jokios kitos išeities kaip tik 
šauti.

— Tai buvo taip baisu, bet mes 
turėjom tai daryti, pone, ar gi ne? 
Jei mes nebūtume šovę, tai rytoj 
kiekvienas nacis būtų žygiavęs pir
myn, lenkų civilių užpakalyje. Nieko 
kito mes negalėjom daryti, pone, ar 
gi ne?

Stabe aš radau daugiau panašių 
raportų. Ant Poniatowskio tilto vo
kiečiai puolė mūsų barikadas, pirma 
savęs varydami civilius. Sunkūs vo
kiečių tankai, nepasitikėdami savo 
šarvais, dengėsi varydami prieš save 
būrį civilių. Kai kur prie tankų net 
buvo pririštos moterys. Tai buvo 
totalinis karas, vokiečių stilius, Var
šuva, 1944 m.

Vietiniai vadai, pranešdami apie 
tokius vokiečių žiaurumus, prašė 
leidimo panaudoti prieš vokiečių 
belaisvius represijas. Vokiečių be
laisvių mes jau buvom paėmę dau
giau kaip tūkstantį. Aš pakartojau 
jau anksčiau savo išleistą įsakymą, 
kad, nežiūrint viso to, negalima 
nieko bausti be objektyvaus teismo 
sprendimo. Aš uždraudžiau su be
laisviais žiauriai elgtis ir paskyriau 
sunkias bausmes tiems, kurie ne
silaikytų šio mano įsakymo.

Laikytis tokios linijos mes turė
jom dvi priežastis. Pirma, mes no
rėjom kad vokiečiai žinotų, jog mes

esame reguliari armija, kovojanti 
pagal karinę drausmę, bet ne lau
kinis liaudies sukilimas. Aš parei
kalavau Krašto armijos kariams pri
pažinti kovotojo statusą, todėl ir 
mes iš savo pusės, susidurdami su 
priešu, turėjam respektuoti kovotojo 
teises. Antra, aš norėjau, kad lenkų 
kareiviai respektuotų save ir kovo
dami vartotų visai nepanašius į vo
kiečių metodus. Nežiūrint to ne
paprasto mūsų kovos kietumo, 
drausmė buvo gera ir faktiniai iš 
mūsų pusės žiaurumų pasireiškimas 
buvo labai retas.

Mes vis dar tebegirdėjom nenutils
iančios rusų artilerijos gaudimą 
anapus Vislos. Ji dabar nuo mūsų 
tebuvo tik už keliolikos kilometrų. 
Mūsų galvoje nebuvo abejonių, kad 
raud. armija per kelias ateinančias 
dienas įžengs į Varšuvą, o mūsų 
atsargų iki to laiko pilnai užteks.

Jau nuo rugpiūčio 1 d. virš Var
šuvos nebepasirodė nė vienas so
vietų lėktuvas, bet mes manėme, 
kad lietingas oras greičiausiai trukdė 
jiems skraidyti; vokiečių skraidy
mas virš miesto taip pat sumažėjo. 
Visiškas sovietų radijo tylėjimas 
apie Varšuvos sukilimą daug sunkiau 
buvo išaiškinamas. Juk kovos vyko 
prieš pačias rusų akis; sostinės gais
rai ir lenkiškos vėliavos, plevėsuo
jančios ant aukštų pastatų, turėjo 
būti matomos pirmyn prasiveržu- 
siems sovietų patruliams. BBC 
(Londono radijas) ir neutralių kraš
tų radijas jau paskelbė žinią apie 
mūsų sukilimą. Iš Maskvos gi nė 
žodžio.

Rugpiūčio 2 d., po vidurnakčio, 
vienoje fabriko pašiūrėje aš nuvir
tau keletui valandų numigti. Ir tuo
jau pat kietai užmigau. Aš pabudau 
su kažkokiu keistu nejaukumo jaus
mu. Atrodė, kad nebuvo jokios 
priežasties tam jausmui manyje 
kilti. Negalėjau jo išsiaiškinti.
(B. d.) Vertė B. Aim.
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PER SKAUSMUS Į GARBĘ Kultūrinės
DVIGUBA MŪSŲ OPEROS SOLISTO JONO BUTĖNO SUKAKTIS

Mes ir mūsų kūrėjai šiandieną 
esame skurdžiai, tarytum paliegę 
„emeritai“, gyveną iš kitų malonės 
nepavydėtiną gyvenimą. Savo šir
džių guodėjams — ramintojams 
menininkams, už jų nešamą džiaugs
mą, tegalime atsiteisti tik katutė
mis ir nuoširdžiais žodžiais.

Sį kartą „žodiniai“ norime pa
gerbti vieną mūsų tokį širdžių guo
dėją. dainininką Joną Butėną, žymų 
Jungtinių Amerikos Valstybių lie
tuvių dainos be, muzikos darbuo
toją, nemažą savo įnašą įnešusį ir į 
Nepriklausomos Lietuvos kultūrinį 
lobyną. Daininkas šiais metais šven
čia net dvejopą sukaktį: 35-rių 
metų nuo jo pirmojo debiuto me
lodramoje „Birutė“ ir pirmąjį dvi
dešimtmetį profesionalo operos ar
tisto darbo. Sį dainininką prisi
minti šiltu žodeliu mus skatina dar 
ir ta aplinkybė, kad jis, turimomis 
žiniomis, geugžės 25 d. apleidžia 
Vokietiją — išvyksta į Didžiąją 
Britaniją, o iš ten vėliau ketina 
plaukti į JAV. Taigi, su mumis at
sisveikina ilgesniam laikui.

Jono Butėno gyvenimas — tai at
kakli ir nenuilstama kova nesu
laikomas veržimasis į g, „Jo bei 
gėrio pasaulį. Gimęs vargingoj de
šimtininko lūšnelėj (1892. III. 27 d., 
Akmenės kaime, Kražių parapijoje), 
dar vaiko metais susidūrė akis į 
akį su kietu gyvenimu ir žmonių 
beširdiškumu. Jo kūdikystė buvo 
skurdi ir be pragiedrulių, dažnai net 
alkana... Jis maitinosi iš motinos, 
plušančios dvaruose prie sunkaus 
darbo, arba pas miestelio žydus už
dirbamais duonos kąsneliais, kurių, 
deja, vos pakakdavo. Greit juodu pra
rado ir gimtąjį lizdelį; iš teisėtai 
jiems priklausiūsių namų su
muštus, nuskriaustus ir paniekintus 
juos į gatvę išmetė artimi gimi
nės... Netekę pastogės, Jonukas

Naujos knygos i

Dipt inž Krulikas Kazys, Akmens : 
anglys — Belgijos auksas. Knyginio l 
formato 48 psL Wurzburgas, 1947 m., ; 
išleido „Venta“. 1

Brošiūra kalba apie anglis ap- l 
skritai ir apie belgų anglies kasyklas j 
specialiai. Turiniui panaudota DP 1 
delegacijos pastabos, aplankius bei- į 
gų anglių kasyklas, belgų vyriausy- j 
bės įgaliotinio ir amerikiečių okupa- i 
elnės valdžios atstovų pareiškimai, 1 
pasiūlymai darbininkams darbo su- I 
tarties pavyzdys, angliakasiams mo- i 
kamo atlyginimo dydžiai, prekių 1 
kainos (oficialios ir laisvos rinkos) j 
ir kita. Teikiamoji medžiaga pa- i 
vaizduoja autoriaus matytose anglių i 
kasyklose darbo ir gyvenimo sąly
gas. Darbas ir gyvenimas, bendrai I 
paėmus, pakenčiamas, o ypač tuo 1 
metu, kada kitokio pasirinkimo ir i 
nėra. Iš angliakasio uždarbio, atro- 1 
do, galėtų pragyventi ir nedidelė i 
šeima, o taupiau gyveną privatiniai 
asmenys — net ir susitaupyti gali. 1

Angliakasiams skirti butai — ne- I 
pavydėtini. Gyvenama juose su- i 
teiktinai, ypač pavieniai darbinin
kai. Butai maži ir tų trūksta, už tat 
butams panaudota įvairūs barakai — 
net ir skardiniai. Autorius matė, 
kaip skardinius barakus gerina lo
pymu iš vidaus kartonu, o iš lauko 
tolium. Ar šios priemonės gali gy
venimą juose pagerinti — bijočiau 
tvirtinti. Viena kas aišku, tai kad 
tokiose „skardinėse“ baisiai nepa
stovi temperatūra. Ji svyruos nuo 
kraštutinio maksimumo iki kraštu
tinio minimumo. Nekalbant apie 
šias „konservines dėžes“, net ir iš 
tinkamesnės medžiagos pastatytuose 
barakuose (o kai kur ir mažuose na
muose) nėra patogumų ir vandens. 
Tie dalykai kieme (aišku, kur nors 
nuošaliame užkampyje). Ekskursa- 
vimas j „tas vietas", savaime su
prantama, bus nemalonus dalykas.

Tai ne viskas, kas įstrigo atmintin 
beskaitant šią brošiūrą. Kaista, net 
ir ten, kur kalbama apie moderniš
kiausias kasyklas, yra suminėta visa 
eilė ir ne taip jau svarbių dalykų, 
bet nė žodžiu neprasitarta apie 
prausyklas darbininkams. Jei jų 
nėra, tai negi darbininkas, išlindęs 
iš skylės (atsiprašau — kasyklos) 
purvinas (kaip velnio brolis) turės 
rioglinti buto link, o čia atėjęs — 
į kiemą, kur vanduo ir „patogumai“? 
Vasarą dar gali, žmogus, šiaip taip 
„nusiplauti“ anglių išteklius nuo 
kūno, kad ir šaltu vandeniu, bet gi 
žiemą kaip? Tose kasyklose, kur 
vartojama šviesai žibalinė lempa (ji 
kabinama ant kaktos), apsiprausimo 
„problema“ bus dar keblesnė, nes 
suodžiai su riebalais taip „nutin
kuoja“ fizionomiją, kad net karštas 
•vanduo su muilu tingi šį „tinką“ 
ardyti. Tai vis su švara ir higiena 
susiję dalykai, kuriuos negalima 
laikyti smulkmenom. Kas galvoja 
keliauti l belgų anglių kasyklas, 
tam, be abejonės, Ir tokios smulk
menos nusistatymą gali ton, ar kiton 
pusėn nusverti.

su motina persikėlė 
būsimas dainininkas 
savarankų gyvenimą. Pradžioje pie
menavo, o žiemą lankė pradžios bei 
vidurinę miesto mokyklas, kurias 
sėkmingai baigė. Nesant lėšų toliau 
mokytis gimnazijoje. Jonukas iš kar
to mėgina pasidaryti vargonininku, 
bet Kelmės vargonų maestro sua
bejojo dėl vaikiščio gabumų šiam 
darbui. Tada berniukas įstoja į Pa- 
gojaus Žemės Ūkio ir Gyvulinin
kystės Mokyklą, tačiau neilgam, nes 
šios rūšies mokslai jįim greit atsi
bodo, todėl be didelio gailesčio ją 
apleido ir pradėjo tarnauti „gize
liu-“ Kelmės kooperatyve. Ir šioj 
vietoj ilgai nenusėdi. Atėję 1905— 
1906 metai, su juos sekusiu tauti
niai — politiniu sąjūdžiu, jaunuolio 
gyvai prigimčiai turėjo didelės įta
kos. Pirmiausia, jis, įsiklausęs 
Graužikų dvarininko Vlado Put
vinskio ir studento mediko V. Sipa
vičiaus „pamokslų“, sakomų iš že
maitiškų „drongų“ vidury turga
vietės, pirmą kartą rimtai suabejo
ja caro valdžios tvirtybe ir teisin
gumu. Antra, tų įvykių poveiky, 
pirm laiko subrendo ne tik fiziškai, 
bet ir protiniai, todėl jis panūdo 
gražesnio, laisvesnio ir teisingesnio 
gyvenimo. Kelmė, su savo purvi
nomis gatvėmis ir įkyriu nešvarių 
miestelėnų gargalynu, dabar jam 
atrodė neapsakomai nuobodi... Ieš
kodamas išeities iš niūrios aplinku
mos, Jonas užsimaudžia į Siaurinę 
Ameriką. „Sipkartę“ jam prisiuntė 
ten gyvenanti teta, o trūkstamus 
kelionei pinigus „sukalė“ dirbdamas 
prie Padubysio malūno ir Kalti
nėnų kapinių mūro darbų, be to, jį 
parėmė motina, pardavusi paskutinį 
paršelį, bei kun. Liudas Adomaus- 
kas, Kelmės kooperatyvo pirminin
kas, suteikęs 15-kos auksinių rublių 
paskolą.

1908 m. atsidūręs Naujame Pasau
lyje, mūsų „grinorius“ greit įsiti
kino. jog ir čia doleriai gatvėse ne
simėto, kad juos reika užsidirbti 
sunkiu prakaitu. Tad, patekęs į 
garsųjį angliakasių Mahanojaus City, 
jis be svyravimo leidžiasi į klaikius 
požemius anglies kasti. Nors darbas 
buvo suodinas ir pavojingas, kartą 
jis buvo užgriautas ir tik po kelio
likos valandų ištrauktas į viršų ir 
atgaivintas dirbtiniu alsavimų, bet 
jis geriau buvo ir apmokamas. Še
šiolikametis berniokas savo judriu 
protu greit suvokė, jog Amerika — 
tai neribotų galimybių kraštas, tik 
reikia suprasti jos dvasią ir suge
bėti įsijungti į jos gerbūvio pirmyn- 
eigos tempą, o šviesa ir krašto pa
žinimas bei vietinės kalbos mokė
jimas yra kelias į geresnę ateitį. 
Todėl Jonas po sunkaus fizinio dar
bo Stropiai lanko bendrojo lavini
mosi vakarinę mokyklą, plečia savo 
žinių akiratį, pramoksta anglų kal
bos. Po dviejų įtempto darbo ir 
savišvietos metų, jo gyvenime įvyks
ta svarbus pošūkis, vėliau kitu 
keliu nukreipęs jo ateitį: 1910 m. 
jis susipažino su Antanu Sodeika, 
ano meto Sv. Juozapo parapijos 
vargonininku. Be bažnytinių gies
mių, A. Sodeika taip pat ruošė ir 
koncertus bei muzikinius vaidini-

į Kelmę, kur 
greit pradėjo

mus. Į tą darbą greit įsitraukė' ir 
J. Butėnas, į jį palinkdamas visa 
širdimi, 
balsą — 
tarpo ir 
jis jau 
„solistu“, draug su mergaite sudai
nuodami duetą „Ant marių kran
telio“. Po to sekė jo pasirodymas 
„Betliejaus Stainelės“ vaidinimo ker
džiaus rolėje. Dar po dvejų metų, 
1912 m., jis jau debiutavo Scran- 
tone; Pa. Miko Petrausko melodra
mos „Birutės“ vaidinime, kur paties 
kompozitoriaus muzikinėj vadovy
bėj suvaidino antrojo brolio vaid
menį.

Kartą patyręs rampos šviesų svai
ginančius burtus, J. Butėnas ' nebe- 
pasitekino dalyvavimu choro kon
certuose bei vaidinimuose. Jis visa 
savo esybe veržiasi į gilesnį dainos 
bei muzikos paslapčių pažinimą. 
1918 m. jis meta angliakasio darbą 
ir atsideda išimtinai tik dainai, mu
zikai. J. Butėnas iš karto patenka 
į New-Yorką, kur tuo metu virė 
lietuvių kultūrinis ir politinis gy
venimas. Kultūrinis gyvenimas su
kosi apie Ksaverą Strumskį, žy
miausią to meto New-Yorko lietu
vių dainos bei muzikos veikėją. 
J. Butėnas čia buvo nuoširdžiai 
priimtas, materiališkai paremtas, o 
greit ir darbu apkrautas. J. Butė
nas kaip turįs nemažą muzikinį 
patyrimą, greit buvo įtrauktas į 
parapijinių bei draugijinių chorų 
organizavimą, ir muzikinių vaidinimų 
ruošą. Per ketverius darbo metus 
jis suorganizavo apie trisdešimt 
chorų, savarankiškai pastatė Stasio 
Šimkaus „Išeivius“, „Čigonus“, Mi
ko Petrausko „Kaminkrėtį ir malū
nininką“ bei kitus vaidinimus. Tuo 
metu žinomas veikėjas kun. Jo
nas Žilius—Jonyla, talkininkau
jamas kompozitoriaus Stasio Šim
kaus, suplanavo platų koncertų — 
pranešimų tournė po lietuvių kolo
nijas, tikslu populiarinti Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės idėją. 
Jų pakviestas, J. Butėnas, kaip 
susipratęs lietuvis, mielai prisidėjo. 
Jie, sakydami „spyčius“, grodami 
fortepijonu bei dainuodami, apke
liavo daugybę vietovių, visur sukel
dami nemažą susidomėjimą Lietu
vos valstybės kūrimo reikalu. Įtemp
tas darbas, nenormalios gyvenimo 
sąlygos tuo metu J. Butėną fiziškai 
taip išsėmė, jog, kartą gavęs širdies 
priepuolį, šešetą savaičių išgulėjo li
goninėje.

Nors J. Butėno varomas kultū
rinis darbas davė gražių vaisių, o 
jis pats susilaukė tautiečių \prielan- 
kumo bei pagarbos, tačiau \jis tuo 
nebuvo patenkintas. Chorų organi
zavimas ir abejotinos meninės ver
tės muzikiniai vaidinimai jį pri
vertė susimąstyti dėl tolimesnės 
savo ateities. Jis svajojo apie operos 
solisto — artisto karjerą. Kai Brook- 
lyno bičiuliai jį paskatino savo sva
jas vykdyti, jis greit apsisprendė ir, 
tų pačių brooklyniečių materiališkai 
paremtas, 1922 m. išvyko dainavimo 
studijoms į Italiją. Iš pradžių stu
dijavo Neapolyje, vėliau persikėlė į 
Milaną. Tačiau studijos vyko ne
sklandžiai, o nesklandumo priežastis

o kadangi turėjo gražų 
greit buvo išskirtas iš kitų 
mokomas. Po kiek laiko 
pasirodė viename koncerte

— blogi mokytojai, be to, lėšų stoka 
neleido pilnai atsiduoti mokslui. Ne
turėdamas pastovių lėšų studijoms, 
buvo priverstas vasaros atostogų 
metu vykti Amerikon, kad ten kon
certais „susikalęs" pinigo galėtų 
toliau mokytis. Paties dainininko 
teigimu, sėkmingiausi buvę pasku
tinieji studijiniai 1926—27 metai, 
patekus pas garsųjį dainavimo 
maestro, Mario Sammarco, iš kurio 
mūsų dainininkas paveldėjo tobulą 
italų belcanto dainavimo mokyklą. 
Dar studijų metu pirmą kartą debiu
tavęs Valentino vaidmenyje „Faus
to“ operoje , Palermo Garibaldi 
vardo teatre, Sicilijoje, 1927 m. ru
denį jau kaip operos solistas anga
žuojamas vienos italų operinės tru
pės gastrolėms po įvairius miestus. 
Mūsų dainininkas, Valentino par
tiją „Fauste“, Žermono „Traviatoje“ 
ir Rigoletto „Rigoletto“, su pasise
kimu dainavo Mantuos, Torino, Ve
ronos, Sabionetto, Ostilijos ir Mi
lano „Politiamo“ teatrų scenose. Ita
lų spauda palankiai įvertino lietu
vio artisto gražų belcanto daina
vimą.

Italų recenzentų padrąsintas, Jo
nas Butėnas 1928 m. pavasariop 
grįžo į Lietuvą, apie kurios operą, 
tuo metu jau pasiekusią aukšto me
ninio lygio, visą laiką svajojo. Greit 
debiutavo Rigoletto vaidmeny to 
pat vardo Verdi operoj, iš karto 
susilaukęs mūsų teatro visuomenės 
gražaus įvertinimo. Vėliau su toly
giu pasisekimu dainavo „Pajacų“, 
„Kaukių baliaus“, „Trubadūro“, „Ma
donos bran„ rnybių“, „Romeo ir Ju
lijos“, „Sevilijos kirpėjo“, „Dubrov- 
skio“, „Jonas Skiki", bei kitose ope
rose, kurių dainininkas savo reper
tuare turėjo apie 30 pagrindinių 
baritono partijų, šalia operos jis 
daug dėmesio skyrė ir vokalinei mu
šikai — viešiesiems ir radijo kon
certams. šioj srity jis, rodos, netu
rėjo varžovų. Be radijo koncertų 
Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos radi- 
jofonuose, dainininkas gražiu pasi
sekimu yra dainavęs ir už tėvynės 
ribų. k. t. Rygos, Talino, Helsinkio, 
Stockholmo, Oslo, Kopenhagos, Briu
selio, Vienos, Prahos ir Budapešto 
radijofonuose, kur garsino lietuviš
ką dainą bei lietuvių tautos meną. 
1941 m. J. Butėnas pakviečiamas 
profesorium į Kauno Konservatori
jos dainavimo klasę ir dirba peda
goginį darbą. Esant dideliam jau
nuolių skaičiui, kurie dėl vienokių 
ar kitokių kliūčių negali patekti į 
konservatoriją, J. Butėnas greit 
įsteigė privačią dainavimo studiją, 
kur, talkininkaujant žinomai pia- 
nistei-koncertmeisterel, Julijai Ra- ■ 
jauskaitei, amerikietei iš Clevelando, 
sėkmingai ruošė jaunuolius daini
ninkus kūrybiniam darbui. Keletas 
buvusių jo studijos mokinių, k. t. 
S. Baranauskas, J. Kovelis ir kiti, 
dabar sėkmingai koncertuoja trem
tiniams, o V. Benderis, prieš kiek 
laiko išvykęs į JAV, gražiai reiš
kiasi operetės mene. Be viso to, J. 
Butėnas įvairiose patefono plokš
telių studijose (Šiaur. Amerikoj, 
Londone ir Berlyne) yra įdainavęs 
nemaža plokštelių bei savo balsą 
įamžinęs magnetofono juostose.

naujienos
— Greitu laiku Popiežius Pijus XII 

asmeniškai pasirodys filmoje „Ka
ras karui“, kuri yra sukama Kata
likų Filmos Centro. Šventasis Tėvas 
filmos pabaigoje šešiomis kalbomis 
— itališkai, angliškai, prancūziškai, 
vokiškai, ispaniškai ir portugališ
kai — kalbės į žmoniją, ragindamas 
prie taikos. Tai bus pati pirmoji 
filmą, kurioje dalyvaus Katalikų 
Bažnyčios Vyriausioji Galva.

— Paskutiniame Popiežiaus, 
dinolų ir vyskupų konsiliume 
tarta šventaisiais paskelbti 
prancūzus, žinomus prancūzų 
likų mistinėje literatūroje, — : 
Grignon de Montfort, Michel < 
ęoit ir Katherina Laboure.

Jie jau buvo ankščiau paskelbti 
palaimintaisiais. Prancūzija pri
klauso prie daugiausia šventųjų da
vusių tautų pasaulyje.

— Birželio 2 d. Zueriche prasideda s 
Pen-Klubo kongresas.

— Garsusis amerikiečių dirigentas 
Stokowski šiomis dienomis su žmo
na atvyko J Haagą. Gegužės 21 d. 
Sdieveningene jis dirigavo pirmąjį 
šių savo Europos gastrolių koncertą.

— Gegužės 16 d. į Angliją iš JAV 
atvyko žinomas vokiečių rašytojas 
Thomas Mann. Gegužės 20 d. Londono 
universitete jis. skaitys viešą pa
skaitą apie Nietzsches filosofiją. Šią 
paskaitą jis pakartos tarptautiniame 
Pen-Klubo kongrese Zūriche..

— Plačiai žinoma amerikiečių 
dainininkė Louise Homer, kuri savo 
karjerą pradėjo 1898 m., šiomis die
nomis sulaukusi 77 m. mirė. Savo 
laiku ji buvo mėgiamiausia operos 
solistė Amerikoj ir Europoj. Dau
gelį kartu jos partnerei buvo Ca
ruso, der Melba ir kiti garsūs dai
nininkai.

— Fabienne Jacųuinot, 1943 m. 
pirmosios pianistų premijos lau
reatė, išvyko koncerto gastrolėms l 
Portugaliją. Ankščiau ji su pasi
sekimu koncertavo Londone.

— Garsioji prancūzų dainininkė 
Ninon Vallin (koncertavusi ir pran- 

koncertais dabar 
Melbourne, Ade-

, ;ar- 
: nu

tria 
kata- 
Louis 
Gani-

cūzų zonoj) su 
lankosi Sidnėjuje, 
laide ir kt.

— Pierre Benoit 
kos išleido naują 
de Ruines“.

— Londono BBC orkestras pir- 
mom savo užsienių gastrolėms pasi
rinko Paryžių, Champo-Elysees te
atrą. Iškilmingame koncerte daly
vaus ir respublikos prezidentas.

— Giraudoux paskutinioji kome
dija „L’Apollo de Marsac", d’Athene 
teatre pastatyta Europoj pirmą kar
tą, 1944 m. jos premjera įvyko Rio 
de Janeiro teatre.

po ilgos pertrau- 
romaną „L'oiseau

K. Obolėrr

Politinės diskusijos dėl meno veikalo
Gegužės 3 d. Berlyno „Deutsches 

Theater“ įvyko Konstantino Simo- 
novo pjesės „Rusų klausimas“ („Die 
russische Frage“) premjera, kuri iš
šaukė aštrių nuomonių skirtumų 
tarp amerikiečių bei britų licenzi- 
juotų ir rusų leistų vokiškųjų laik
raščių.

Veikale vaizduojama, kaip vienas 
amerikietis žurnalistas gauna iš savo 
redakcijos uždavinį parašyti knygą 
apie vis augančias karo nuotaikas 
Sovietų Sąjungoj. Tačiau žurnalistas 
įsitikina rusų tautoj viešpataujančiu 
taikos troškimu ir patenka j kon
fliktą su savo darbdaviu Amerikie
čių spauda atsisako paskelbti jo tei
singus pranešimus ir žurnalistas 
pakliūna į didelius -materialinius 
sunkumus.

Rusų leidžiami vokiečiu, laikraš
čiai tuojau šoko pasidžiaugti. „Rusų 
klausimas yra tikrai solidžiai pasta
tytas teatro veikalas“, — užgiria 
ŠED organas ..Vorwarts“. — „Jis turi 
jumoro. Tai tikras pasisekimas, par 
excellence, kadangi tendencijos ir 
vaizduojamos nuomonės yra pado
rios. Nuomonės — su kuriomis su
tiks kiekvienas pažangus amerikie
tis, lygiai kaip ir kiekvienas pažan
gus vokietis“.

„Politika teatre“, rašo Arno Scholz 
Berlyno „Telegrafe“ ir teigia, kad 
perdaug jau dėmesio kreipiama j 
dalyką, kuris trumpu laiku išnyksiąs 

i ir būtent, dėl savo naivaus ir veik 
, negrabaus priešingumų tarp Rusijos 
• ir Amerikos supratimo. „Kas patarė 
i ši veikalą pastatyti, tas padarė patį 

’’'oriausią patarnavimą' rusų meni- 
; ms, kurie savo parodomis ir

vokiečių su

1944 m. rudeniop J. Butėnas vie
nas paskutiniųjų apleido tėvynę ir 
pasitraukė į Vakarų Europą. Apsi
gyvenęs anglų zonoje, nors ir ka
muojamas tremtinių gyvenime ži
nomų nepriteklių, subūręs kelių 
operos dainininkų sambūrį, su juo 
sėkmingai koncertavo lietuvių sto
vyklose, UNNRA-os pareigūnams ir 
anglų bei amerikiečių kariams. Susi
radus keliolikai jo buvusios studi
jos mokinių, vienu metu Augsburge 
buvo atnaujinęs savo dainavimo stu
diją, tuo suteikdamas galimybių 
jauniesiems dainininkams bei daini
ninkėms toliau lavintis savo pamėg
toje srityje.

Todėl mes J. Butėną išlydime į 
anapus Atlanto su tvirtu pasitikė
jimu, jog jis, ten nuvykęs, nepa
skęs asmeninio gerbūvio srovėje (taip 
suspėjo padaryti jau ne vienas mūsų 
tremtinių „grinorius“), bet savo 
daina, savo menu ir savo asmeninė
mis pažintimis tarnaus čia likusių 
lietuvių labui ir, įsijungęs į užjūrio 
lietuvių veikėjų eiles, su įgimtu, at
kaklumu b 
vos dėl L " 
klausomybės.

giamasi trukdyti sąjungininkams, 
remiantis draugišku susipratimu, nu
galėti savo priešingumus visos žmo
nijos palaimai.“

Taip šiuo „rusiškuoju klausimu“ 
pasisakė meno kritikai ir t’e, kurie 
norėtų save tokiais laikyti. Tačiau, 
„politiniai-reali literatūra“ atkreipė 
ir kitų besidominčių akį. Šit, 
amerikiečių laikraštis „Die Neue Zei- 
tung“ gegužės 16 d. savo vedamųjų 
skiltyse talpina straipsnį, antrašte 
„Tikrieji ardytojai“ („Die wahren 
Spalter“), kuriame pasisako:

„Fatališki pasaulio politikos nesu
tarimai, kurie, dabar plėtojasi tarp 
rytų 
cingo 
kelti 
buvo 
tingą 
Jeigu 
vokiečiams, 
pratrinti akis nuo per tūkstanta- 
metį miegą slėgusio slogučio, dar 
Ilgai nepridera dėtis prie vienos ar 
kitos šių stovyklų, tai šiuo pasta
tymu jiems jau yra primetami pa
grindai. Bent kritika turėjo tai 
pasigauti ir panaudoti. Vargas ta
čiau, jei ji būtu nereagavusi, kaip 
to norėjo statantieji veikalą! Jau ir 
prieš tai buvo provokuojama ne rusų 
leista Berlyno vokiečių spauda. Jau 
iš anksto buvo kalbama, kad, atsi
dūrusi ne kokioje padėtyje, kritika 
pradėsianti „kiaušinių šokį“ dėl for
maliųjų veikalo silpnųjų pusių. Bu
vo tvirtai įsitikinta, kad veikalo pa
statymas piktai pakartins vokiečių 
vidaus nesutarimus. To aiškiai buvo 
siekiama, ir dabar, trinant, rankas.

aarengima's peršasi 
p rantanti“.

„Čia turime reikalo 
kalu, kuris daug mažiau turi ką 
nors bendro su teatru, negu su po
litika“, — rašo Walter Karsch ameri
kiečių licenzijuotam laikrašty „Ber
liner Tagesspiegel“ ir toliau nurodo, 
kad Simonovas norįs „išperti“ kiek
vieną spaudą, kuri yra nusistačiusi 
prieš rusus. Tačiau jo pateikiamas 
spaudos roplių vaizdas sudarąs tiesiog 
Al Caponės, Diko ir Doofo ir ma
žojo Moritzo mišinį „Taip, pavyz
džiui, kai kurių veikėjų pažiūros į 
komunizmą yra tokios vaikiškos, 
kad net senasis komunistų ėdikas 
Hugenbergas kiekvieną iš savo re
daktorių būtų išgabenęs gatvėn į 
šviežią orą, kuris būtų buvęs tiek 
neišmintingas ir paskelbęs tokios rū
šies diletantiškus dalykus“.

,Ir taip lengvai mūsų mažasis 
VIoritzas, Konstantinas Simonovas, 
žiūri į savo veikalą“, — rašo to
liau W. Karsch, — „kad pasigendame 
bet kokio dramatinio veiksmo, ir 
pats veikalas lieka tik pigi propa
gandos priemonė“.

„Drąsa pasakyti teisybę — aktua
liausia dorybė“, — taip prabyla Wolf
gang Harisch raudonosios armijos 
leidžiamame laikraštyje „Tagliche 
Rundschau“: „Simonovo veikalas 

*yra tiek pilnas tiesos, kiek teisinga 
tegali būti politiniai—realistinė li
teratūra. Nagrinėjamos problemos 
jokiu būdu nekelia priešingumų 
tarp sąjungininkų, bet čia palie
čiami tamsiausiųjų karo kurstytojų 
vartojami korupcijos, šantažo Irdis- 
triminavimo metodai, kuriais sten- suvedamas balansas“.

su teatro vei-

>s
la prisidės prie ko- 
laisvės ir nepri-

Andrius Jogaudas

ir vakarų pusrutulių, tenden- 
„rusiškojo klausimo“ yra per- 
i visai mažą ir, kaip iki šiol 
galvojama, labai nekompete- 
vokiškosios publikos forumą, 
iki šiol buvo manoma, kad 

kurie tiktai pradeda

I- „VU .. I.J1U X, 
alg. drm. | žymėta.

Atsiusta
Lietuva, Šalis 

Lietuvos vaizdų 
ir meninė dalis dail. J. Firinausko. 
Tekstai V. Šalčiūno. Išleido „At
žalynas“ Weilheim-Teck. Spaudos 
darbus atliko Belser Druck Stuttgart. 
18 psl. Kaina nepažymėta.

Tai išviršiniai tikrai gražus ir 
puošnus leidinys. Tačiau albume pa
sigendama ... Lietuvos, o ypač pa
jūrio krašto. Be to neleistinas he
raldikos nepaisymas užsklandose. 
Paaiškinamieji tekstai anglų, lie
tuvių ir vokiečių kalbomis. Deja, 
vokiškasis tekstas nelabai vokiškai 
skamba ir „Lietuvių tautos kelias“ 
gana naiviai atvaizduotas.

Simas Sužiedelii, Šventas Kazi
mieras. Sv. Sosto Delegatūros lie
tuviams leidinys Nr. 3. 33 psl. Tira
žas 3000 egz. I

John Lew!!, 
laida.
mold 1946 m.

paminėti
Mano Brangioji, 

albumas. Viršelis

Law's, Krip skiltf? n 
Išteko UB Vadija, Det- 
)46 ta. M prt- Kaina r.-pa-
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IS NOVELIŲ RINKINIO ..KUR
BAKŪŽE SAMANOTA". IŠEI

NANČIO AMERIKOJE

Kadaise pelė ir žvirblis gyveno 
didelėje santaikoje. Abu jie lizdus 
buvo susisukę vieno ūkininko kluone. 
Žvirblis savo vaikus perėjo palėpėje, 
o pelė šmižinėjo šalinėje po šiaudus, 
rinko grūdus ir savo urvą buvo iš
sikasus po pamatu. Ji kartais sąspara 
atkrebždėdavo bičiulio aplankyti ir 
įsikandusi atnešdavo ar tai kvietį, ar 
miežį, ar avižą. Žvirblis, atsidėkoda
mas pelei, sučirškėdavo nuo kraigo, 
kada pamatydavo katiną žebraburnį 
atrėplinant.

— Man geriausiai patinka ruduo, 
— vieną dieną pasakė pelė savo kai
mynui: — bernai ir mergos ligi pantų' 
prikrauja šalines javų, ir aš gyvenu, 
kaip rojuj, bekrimsdama rugius. Ak, 
žinotum, kaip nutukau pernai ru
denį!

Ir ji iš laimės, kad buvo tokia 
nusipenėjusi, net sučypė ir koja 
ausiukę pasikrapštė. Ar ji buvo dar 
laimingesnė dėl to ausiukės pa- 
sikasymo, niekas negalėtų pasakyti, 
net ir patsai žvirblis.

Jisai gi pratarė, gurklį pašiurpin
damas ir kaklą papūsdamas, kad 
balsas rimčiau ir storiau skambėtų:

— Aš sakyčiau, kad nėra gražesnių 
dienų už vasarą, kada kviečio grūdas 
pageltonuoja ir būna toks gardus, 
jog, jį nurijus, tau" net gūžį niežti. 
Dar sakyčiau, kad pavasarį nebloga 
žvirbliui, kada lapai pilni kirmėlaičių 
ir ypač kada artojas pamiršta užakėti 
avižų lysią. O, tai gyvenimėlis tada!

Ir žvirblis visas plunksnas pašiau
šė, kad buvo panašus lyginai į su
džiovusį ir susprogusį žebelį.

Taip juodu šnekėjosi vieną pa
vasario dieną. Saulutė gražiai 
švietė, pienės ir ramunės žydėjo, ir 
smilga dūzgeno, vėjo papučiama. 
Žvirblis buvo nusileidęs ant takelio 
pakluonėj, kur saulės atokaitoj pelė 
šmižinėjo ir laižės savo skrandutę.

— Gera dabar po sąšlavas straksėti 
ir čirškėti, — atsidūsėjo žvirblis, — 
bet žiemą, kaimynėle, vos nesušalau 
ir iš bado vos nesprogau: anei grū
delio, anei vabalėlio ar duonos tru
pinėlio. Du gražūs ir stori žvirbliai 
toj pačioj palėpėj, kur aš lizdą su
sivijau. ėmė ir sušalo.

— Ir man sunkių dienų butą, — 
pritarė pelė. — Dar anksti iš rudens 
vyrai iškūlė visus javus, nuo gaidgys
tės ligi nakties spragilais trankydami, 
ir, supyię į maišus, išnešė į klėtį. O 
ten įsikūrė žvyne ir man nė pasipai
nioti neleidžia. Vieną kartą atsitiko, 
kad tris kiauras dienas doresnio grū
delio nesukrimtau.

Ji sušniurkštė nosiuke, susigraudi
nus, ir ašarą nuo barzdos nusibraukė.

— Cir-čir-čir! — garsiai sučirškė 
žvirblis ir snapu kaptelėjo į žemę.

— Ką radai, kūmai? — atsiliepė 
peliukė. — Nors tu, kaimyne, esi iš 
smarkiųjų padermės ir pusėtinas pa
dauža, bet prie manęs teikis būti 
mandagus, nes žinai, kad aš esu 
švelni ir greitai nusigąstu.

— Cir-čir-čir! — nesiliovė rėkęs 
žvirblis ir net sparnais brūkštelėjo 
per žemę: tai buvo ženklas, kad jisai 
baisiai patenkintas. —, Miežio grūdą! 
Radau miežio grūdą . . .

— Va, ir man gi po kojų kažkas 
pasimaišė.

Peliukė prikišo nosytę ir pasižiūrė
jo, ką radusi.

— Kaip mane gyvą matai, — tarė 
ji, — ir aš miežo grųdą radau, tokį 
didelį kad net sunku apžioti. Tik aš 
nerėkauju ir neskeryčioju, kaip tu.

— Tai pauliosim! — džiaugėsi 
žirblis. — Einam kur į kamputį ir 
išsikeliam puotą.

— Einam! — sutiko pelė ir apžiojo 
savo miežį.

Jos abu žandai nuo to išsipūtė, lyg 
patinę būtų.

Bet štai ji vėl padėjo ant takelio 
savo radinį ir prašneko:

— Man šovė į galvą, ar negeriau 
būtų tuos du grūdus pasėjus ir ru
denį šimteriopai nuvalius.

— Ką? — pasiklausė žvirblis.
— Taigi, aš aušinu burną ir šne

ku, kad jeigu pasėtume savo miežius

ir rudenį, išeižėję, supiltume į aruo
dą, tai žiemą nereikėtų pusbadžiu 
stipti ir žvynei pavydėti.

— Bet, širdele, man vis tiek gaila 
šio miežio.

— Kūmai, ar tu galvą ar puo
dynę nešioji: gi rudenį šimteriopą 
derlių gausi!

— Ar tu manai, kad užaugs šim
tas tokių didelių, apvalių miežių, 
kaip šisai?

— Tikrų tikriausiai. Ir dar di
desnių, jeigu dirvą gerai išarsim.

Žvirblis, pakėlęs koją, .pasi
krapštė pilvą ir ūmai sučirškė:

— Aš tik dabar supratau, kad 
teisingai šneki, širdele. Na, grei
čiau prie darbo! Nuo ko pirmiau
sia pradėti?'

— Mačiau, kad šio kluono ponas, 
kai javus sėjo, iš pat pradžių žemę 
suarė, o paskui suakėjo ir grūdus 
subėrė į dirvą... '

— Kaimynėle, tu būsi artojas, o 
aš akėtojas.

— Gerai jau, gerai, nors artojo 
darbas visados sunkesnis, ir plėškė 
nugarą pragraužia.

Pakinkė žvirblis pelę į žagrę ir 
vaikščioja žiūrėdamas, kaip toji nuo 
vieno dirvos galo ligi kito plunkia 
sušilusi ir pūškuoja. Arti .ji arė 
gražiai, vagą prie vagos lygiai pri
klodama ir tiesiai, kaip pagal siūlą, 
visą lysią suguldydama. Bet tai 
buvo tik niekai palyginus, ką žvirb
lis išdarė, kai atėjo eilė akėti. Jis 
buvo toks apsukrus ir nagingas, 
kad jam nei akėčių nei virbų ne
reikėjo: tik atsisuko jisai atbulas, 
kad pradėjo nagais kapstyti žemę, 
kad pradėjo grumstus mėtyti ir 
trupinti, net akys žaižaravo, į tokį 
darbininką bežiūrint. Tuoj visas 
laukas skersai ir išilgai buvo taip 
išpurentas, jog dirva atrodė kaip 
miltais nupilta. Negana to, kad 
jisai taip gražiai išakėjo tuos ari
mus ir net vieną slieką radęs nu
rijo, bet. pabaigęs savo darbą, jis 
nė trupučiuko nebuvo nuvargęs ir 
net dar po tą žemę išsivoliojo, 
sparnais plumpsėdamas.

Žvirblis parišo peliukei sėtuvę po 
krūtine ir ten sudėjo anuos du grū
dus. kuriuos paskui pasėjo ir dai
liai žeme apžėrė, kad varnos ar 
vištos neužtiktų ir neprarytų.

Taip jiems besidarbuojant, jau 
ir vakaras atėjo. Žvirblis su pelė 
sėdėjo prie savo lauko, kol anapus 
šilų patekėjo mėnulis ir gluosny 
apuokas ėmė ūkti. Tuomet jie pa
būgo pelėdų ir žalčių, kurie per 
žolę taip geba šliaužti, jog nė la
pelis nesušnerės, ir grįžo į kluoną.

Atsisveikindamas pelę, žvirblis 
tarė:

— Kaip tu sakytum, kaimynėle, 
ar jau rytoj miežis žydės?

— Tuoj matyti kad pats nieka
dos nei sėjai, nei piovei, tik artimo 
derlių grobei. Būtų gerai, jei ry
toj javas diegą išleistų. Ir be to, 
neįsivaizduok, kad miežis taip pra
žys, kaip rožė ar bijūnas.

Po tų žodžių ji šmurkštelėjo į 
olą ir tuoj užmigo, nors pusėtinai 
perštėjo strėnas jai nuo plėškės.

Ryto metą žvirblis pakirdo su 
pirmaisiais gaidžiais ir, lovyje nu
siprausęs bei plunksnas dailiai su
siklostęs, purptelėjo ir nulėkė į 
miežių dirvą. Vos jis spėjo nu
tūpti, kaip ir pelė atbėgo.

— Žiūriu, žiūriu, ir niekaip jokio 
diego neįmatau! — nusiskundė jis 
pelei. — Kad tik išdygtų!

— Išdygs, išdygs! — nuramino jį 
pelė. — Ar nematai, kad nakčia 
rasa buvo nukritusi, o tai ženklas, 
kad javas tikrai augs.

Iš už girios jau saulė pasirodė, ir 
visos pievos sužvilgo nuo rasos la
šų, kurie žėrėjo, lyg žvaigždutės, o 
kiti tiesiog degte degė ir taip mir
gėjo, kad sakytum, jie drebėjo iš 
džiaugsmo, regėdami didelį saulės 
skritulį pro medžių viršūnes kopiant 
į mėlyną dangų.

Po kelių dienų, kartą nakčia šil-

PAULIUS JURKUS

Siaurės paukščiai
Kasnakt klajokliai šiaurės paukščiai
Didžiais būriais iš tolimų platybių skrenda:
Tarp debesų plaūjodami, jie ūkauja ir šaukia 
Ir, mano sodą susiradę, pailsėti krenta.

Jų dideli sparnai, balti, snieguoti, 
Užkloja sodo žydinčią krūtinę;
Ir ima jie vidurnakčiui dainuoti e
Lyg šiaurės pelkės naktį rudeninę.

Ir gieda jie, kaklus dangun ištiesę, 
Ir beria sodan, kvapnų sniegą;
Ir jų giesmė sapnus gilius paliečia, — 
Pabudina mane iš miego.

Ir kai pamato jie mane, didžiuliai šiaurės paukščiai, 
Balti, snieguoti, su karūnom ledo, 
Pakyla vėliakos į debesis ir šaukia, 
Ir jų balsai į šiaurę veda.

buvau akėtojas ir paskutinis bai
giau darbą. Tad man ir paskutinis 
grūdas atitenka.

Čia pasišoko pelė:
— Klausyk, kaimyne! Aš buvau 

artojas, ir mano darbas sunkesnis 
nekaip tavo. Atiduok man miežį.

Žvirblis nenusileido, ir taip juo
du ginčijosi kiaurą valandą, kol vi
sai susiriejo.

Galų gale žvirblis mato, kad vis 
tiek nenusišnekės, ir tarė:

— Tu, pele, įsikąsk grūdą, ir 
mudu, eisiva keliu.' Ką pirmą su
tiksim, tas 'padarys mudviem teis
mą.

Pelė įsikando grūdą ir nuėjo su 
žvirbliu teisybės ieškoti. Kiūtina 
juodu skersuodami ir tyli, vienas 
antram žodžio netaria iš piktumo.

Kiek paėjėję, pamatė ant mieto 
pakelėje gaidį tupint, sparnais 
plumpsint ir giedant iš visos 
gerklės, taip kad visa trisdešimt 
pačių jį girdėtų.

— Gaidy, gaidy, lipk žemyn! — 
sučirškė žvirblis. — Tu mums už 
teisėją pabūsi.

Gaidys nulėkė ant žemės ir iš
didžiai sumojo sparnais. Ir turėjo 
gi jisai ko pūstis! Jo plunksnos bu
vo ir mėlynos, ir geltonos, ir rudos, 
ir žėrėte žėrėjo nuo saulės, o jo 
uodegos dailumo tai nė žodžiais ne
apsakysi. Bet nuostabiausias jo pa
puošalas buvo skiautinė, tokia nu- 
kerojus. jog visai jam užklojo de
šinę akį. Jeigu jūs dar žinotumėt, 
kad tasai gaidys turėjo dvi baltas 
ausiukes ir du nukarusius raudonus 
žandus, kurie jam buvo barzdos 
vietoje, tai jūs sutiktumėt, kad to
kiam paukščiui mietas yra per že
mas tupėti ir kad jo vieta turėtų 
būti ant pat pirkios kraigo.

— Ko tau, žvirbli, reikia? — pa
klausė gaidys.

Ir nelaukęs atsakymo jis suplas
nojo sparnais ir užgiedojo „kaka- 
riekol", parodydamas, koks jo bal
sas didelis ir gražus.

Žvirblis įskundė pelę ir išpasa
kojo visą miežių istoriją: kaip du 
grūdu jie rado, kaip arė ir akėjo, 
kaip buvo nakčia apuoko ūbavimo 
išgąsdinti ir galop kaip iškūlę susi
vaidijo.

tam lietučiui nulijus, du miežio 
daigai prasikalė iš žemės ir pradėjo 
aukštyn stiebtis, i saulę kelti savo 
galvutes Žvirblis tą rytą buvo toks 
linksmas, kad nesusilaikąs kapte
lėjo snapu už uodegos pelei, kuri 
iš išgąsčio net krūptelėjo. Bet jis 
savo džiaugsmo kitoniškai reikšti 
nemokėjo.

Diena iš dienos juodu lankė savo 
du miežiu ir net taką iš kluono ligi 
dirvos pramynė. Jie matė, kaip 
diegai sustorėjo, kaip pažaliavo, 
kaip ant šiaudo kambliai, lyg koki 
žiedeliai, atsirado ir kaip pagaliau 
javas pražydėjo ir sėklas užmezgė. 
Žvirblis buvo taip užimtas savo pa
sėliu, kad pora kartų net nenulėkė 
vaikų papenėti. Kad jūs būtumėt 
girdėją, kaip čirškė ir šaukė alkani 
žvirbluičiai ir kaip barė pati savo 
užuomaršą vyrą, kada jisai pavakare 
parpurpsėjo.

Atėjus rudeniui, kai jau miežiai 
nunoko ir kai pribrendusios varpos 
sviro prie žemės, žvirblis su pele 
nusikirto savo derlių ir čia pat, 
katras sparnais plumpsėdamas, 
katras kojomis trypinėdamas, išsi
kūlė javus. Ir koki grūdai biro iš 
tų dviejų varpų: dideli, kaip pupos, 
išsipūtę, kad, rodos, ims ir sprogs, 
ir taip gražiai nunokę, jog jau tie
siog kvėpėte kvepėjo, kaip ragaišis! 
Tos piūties atėjo pasižiūrėti ne tik 
visa žvirblio ir pelės giminė, kurie 
visi galvas kraipė neatsigrožėdami, 
bet ir griežlė iš dobilų atsivedė sa
vo vaikučius.

Iškūlę miežius, žvirblis su pele 
pradėjo dalintis derlių.

— Pirmas grūdas man,’ — tarė 
pelė, — nes aš pirmutinė žemę 
ariau.

— Teisingai šneki, — pritarė ji
sai. — Antras grūdas tai jau man, 
nes aš antras žemę akėjau.

— Kitaip ir būti negali, — atsi
liepė ji.

Taip jie dalinosi grūdas po grū
do ir kiekvienas prisikrovė po du 
aruodus.

Bet gale dar ėmė vienas miežis 
ir atliko.

Žvirblis, nieko nelaukdamas, pa
sakė:

— Tas grūdas tai mano, nes aš

RucIųįų marškinių anekdotas
Vokiečių imperializmas ir milita- 

rizmaS pasauliui jau seniai žinomi. 
Mūsų tauta jau nuo XIII amžiaus 
buvo grąžoma vokiečių militaristinio 
imperializmo „Drang nach Osten". 
To „Drang nach Osten“ pasėkoje 
mes netekome Prūsų Lietuvos. Nu
kariautų Prūsų vardu vokiečiai pa
vadino save krašto rytinę provin
ciją Preussen, kur stipriausiai su
klestėjo vokiškasis militarinis impe
rializmas, pasiryžęs nukariauti visą 
pasaulį.

Antrasis Pasaulinis karas (1939— 
1945 m.) — aukščiausias vokiškojo 
militaristinio imperializmo pasireiš
kimo laipsnis. Tačiau šiame kare 
vokiškajam militaristiniam impe
rializmui buvo suduotas ir mirtinas 
smūgis. Perbloškus nacionalsocia
listinę Vokietiją, išryškėjo ne tik vo
kiečių imperialistiniai siekimai,' bet 
taip pat ir jų nepaprastas žiauru
mas, jų bestiališki darbai, kurių 
baisumu šiandien stebisi ir piktinasi 
visas kultūringasis pasaulis.

Mes lietuviai vokiečių žiaurumus 
jau patyrėme ir Pirmojo Pasaulinio 
karo metu (1914—1918 m.), kai Lie
tuva vokiečių kariuomenės buvo 
okupuota, o vokiečių politikų numa
tyta aneksuoti — įjungti į Vokietiją. 
To meto mūsų tautos iš vokiečių 
patirti žiaurumai bent iš dalies at
vaizduoti J. šiliečio (J. Rimkaus) 
pieštų paveikslų albume, kan. Prano 
Zadeikio ir kan. Kaz. Pakalniškio — 
Dėdės Atanazo to meto išspausdin
tuose dienoraščiuose, Petro Rusečko 
surinktuose atsiminimuose ir kt. Ta
čiau mes — maža tauta, ir mūsų iš
kęsti vargai, mums vokiečių pada
rytos skriaudos tuomet nerado pa
saulyje atgarsio.

Antrajame Pasauliniame kare vo
kiečių padaryti žiaurumai nepaly
ginamai baisesni, negu pirmajame. 
Koncentracijos stovyklos, kuriuose 
kentė ir žuvo nemaža ir lietuvių, 
buvo lyg pragaras šoje žemėje. Ten 
žmonės buvo kankinami ir naiki
nami, ten patekęs žmogus buvo ver
tinamas mažiau, negu bet kuris gy
vis.

Šiandien vokiečių koncentracijos 
stovyklų ir kitokie žiaurumai iškilo 
aikštėn visu savo nuogumu. Tie vo
kiečių žiaurumai, masinis žmonių 
naikinimas—didžiausia XX amžiaus 
žmonijos gėda. Sunku, rodos ir įti
kėti, kad XX amžiaus žmonės, save 
laikę aukštos kultūros, galėjo būti 
taip morališkai sunykę, tiesiog su
žvėrėję.

*
Tą pati patvirtino ir pelė, dar pri

durdama:
— Matai, gaideli, juk teisybė mano 

pusėje, ne aš sunkiau dirbau. Man 
beariant, plėškė taip nugraužė nu
garą, kad tik po mėnesio išsigy- 
džiau.

— Tu neklausyk jos plepalų! — 
šokosi žvirblis, — tu jos neklausyk! 
Ar nežinai, gaidy, kad visos pelės 
melagės ir kad žvirbliai yra do
riausi iš paukščių

— O ką tu apie mane galvoji? — 
paklausė gaidys.

— Kas nežino, kad gaidžių giminė 
visur yra pirmiausia, — pasitaisė 
žvirblis. — Bet miežis priklauso man: 
taip ir nuteisk, gaidy.

Pelė vėl nenusileido. Ir taip gai
dys klausėsi jų ginčo, kol jam nusi
bodo. Tada jis paliepė: -

— Parodyk, pele, man tą grūdą.
Pelė, nors daug šnekėjo, bet mie

žio iš snukio nebuvo paleidusi. Da
bar ji atnešė grūdą ir padėjo gai
džiui tiesiog po snapu.

— Abu jūs norite to grūdo? — 
paklausė dar sykį gaidys.

— Abu! — atsakė pelė ir žvirblis.
— Ir nė katras nenusilelsit?
— Nenusileisim!
— Tai žiūrėkit dabar, kaip aš 

jūsų ginčą išspręsiu.
Sulig tais žodžiais gaidys pasi

lenkė ir kaptelėjęs nurijo grūdą.
Pamačius kas atsitiko, žvirbliui 

taip užvjrė kraujas, kad jis šoko 
tiesiog apt gaidžio. Šis tik sumušė 
sparnais ir vargšas žvirblelis nė 
nepasijuto, kaip pritrenktas nukrito 
į griovį. Tas gaidžio plasnojimas 
buvo toks galingas, kad ne tik 
žvirblį priglušino, bet ir peliuką 
apvertė aukštininką. Atsikėlusi ji 
nunėrė keliu, neatsižiūrėdama, kol 
įlindo į savo olą.

Kiūtodama urve, giliai po pamatu, 
ji laižėsi sužeistą kojytę Ir girdėjo, 
kaip pavakare žvirblis aimanuoda
mas parlėkė į lizdą ir ligi vidurnak
čio guodėsi savo pačiai.

Nuo tos dienos santaika ir drau
gystė tarp žvirblio ir pelės dingo. 
Žvirblis net negalėjo pakelti pelės 
kvapo ir nuo rudens persikraustė 
gyventi į tvartą.

Ir pelė negalėjo apsikęsti kluone. 
Išgirdusi, kad klėtyje žvyne galą 
gavo katino nasruose, peliukė susi
krovė savo mantą ir persikėlė gy
venti į svirną, kur galėjo aruoduose 
ne tik kviečių ir miežių prisivalgyti, 
bet ir, kartele prisliuogus, ant la
šinių palties bėginėti.

Kai kurie vokiečiai, manydami 
ar norėdami savo padarytus nusi
kaltimus sumažinti ar bent sušvel
ninti, stengias juos primesti toms 
tautoms, kurias jie kankino, kurių 
žmones visokiais būdais naikino. Tai 
jau daugiau, negu šlykštu.

Vokiečių spaudoje jau yra buvę 
straipsnelių, ^kuriuose, niekuo ne- 
pagrindžiant, Pabaltijo ir kitų tautų 
DP žmonėms primetami įvairūs nu
sikaltimai ir tariamos jų simpati
jos naciams okupantams. Savaime 
suprantama, kad nusikaltėlis savo 
nusikaltimo aukų nemėgsta ir viso
kiais būdais stengias jas pašalinti, 
tuo norėdamas nuslėpti ir patį nusi
kalstamąjį darbą. DP — vokiečių 
nusikaltimų aukos. Tai gerai žino 
ir patys vokiečia. Todėl jie ir nori, 
kad DP kuo greičiausiai pranyktų 
iš Vokietijos. Tačiau šio noro jie 
savo jėgomis negali įvykdyti. Ne
galėdami tiesioginiu būdu DP paša
linti iš savo krašto, jie griebėsi ki
tokių priemonių, kurių, žinoma, mes 
toleruoti negalime.

Kodėl vokiečiai DP nemėgsta, 
mums aišku. Mums taip pat aišku, 
kas kartais paskatina vokiečius 
prieš DP savo spaudoje rašyti pik
tus ir kupinus įvairių prasimanymų 
straipsnius. Tačiau mums nebe
aišku, kodėl kultūringi vokiečių 
laikraščiai tokius naivius savo ar
gumentacija ir šlykščius savo prasi
manymais straipsnius kartais spaus
dina? Juk tuo būdu DP klausimas 
nebus išspręstas, o pačioje vokiečių 
tautoje ugdoma svetimtaučiams ne
apykanta, kuri nacių ir taip jau 
buvo išugdyta, ir kuri vokiečių tautą 
pastūmėjo prie daugelio nusikalti
mų ir žiaurumų, už kuriuos šian
dien jų žmonės teisiami.

Kokių šlykščių pasakojimų apie. 
DP vienas kitas vokiečių laikraštis 
kartais pateikia savo skaitytojams, 
mums vaizdžiai rodo Augsburge 
leidžiamas „Schwabische Landes- 
zeitung“, š. m. balandžio 18 d. Nr. 31 
išspausdinęs kažkokio p. Karl-Heinz 
Guldenpfennig straipsnį „Das Hemd 
DP“ (DP marškiniai). Šio straips
nio vertimas su komentarais buvo 
išspausdintas š. m. balandžio 28 d. 
„Minties“ Nr. 45 (282).

Šis straipsnis daugeliu atžvilgiu 
būdingas, ir pro jį tylomis negali 
praeiti ir kiti mūsų laikraščiai.

Straipsnio autorius, ponas Karl- 
Heinz Gūldenpfennig pasakoja, kad 
1941 m. Kaune jis sutikęs kažkokį 
Stasį, kuris daugiau vokiškumu ir

nacionalsocializmu žavėjęsis, negu 
jis, straipsnio autorius. Tas Stasys 
norėjęs stoti į SS, bet, ir labai vik
rus būdamas, Kaune niekur neradęs 
rudų marškinių. Tada straipsnio 
autorius, p. Kari - Heinz Gūlden
pfennig, pataręs jam savus marš
kinius perdažyti kava ar kuria kita 
dažomąja medžiaga (Žiūrėk tu man, 
kaip Kaune buvo lengva SS-pasi- 
daryti!) Jis to patarimo paklausęs, 
buvęs laimingas ir greit įstojęs į 
SS. Karo pabaigos laiku pasišalinęs 
iš SS kuopos ir amerikiečiams pri
sistatęs kaip išvietintasis. Prieš kurį 
laiką p. Karl-Heinz Gūldenpfennig 
buvęs Mūnchene ir ten Stasį sutikęs 
amerikiečių įstaigoje jau juodais 
marškiniais kaip DP (lyg juodi 
marškiniai būtų DP uniforma?). 
Stasys pasigyręs, kad savo ruduo
sius marškinius, perdažytus iš bal
tų, dabar nudažęs juodai. Ponas 
Karl-Heinz Gūldenpfennig manąs, 
kad tokių vikrių esąs netik vienas 
Stasys. Vadinas, ir daugiau DP (jei 
ne visi) yra buvę SS.

Ponas Karl-Heinz Gūldenpfennig, 
kur tamstos straipsnelio teisybė ir 
logika? Ar Tamsta, kuris parašei, 
ir redakcija, kuri visą tai išspaus
dino, tikite tuo. kas parašyta? La
bai reikia abejoti, kad būtumėte 
tokie naivūs. Kad visų DP tarpe 
galėjo būti užsimaskavęs vienas 
kitas esesininkas, nieko nuostabaus. 
Juk, jų ieškant, buvo daromi scree- 
ningai. Tačiau dėl to dar negalima 
kaltinti visų DP.

Vokiečių spaudoje mes skaitome, 
kad čia vienoje, čia kitoje įstaigoje 
demaskuotas stambus nacis, kuris 
buvo suklastojęs savo nunacinimo 
ankietą. Pasitaiko, kad ir nuna
cinimo įstaigų prokurorai vra buvę 
stambūs nacių veikėjai. Tad, ar iš 
to galima daryti išvadą, kad dabar 
visi vokiečių įstaigų valdininkai 
buvę naciai? Aišku, kad ne!

Jeigu Tamsta, sutikęs įstąigoje, 
būtum apie tai parašęs korespon
denciją (tokios korespondencijos da
bartinėj vokiečių spaudoje prakti
kuojamos), arba ją net nukreipęs į 
tokią įstaigą, kuri domisi buv. ese
sininkais, ir tai įrodęs, Tamsta bū
tum atlikęs savo pilietinę pareigą. 
Dabar Tamsta, p. Karl-Heinz Gūl
denpfennig, savo tautiečiams, ir 
taip jau rudmarškinlų iškamuotiems, 
puti miglą į akis. Tamstos sukur 
tame anekdote nė per nago ’ o-

(nukelta į 6 psl.) > •
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LTB C/Kartoteka 
skelbia: LTB atstovų suvažiavi II as

LTB C/Kartotekoje randasi:
1) Prisiųsti iš Šveicarijos svarbūs 

dokumentai — Jonuškienei Marijai, 
Tumėnui Petrui, Svirmickui Albi
nui, Pranckevičienei Anelei, Liau- 
kiūtei Juzei. Valčaičlams Adolfui bei 
Joanai

2) Turto paveldėjimo pranešimai 
iš JAV — Kurtinaitytei Anelei. Gu
doniams Jonui su žmona Jadze bei 
jų vaikams, Slenienei Elenai su 
vyru bei vaikais Melašauskienei 
Anastazijai bei jos vaikams.

3) Giminių adresai JAV — Palta- 
navičiūtei Antaninai, Jurgaičiui 
Mykolui

4) Laiškai: iš Brazilijos — Urba
navičiui Juozui nuo jo švogerkos 
Ambrazevičienės Albinos; iš Austra
lijos — Sarflingui Oskarui nuo jo 
dukters Cečinski Hannchen; paieš
kojimų laiškai iš Lietuvos, atėję ofi
cialiu keliu per Tarptautinį Raudo
nąjį Kryžių — Bruzgelaičiui Al
fonsui nuo jo tėvo Rapolo, Daugir
dui Christoph nuo Ciundziewicka 
Michailina, Kazlovskaitei—Gedral- 
dienei Helenai nuo jos motinos Kaz- 
lovskienės Bronislovos.

Užinteresuotieji čia minimais rei
kalais yra prašomi tuojau užpildyti 
savo kartotekos blankus vietos liet, 
stovykloje, kad C/Kartoteka turėtų 
jų adresus ir galėtų nevilkinant at
likti visus šiuos reikalus.
RŪPINAMASI BALTUOS UNIVER

SITETĄ PERKALTI KOMPAK
TIŠKAI

Atitinkamos LTB įstaigos ir Bal- 
tijo Universiteto vadovybė rūpinasi, 
kad ši įstaiga būtų perkelta į Ang
liją kompaktiškai, tik viso Universi
teto perkėlimas sutinka tą kliūtį, 
kad daugelis profesūros narių yra 
peržengę kvotos nustatytą amžiaus 
ribą.

Profesūra ir studentija yra apsi
pratę su realybės perspektyva, kad 
sau pragyvenimą reiks užsidirbti 
rankų darbu ir tik laisvalaikiais ti
kisi galėsią tęsti paskaitas ir studi
jas. Tai ypač jaudinantis faktas. 
Mūsų vargo mokykla vėl išgyvena 
vieną kiečiausių bandymų, kai net 
ir žilieji profesoriai turi užsidirbti 
rankų darbu pragyvenimą, kad ga
lėtų mokyti mūsų jaunuomenę.

JŪRININKŲ MOKYKLA TIKISI 
ATGAUTI LIETUVOS JŪRINI

LAIVĄ „VENTA"
Flensburgo Jūrininkų Mokyklai 

laug rūpesčių paruošiant jūrininkus 
sudarė plaukiojimo stažo atlikimas, 
nes mes neturėjome savo laivų, kaip 
kad, pav. latviai. Stažavimas sveti
muose laivynuose daugeliui atrodė 
neviliojantis. Dabar gi daroma žygių 
Jūrininkų Mokyklai gauti Lietuvos 
jūrinį laivą „Venta“, kuris yra Va
karų Vokietijos vandenyse. Tuo lai
vu, po anglų vėliava, ir numato mū
sų jūrininkai plaukioti.
paruoSkime daugiau kvali
fikuotų BIURO DARBININKŲ
Kai kurios LTB įstaigos, vykdy

damos savo uždavinius, pajaučia di
delį trūkumą kvalifikuotų biuro dar
bininkų, ypač pasigendama kvalifi
kuotų stenografisčių, mašininkių. 
Mūsų įstaigos ragina tinkamo išsila
vinimo jaunuolius pasiruošti biuro 
darbui, ypač daugiau mokytis steno
grafijos.
KURIAMOS TAUTINES STOVYK
LOS IR JŲ ADMINISTRAVIMAS 

PERDUODAMAS PATIEMS DP
Pasitvirtino žinios apie pertvar

kymą DP stovyklų ta prasme, kad 
UNRRA paskirsto jas atskiromis 
tautybėmis ir visas administracijos 
funkcijas perduoda tų tautybių 
žmonėms. Gaila, kad šis pertvarky
mas vyksta labai pavėluotai, nes 
tautinės stovyklos neabejotinai turi 
daug pirmenybių rūpinimosi kultū
riniais reikalais, administravimosi ir 
kitais atžvilgiais. Ryšium su tuo lau
kiame, kad mūsų pareigūnai tinka
mai rekomenduosis.

PRANEŠIMAS
Pranešame suinteresuotų asmenų 

žiniai, kad Lietuvos pasiuntinybės 
Londone adresas yra sekantis:

K. B. Balutis, Essex Villas 17, 
London 8.

Lietuvių mokyklų ir visuomenės 
žiniai

Mokytojo Viktoro Šimaičio eilė
raščių rinkinys „Vyturėliai Lau
ruose“, skirtas mokyklinio amžiaus 
zaikams, gausiai iliustruotas dai
lininko Povilo Osmolskio spalvo
tomis iliustracijomis, jau atspaus
dintas ir yra LTB Wiirttembergo 
Apygargos Komiteto žinioje, Tubin
gen, Karlstr. 11. Kaina RM 5.— Ge
riausia dovana vaikams.

Užsakyti galima, nemažesniais kie
kiais, kaip po 10 egz. Smulkesnius 
užsakymus prašome daryti per ko- 
nvtėtus, mokyklas ar spaudos pla
tintojus, pinigus prisiunčiant Apyg. 
K-to spaudos skyriui iš anksto.

LTB WUrttembergo
Apygardoa komitetas

PADARYTI SVARBŪS INFORM?
P

Gegužės 15 ir 16 d. d. buvo su
kviestas LTB apygardų pirmininkų 
ir švietimo atstovų suvažiavimas, 
dalyvaujant, socialinių ir kultūrinių 
reikalų tarnybos vadovui, Vyr. Ko
miteto nariams, vadovaujantiems 
LTB asmenims anglų zonoj ir U- 
cenzijuotos spaudos atstovams.

Pradėdamas darbus suvažiavimas 
prisiminė dabar išgyvenamas tautos 
kančias ir atsistojimu ir susikau
pimu pagerbė Sibire kankinio mir
timi mirusio buv. respublikos prezi
dento Aleksandro Stulginskio ir 
tremtyje mirusio prof. J. Krikš
čiūno atminimą.

ĮSIKURDINIMO REIKALAI
Pranešėjai konstatavo, kad trem

tiniams įsijungti į vokiečių ūkį nėra 
jokių galimybių . ir perspektyvų ir 
kad vyraujančios Vokietijoj nuo
taikos, maitinimo padėtis ir nuo
latinis tremtinių padėties Vokietijoje 
blogėjimas verčia juos ieškoti įsi- 
kurdinimo ir darbo galimybių ki
tose šalyse, pirm, negu paaiškės po
litinė Lietuvos ateitis. Tačiau pri
eita vieningos nuomonės, kad indi
vidualinė tremtinių emigracija į 
įvairius kraštus ir per labai įtar
tinas emigracijos agentūras yra ne
paprastai žalinga tautiniai bendruo
meniniu požiūriu. Nusistatyta trem
tinių įsikurdinimo ir darbu* apsirū
pinimo pastangas nukreipti į anglo
saksų kraštus: JAV (vykstant suva
žiavimui prez. Trumano patiektas 
kongresui planas — įsileisti 400.000 
DP Iš amerikiečių zonos, dar ne
buvo paskelbtas), Angliją ir Kana
dą, kur jau yra įsikūrusios gauses
nės lietuvių kolonijos ir kur, atsi
žvelgiant į ekonomines ir politines 
tų kraštų galimybes, susikoncentra
vimas ir sustiprėjimas ten lietuviš
kojo elemento turėtų didelės reikš
mės Lietuvos ateičiai.

Anglų zonos atstovas pranešė 
apie prasidėjusį didžiulį sąjūdį 
vykti į Angliją kurį paskatina ne
blogi atsiliepimai anksčiau išvy- 
kusiųjų apie ten esančias sąlygas. 
Į įsikūrimą Anglijoje reikia žiūrėti 
palankiai, nes pažadėta, kad prie 
darbo ministerijos bus tautybių ry
šininkai ir bus sudaryta kultūrinio 
gyvenimo sąlygų. Nežiūrint į tai, 
vis dar esanti kad ir maža' dalis 
tokių, kurie atkakliai agituoją prieš 
emigraciją į Angliją tur būt vykdy
dami jiems duotas instrukcijas iš už 
„anapus".

Iš pranešimų paaiškėjo, kad, iš
skyrus anglo-saksų kraštus, palan
kiausias lietuvių tremtinių emigraci
jai kraštas yra Argentina. Tačiau 
tautiečiai kviečiami vadovautis LTB I

Rudr/ų
(atkelta iš 5 psl.)

dymą sąmojaus, o kvailumo per
nelyg daug.

Iš Tamstos anekdoto atrodo, kad 
esesininku pasidaryti Kaune buvo 
labai lengva: parudinai savo marš
kinius ir jau nacis. Ponas Karl- 
Heinz Gūldenpfennig, kuris sakais 
savo akimis ir Kauną matęs, dar 
ligi šiol nežinai, kad nacionalsocia- 
lizmo esmė ne ruduose marški
niuose. Jei taip iš tikrųjų būtų, tai 
šiandien nacionalsoclalizmo proble
ma jau seniai būtų išspręsta. Kai 
naciai pamatė sąjungininkų tankus, 
jų ne tik marškiniai, bet ir kelnės 
įgijo kitą spalvą. Tačiau ar jų gal
vosena pasikeitė?

Kokią baisią pražūtį naciai nešė 
savo pavergtoms tautoms, p. Karl- 
Heinz Gūldenpfennig galėjo matyti 
1941 m. Kaune, jeigu jis tikrai ten 
buvo. 1941 m. rudenį Kauno gatvės 
parudavo nuo rudmarškinių. Pil
voti, kreivi, šleivi, nuo gėrimo mėly
nomis, lyg slyvos, nosimis rudmarš- 
kiniai per Kauną plaukė į Rytus, 
ieškodami „Lebensraumo“. Dėl jų 
rudos spalvos rūbų ir storų pilvų 
žmonės juos tuoj pat praminė bla
kėmis. Vokietijoje rudžiai, dėl savo 
putlumo ir privilegijuotume, buvo 
vadinami auksiniais fazanais (Gold- 
fasan).

Tos rudosios blakės buvo ir nepa
prastai gobšios. Jos bematant susi
metė j pačius geriausius namus, sau 
pasiėmė geriausias kavines, resto
ranus ir kitas patalpas. Iš Vokieti
jos j Lietuvą atvykę naciai (kitokių 
į užkariautus kraštus nė nesiųsdavo) 
turėjo atskiras savo krautuves, ku
rios buvo pilnos visokių gėrybių. 
Kai vokiečių šunas ligi soties buvo 
lakinami šviežiu pienu, lietuvės mo
tinos savo naujagimiams kūdikiams 
turėjo pieną pirkti juodojoj rinkoj, 
kuri, vokiečiams dietūrą okuparuo, 
tuoj pradėjo klestėti.

Rudosios blakės buvo ne tik gob
šios, bet ir nepaprastai piktos ir 
kandžios. Ten, kur jos buvo susi
metusios, nevalia buvo vietiniam 
'gyventojui įžengti.

C INI AI PRANEŠIMAI, IŠSAMIAI 1 
tURDINIMO IR DARBO POLITIKA 
nurodymais, kurie bus remiami at
sižvelgiant tiek tautinių, tiek ir pa
čių tremtinių interesų.

Svarstant įsikurdinimo problemas 
buvo aptarti lietuvių bendruome
niškumo išlaikymo galimumai nau
jose sąlygose. Tuo reikalu jau tu
rėtų būti vykdomi paruošiamieji 
darbai. Gerai organizuota bendruo
menė palengvins tremtinių ir emi
grantų tautinių, kultūrinių ir socia
linių reikalų rūpinimą, tarpusavės 
pagalbos ir globos svečiose šalyse 
organizavimą ir teikimą, ir, gal būt, 
išsivystys į organizuotą viso pasau
lio lietuvių bendruomenę Buvo ska
tinta stiprinti bendruomeninius ry
šius ir bendruomeniškumą, nes tik 
bendruomeniškai gyvendamas trem
tinys ir emigrantas nebus paliktas 
savo jėgoms ir savo likimui.

Prancūzų zonos atstovas pranešė, 
kad atitinkamų prancūzų įstaigų 
atstovai taip pat teiravosi kas iš DP 
norėtų būti perkelti į prancūzų me
tropoliją arba Šiaurės Afrikos kolo
nijas ir darė tuo reikalu sugestijų. 
Tačiau daugumas, bent lietuvių 
tremtinių, nesižavi šitomis sugesti
jomis ir minimiems atstovams yra 
pareiškę norą išvykti i JAV arba 
Kanadą.
NUSIKALTĖLIAI bus suregis

truoti
Iš pranešimų paaiškėjo, kad joks 

kraštas nepriims tokių, kurie Vokie
tijoje yra padarę nusikaltimų ir ku
rie neturės gero elgesio pažymėjimų 
iš globos įstaigų ir tautinių komi
tetų. Išvykstančius patikrina vokie
čių krimirialinė policija, arba jie 
turi turėti šių organų pažymėjimą, 
kad nebuvo Vokietijoje bausti. Tvar
kant teisingumo reikalus ir vado
vaujantieji veiksniai yra numatę, ne
trukus užvesti nusikaltimų registra
ciją, kurios iki šiol buvo pasigen
damą kovojant prieš nusikalstamą 
gaivalą. Iš viso prieš destruktyvius 
■lementus netrukus numatoma im
tis griežtų priemonių. Tuo būdu, 
visi tie, knrie nenorėjo pasiduoti 
tautinei ir bendruomeninei draus
mei greit prieis liepto galą.

TREMTINIŲ SPAUDA
Vyr. Komiteto pirmininkas spau

dos reikalu pranešė, kad, negavus 
..Tremtinių Žinioms“ licenzijos, 
LTB Vyr. Komitetas savo "organu 
pasirinko „Tėviškės Garsą“, kuris 
jau ir anksčiau tvarkėsi bendruo
meniškais pagrindais

NEGEROVIŲ ŠALTINIAI
Toliau pirmininkas pažymėjo, kad 

paskutiniuoju laiku visokių blogy-

marškinių an
Kas tik buvo geresnio, rudosios 

blakės plėšė ir gabeno į savąjį 
Vaterlandą. Užgrobtuose kraštuose 
rudžiai save laikė kilniosios rasės 
atstovais ir nevokiečiams kiekviena 
proga reikšdavo savo pikčiausią pa
nieką. Rudžiai tiek buvo įsitikinę 
vokiečių pergale, jog viešai drįsda
vo reikšti jų užgrobtų tautų sunai
kinimo planus. Viena buvo aišku, 
kad, vokiečiams laimėjus karą, lie
tuviams savo tėvynėje nebebus vie
tos: vieni iš lietuvių bus pastūmėti 
toliau į Rytus, kiti išgabenti j Vaka
rus, vergų darbams — atstatyti su
griautą Vokietiją. Tad ar, visa tai 
matydami, lietuviai galėjo turėti 
bet kokių simpatijų vokiečiams, ypač 
išsigimėliams naciams?

Nors lietuvių tauta vokiečių, o 
ypač nacių, ir nekentė, tačiau iš 
p. Karl-Heinz Gūldenpfennig anek
doto atrodo, kad paskiri Lietuvos 
gyventojai (jo nepasakyta, kad lie
tuviai) tų simpatijų turėję ir, svar
biausia, Kaune naciu labai lengva 
buvę pasidarytu Kad taip iš tik
rųjų negalėjo būti, papasakosiu 
anekdotišką įvykį, vaizdžiai ro
dantį, jog į vokiečių eiles (o ką 
jau bekalbėti apie partiją!) įsi
sprausti ne vokiečiui ne taip jau 
buvo lengva.

Vienas jaunuolis, mėgstąs alutį, ra
dęs gatvėje partiečio ženkliuką, jį 
prisisegęs nudrožė į Metropolio res
toraną, kuris tik partiečiams buvo 
skirtas, alaus bokalo išgerti. Už tą 
savo „simpatiją“ nacių partijai (iš 
tikrųjų gi tik lietuviškam alui) 
buvo stripriai sumuštas ir išsiųstas 
į priverčiamųjų darbų stovyklą.

Ponas Karl-Heinz Gūldenpfennig, 
jeigu Tamstos pažįstamas Stasys 
1941 m. būtų savo perdažytais marš
kiniais ir kitais nacių uniformos atri
butais pasirodęs Kauno gatvėse, jis 
bematant būtų buvęs suimtas, su
muštas ir išsiristas į koncentracijos 
stovyklą ir 1945 m. pavasarį jis 
amerikiečiams būtų patekęs ne kaip 
buvęs SS karys, bet kaip KZ kali
nys. Reikia manyti, kad Tamsta 
nesi toks naivūs, kad nežinotum,

NUŠVIESTA DABARTINE TREMTI 
L PADARYTA SVARBIŲ NUTARIU 
bių bendruomenėje nėra padaugėję, 
bet jos yra sutirštėjusios. Kovą su 
nusikaltimais sunkina prisiųstų arba 
papirktų agentų veikla, kurios tiks
las diskredituoti mūsų bendruomenę, 
kelti neramumų ir nesantaikų, žo
džiu, vykdyti destruktyvinius užda
vinius. Kova su nusikalstamu ele
mentu yra klek pasunkėjusi, suspen
davus mūsų teismų veikimą.

JAU DABAR LTB KARTOTEKA 
ATLIEKA REIKŠMINGUS PATAR

NAVIMUS
Bendruomenės kartoteka jau be

veik esanti sutvarkyta. Šis darbas 
užtrukęs ne tik dėl techniškų kliū
čių, bet labiausiai dėl keisto kai 
kurių apylinkių komitetų nusistaty
mo, reiškiant baimės, kad karto
tekos medžiaga nepakliūtų į nerei
kalingas rankas. Tačiau esą užmirš
tama, kad tokios medžiagos yra 
gavę ir tokios įstaigos, kurios visai 
neįsipareigojusios laikyti paslaptį. 
Tuo tarpu LTB pilnai paslaptį užlai
ko. O kartotekos būtinumas jau dabar 
yra patvirtintas labai jaudinančiais 
faktais. Kartoteka gauna laiškų iš 
viso pasaulio ir tokiu mastu susi
rašinėja. Teikiant patarnavimus, 
kartoteka laikosi tam tikro diskre
tiškumo. Ieškotojui nepranešama, ar 
ieškomasis yra įtrauktas kartotekom 
ar ne, bet praneša tik ieškomajam, 
kas ir iš kur jo ieško. Be to LTB 
Vyr. Komitetas yra pasiryžęs nuo
rašą užkonservuoti visiškai saugioje 
vietoje.

Didelio rūpesčio LTB organams 
sukelianti išskryninguotųjų padėtis. 
Tuo reikalu yra paraginti apylin
kių komitetai nenutraukti su iškry- 
ninguotaisiais ryšių, laikyti juos 
bendruomenės nariais ir jiems viso
keriopai padėti.

BŪTINA KONSOLIDUOTI PROFE
SINIŲ SAMBŪRIŲ SANTYKIUS 

SU LTB ORGANAIS
Kai kurių nesklandumų tremtinių 

judėjiman įneša tai, kad įvairūs 
profesiniai sambūriai nesistengia pa
laikyti tampresnių ryšių su LTB 
Vyr. Komitetu. Taip, antai, vieno 
kobperatyvo iniciatyva buvo organi
zuojate! kooperatininkai. Tai labai 
gerai, tačiau neabejotinai būtų buvę 
geresni rezultatai, jei tai būtų buvę 
daroma kontakte su Vyr. Komitetu, 
kuris taip pat sielojasi kooperatinin
kų reikalais. Nesant tokio kontakto, 
Vyr. Komitetas turėjo rūpesčio, kai 
Pasaulinės Kooperatininkų Sąjungos 
valdyba kreipėsi į jį, norėdama už
megzti su mūsų kooperatininkais 
santykius. Išrinktoji sporto valdyba, 
nesant tokių kontaktų, iširo. Stu-

kas ir kaip galėjo įstoti į SS. Jeigu 
žinai, tai kam puti miglą į akis?

Kai jau ir pats kvailiausias nacis 
įstikino, kad karas tikrai pralaimėtas, 
tai tuomet į SS naciai pradėjo ver
buoti ir savo pavergtųjų tautų jau
nuomenę. Tatai buvo daroma klasta 
ir smurtu, nes savanoriškai niekas 
nestojo. Tamsta, Karl-Heinz Gūl
denpfennig, turėtumėt gerai žinoti, 
kad vokiečių okupacinei valdžiai 
Lietuvoje nei klasta, nei smurtu, 
nei kuriomis kitomis žiauriomis 
priemonėmis Lietuvių SS legiono 
suorganizuoti nepasisekė. Lietuvių 
tauta vieningai ir ryžtingai šiam 
vokiečių nusikalstamam darbui pasi
priešino. Tą savo pasipriešinimą lie
tuvių tauta turėjo brangiomis auko
mis ir apmokėti. Daug jos šviesuo
menės buvo išvežta į koncentracijos 
lagerius, jos aukštojo mokslo įstai
gos sužvėrėjusių SS buvo išniekin
tos ir uždarytos.

Reikia manyti, kad šių dienų vo
kiečių demokratinė spauda gerai 
žino nacių padarytus nusikaltimus 
jų buv_ užgrobtuose kraštuose, taigi 
ir Lietuvoje. Vienas iš tokių nusi
kaltimų — prievarta ėmimas vyrų 
į savo kariuomenę. Ar tokie prie
varta sugaudyti vyrai jau yra sava
noriai. Tokia logika besivaduojant, 
p. Karl-Heinz Gūldenpfennig, ga
lima prieiti ir prie tokios apsurdiš- 
kos išvados, jog Vokietijoje žmonės 
savanoriškai ėjo ir į koncentracijos 
stovyklas. Tokia išvada naciams šian
dien būtų labai priimtina Taigi 
matome, prie kokių apsurdiškų iš
vadų priveda p. Karl-Heinz Gūlden
pfennig sukurtas rudųjų maškinių 
anekdotėlis. P. Karl-Heinz Gūlden
pfennig savo rudųjų marškinių anek
dotą baigia šia išvada: „Vienok Sta
siui bus sunku marškinių spalvą dar 
kartą pakeisti — su galvosena tu
rėtų jis, galimas dalykas, mažiau 
sunkumų“. Mums atrodo, kad Sta
sys savo marškinius gali lengviau 
koitilicti. ■ n~*"i savo galvoseną. 
Mums jo marškinių spalva ne tiek 
svarbu, kiek jo galvosena, kurią jam 
pakeisti tikrai sunku.

A. Tautginas

NIŲ PADĖTIS IR APIBUDINTA 
IŲ
dentų Atstovybė turėjo paruošti at
sišaukimą į pasaulio studentiją, bet 
tai nebuvo padaryta.

į PAGALBĄ STUDENTIJAI
Toliau pirmininkas konstatavo ne

paprastai pablogėjusią DP, tame 
skaičiuje ir lietuvių studentų, padėtį 
vokiečių universitetuose atsisakius 
UNRRA-i teikti jiems globą (tikė
kime, kad IRO tokią globą ir pa
ramą atgaivins). Paaiškėjo, kad tam 
tikras skaičius studentų, turinčių 
afidevitus, galėtų išvykti studijų į 
JAV be eilės. Vyr. Komitetas krei
pėsi į Amerikos lietuvių organizaci
jas, prašydamas atitinkamai studen
tams patarpininkauti jų studijų 
reikalu.
SANTYKIAI SU KITOMIS DVIEM 
PABALTIJO TAUTYBĖMIS PLĖ

TOJASI SKLANDŽIAI
Visumoje, santykiai tarp trijų Pa

baltijo tautybių yra geri. Santykiai 
su latviais nukenčia dėl to, kad jie 
nėra labai gerai susiorganizavę. 
Pastaruoju metu su latvių centrais 
randasi vis daugiau nuoširdumo, tik 
kai kuriose stovyklose dar pasitaiko 
nesklandumų. Tuo reikalu pageidau
jama, kad mūsų apylinkių komitetai 
pranešinėtų Vyr., Komitetui* apie 
įvykstančius nesusipratimus, o taip 
pat būtų prašomi latvių centrai 
duomenų apie mūsiškių išsišokimus, 
kad būtų galima padaryti atitinka
mos įtakos nesklandumams vietose 
pašalinti.

Jungtiniame tautų komitete lietu
viai vra tinkamai reprezentuojami.

LTB ORGANŲ KADENCIJOS • 
KLAUSIMAS

LTB statutas nėra apribojęs bend
ruomenės organų kadencijos. Tuo 
reikalu Vyr. Komitetas prašė paaiš
kinimų Vyr. Teismo, kurio nuomone, 
Vyr. komiteto kadencija turėtų 
trukti 3-5 metus. Jei apylinkių ko
mitetų perrinkimai kas metai ne
būtų žalingi, tai toks Vyr. Komiteto 
keitimasis būtų labai nepraktiškas. 
Tačiau rugpiūčio-rugsėjo mėn. nu
matoma sušaukti suvažiavimą, ku
ris turės tatai nuspręsti, nes iki to 
laiko daug kas bus jau paaiškėję.
Švietimo reikalai pastatyti 

TINKAMOJE AUKŠTUMOJE
Švietimo darbuotojai plačiai ap

žvelgė darbą švietimo srityje. Kon
statuota, kad mūsų mokyklų lygis 
stovi tinkamoje aukštumoje. Visa 
mokyklinė jaunuomenė mokosi: 70% 
gimn., 4,6% specialinėse mok. ir 15% 
studentų. Išskryninguota iš viso 75 
įvairių mokyklų mokiniai. Cenzuotų 
mokytojų yra 91,7%. Mažesnis nuo
šimtis yra cenzuotų vaikų darželių 
mokytojų.

Norint pakelti bendrą tautos ir 
tremtinių švietimo ir kultūros lygį 
yra įvestas 8 metų privalomas pra
džios mokslas. Paskutiniai keturi 
pradžios mokslo metai prilyginami 
progimnazijos kursui ir jį išėję gali 
stoti į gimnazijos penktąją klasę. 
Ši reforma buvo pribrendusi jau ne
priklausomoje Lietuvoje, ir ji turės 
būti visuotinai įgyvendinta restau
ravus nepriklausomą Lietuvos vals- 
stybę.Pasjšventėlių pastangomis su
organizuoti amatų kursai įgalino 
šiap taip pravesti amatų mo
kymą. Konstatuota, kad mokytojai 
yra vargingiausioj! tremtinių katego
rija. Todėl pageidauta, kad Raudo
nasis Kryžius ypatingą dėmėsi at
kreiptų į mokytojų rūpinimą ir šel
pimą. Apskritai imant, profesūra ir 
mokytojai dirba didžiausiu pasišven
timu. Baltijos Universitete šalčių 
metu paskaitos buvo skaitomos prie
menėse, nes auditorijose buvo lauko 
temperatūra. Be to,- profesūra labai 
skrupulinga bendruomenės iždo at
žvilgiu ir labai rūpestingai tausoja 
universitetui ir algoms skiriamas 
lėšas. Bet pasitaiko viena-kita sto
vykla, kur mokytojai nenori dirbti 
mokyklose. Taip vienoje stovykloje 
esą keturi cenzuoti mokytojai, o pra
džios mokykloj dėsto agronomas ir 
studentas

Kontrolinė taryba yra išleidusi 
nuostatus DP švietimo reikalais, ku
riais, sutvarkomi DP ir vokiečių 
įstaigų ir mokyklų santykiai švie
timo srityje.

Baigiant švietimo darbo apžvalgą 
buvo pasisakyta ir prieš blogai iš
leidžiamas, netikusias ir švietimo 
valdybos neaprobuota's knygas.

Suvažiavimas praėjo darnioje dar
bo nuotaikoje. Pirmos dienos vakare 
vietos mėgėjų kolektyvas, režisuo
jamas Z. Arlauskaitės-Mikšienės ir 
St. Skurulio, suvažiavimo proga, 
antrą kartą Ingolstadto scenoje pa
rodė Mykolaičio-Putino „Valdovo 
sūnų“. Šiam veikalui dekoracijas Ir 
eskizus paruošė St. Židonis ir dra
bužius siuvo V. Stankevičienė.

Simpatingi ingolstadtiškiai daug 
rodė vaišingumo ir rūpinosi palai
kyti gerą suvažiavimo dalyvių nuo
taiką. A. 2s
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Nenuilstantysis Sv. Petro žvejys
TĖVO J. BRUŽIKO S. J. 50 M. JUBILIEJUS. JO MISIJOS

Iš Bambergiečių skautų veiklos
Tėvas Jonas Bružikas S. J.,'gegu

lės 11-18 d. d. Sphweinfurto lietu
vių stovykloje laikė misijas, kuriose 
dalyvavo veik visi stovyklos gyven
tojai — katalikai.

Gegužės 20 d. šis žymus misijonie- 
rius šventė 50 metų amžiaus jubi
liejų. Ta proga, baigus misijas, 
Schweinfurto Moterų Draugijos Val
dyba suruošė garbingajam jubili- 
jatui kuklią arbatėlę, kurios metu, 
jaukioje nuotaikoje, svetys maloniai 
papasakojo įdomių epizodų iš savo 
vargo jaunystės ir turingingo gyve
nimo.

Tėvas J. Bružikas gimė 1897 m. 
gegužės 20 d., Garliavos v., Tvarkiš- 
kių kaime. Baigęs mokytojų semi
nariją, J. Bružikas įstojo Lucko ku
nigų seminarijon. 1918 m. grįžęs su 
tremtiniais iš Rusijos, pradėtuosius 
dvasinius mokslus tęsė Seinuose ir 
vėliau Gižuose. 1922 m. rugsėjo 17 d. 
Įšventintas į kunigus. Baigęs V. D. 
Universiteto tris semestrus, 1923 m. 
spalių 12 d. Olandijoje įstojo į Je-j 
zuitų ordeną, Heerensberge atliko 
novicijatą ir, baigęs filosofijos moks
lus, 1925 m. grįžo į Kauną. Penke
rius metus išbuvo Jėzuitų gimnazi
jos direktoriumi ir redagavo 
„Žvaigždę“. 1931 m. išvyko į JAV, 
kur šešeris metus vedė misijas Ame
rikos lietuvių kolonijose. 1937 m. 
įstojo į Insbruko universitetą Austri
joje, tęsti aukštųjų teologijos moks
lų, bet, pasikeitus režimui, kaip sve
timšalis iš Austrijos buvo išsiųstas

ir grįžo į Lietuvą dirbti misijų dar
bą. 1940 m., po 16 misijų savaičių, 
NKVD organų buvo suimtas ir 9 mė
nesius kalintas. Vokiečių okupacijos 
metu J. Bružikas S. J pravedė dar 
apie 100 misijų. Bolševikams plūs
tant į Lietuvą, pasitraukė į Vaka
rus. Tremtyje pravedė jau 105 misi
jas. Jam palikę aplankyti dar 11 
stovyklų. Baigęs lankyti stovyklas, 
jubilijatas rengiasi kai kur misijas 
atnaujinti. Iki šiol šis vaisingas dar
bininkas yra pravedęs 639 misijas. 
Jubilijatas svajojęs misijonieriauti 
tarp Afrikos juodukų, bet tai ne
galėjęs įvykti ir tekę dirbti savo tau
tiečių tarpe

SCHIVEINFURTE

Jubilijatas yra parašęs brošiūrų 
„Jėzaus širdis ir šeimyna“, „Pa
siaukojimas iki mirties“ ir kt. Dabar 
skelb.a tremtiniams savo dvasinius 
laiškus. Dabartinę lietuvių tremtinių 
dvasinę būklę jubilijatas vertina 
optimistiškai. Apskratai gi, konsta
tuoja materializmo krizę ir žmoni
jos grįžimą prie idealinių vertybių.

Gerb jubilijatas niekur išvykti 
nesirengia ir yra pasiryžęs visą laiką 
likti tremtinių tarpe. Jo didžiausias 
troškimas grįžti į laisvą tėvynę ir 
ten toliau tęsti savo misijų darbą. 
To mes jam nuoširdžiai ir linkime, 
o taip pat geros sveikatos ir gausių 
vaisių jo išganingame darbe

Neseniai įsisteigę Bambergo lietu
viai skautai sudaro gražų septynias
dešimties narių būrelį. Šiomis die
nomis jie išvyksta į trumpalaikę 
stovyklą, kuri užtruks vieną savaitę 
ir bus įžanga į numatomą didįjį

TRUMPAI IS 1NGOLSTADTO
— Nuo gegužės 10 d. IV, V ir VI 

gimnazijos klasėse mokiniams įves
tos privalomos amatų pamokos. 
Mergaitės mokomos siuvimo, o ber
niukai — stalių, šaltkalvių ar elek
tromonterių amato (pagal pasirin
kimą).

— Gegužės 11 d. Ingolstadto skau
čių ir skautų tuntai suruošė iškylą 
į Neuburgo apylinkes. Dalyvavo 84 
skautai ir skautės. (AZ)

Wurttembergo tremtiniai aptarė savo reikalus
Gegužės 7 d. Tūbingene įvyko 

Wurttembergo apygardos apylinkių 
įgaliotinių suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo visos apylinkės. Suvažia
vimą atidarė apygardos pirmininkas 
ir padarė trumpą apygardos komi
teto veikimo apžvalgą, iš kurios pa
aiškėjo, kad WUrttembergo apygarda 
yra viena geriausiai besitvarkančių 
apygardų. Tai pastebima ne tik 
organizacinėje, bet ir kultūrinėje 
veikloje.

Iš pranešino dar paaiškėjo, kad 
tremtinių tarpe pastebima nema
lonių reiškinių, pav., auganti nesan
taika tarp tremtinių iš vienos pu-

Susiorganizavo apygardos gydytojai
UNRRA Area 1049 Sanitarijos vir

šininko dr. Kozakevičiaus iniciatyva, 
gegužės 18 d. įsteigta Apygardos 
(Area) Tremtinių Gydytojų Sąjunga.

Steigiamajame susirinkime, kuris 
įvyko Aschaffenburgo rajoninėje li
goninėje, dalyvaujant 24 gydytojams 
— apygardos stovyklų ir ligoninių 
delegatams, buvo patvirtintas są
jungos statutas ir išrinkti valdo
mieji organai: Valdyba, Revizijos

reikalais. Ypatingai svarbu būtų už
megzti pastovius ryšius su Vakarų 
valstybių gydytojų profesinėmis or
ganizacijomis, nes, eventualios emi
gracijos atveju, tos organizacijos gali 
tarti svarų žodį diplomų pripažini
mo/ darbo teisių gavimo, moralinės, 
gal ir materialinės paramos klausi
mais.

Dr. Kozakevičiaus iniciatyvą tenka 
sveikinti ir jai pritarti. Str.

sės ir tarp tremtinių su komitetais 
iš kitos pusės.
Atrodo, kad nesantaikos kyla iš 
tremtinių per didelio užsispyrimo, o 
ypač iš liguistų ambicijų.

Toliau pirmininkas pareiškė pasi
tenkinimą gyva ir sėkminga kultū
rine ir švietimo veikla. Švietimas 
vyksta tvarkingai ir gerai.

Apygardos mokyklų inspektorius 
nurodė, kad eilėje mokyklų dėsto 
visiškai netinkami žmonės, ne pe
dagogai. Dėl to nukenčia mokslas. 
Ypač vaikų darželiuose dirba ne
kvalifikuotos mokytojos, o kvalifi
kuotos lieka be darbo.

Po to pranešimą padarė Vyr. ko
miteto atstovas. Jis supažindino su 
komiteto pastangomis ir pasiektais 
rezultatais įvairiose srityse.

Po pietų pertraukos suvažiavimas 
išklausė Vykdomosios Tarybos pir
mininko ir vieno nario pranešimus 
tremtinių reikalais ir apie politinę 
padėtį. Vliko atstovo pranešimą ir 
BALFo įgaliotinio pranešimą. Pra
nešime apie tremtinių padėtį buvo 
raginama labiau rūpintis DP teisių 
netekusių tautiečių globa, ne tik 
kabomis, bet ir realiais veiksmais.

Tremtinių įkurdinimo reikalui yra

sudarytas įkurdinimo biuras, kuris 
tiria visas galimybes

BAI.Fo įgaliotinis padarė prane
šimą apie mums teikiamą paramą. 
Nuo praeitų metų rudens siunčiamos 
gerybės jau visos patenka lietu
viams, kas anksčiau nebūdavo, nes 
ir kitų tautybių tremtiniai gaudavo 
BALFo siųstų daiktų. Apie 90% 
visų Amerikoje surin’ ų gėrybių 
eina į Vokietiją. Bet teikiamos pa
ramos, maisto, vaistų ir drabužių 
formoje, mūsų studentams' iki liepos 
mėn. pašalpa yra tikra, o atrodo, 
kad ir kitais metais pavyks taip pat 
teikti pašalpas.

Po pranešimo dar vyko gyvos dis
kusijos ir buvo patiekta eilė klau
simų, i kuriuos atsakė apygardos 
pirmininkas ir Vyr. Komiteto atsto
vas.

Suvažiavimas praėjo labai darbin
goje nuotaikoje ir visi klausimai 
buvo diskutuojami. Pirmininkas, 
baigdamas taip sklandžiai praėjusį 
susirinkimą, padėkojo Vyr. K-to at
stovui ir visiems apylinkių atsto
vams už atliktą darbą, ragino ir to
liau remti visas mūsų bendras pa
stangas.

stovyklavimo sezoną liepos mėnesį. 
Dabartinė skautų stovykla rengiama 
gražioje vietoje, prie Būgo.

Pažymėtina, kad į mūsiškius skau
tus labai nuoširdžiai pažiūrėjo vie
tos amerikiečių karinė valdžia. Kai 
nuvyko skautų delegacija prašyti 
paskolinti skautų stovyklai, pala
pinių ir lauko lovų, tai vieton pra
šomų septyniasdešimčiai žmonių pa
lapinių ir lovų, buvo duota šimtui 
asmenų palapinės ir trims šimtams 
lovos. Ir visi šie daiktai atiduoti 
grynon skautų nuosavybėn. Už šį 
palankumą Bambergo skautai nuo
širdžiai dėkingi karinės valdžios at
stovams.

Taigi, Bambergo skautų stovykla 
„butų“ nestokos. Be saviems gyven
tojams statomų palapinių, numa
tyta vieną ištempti ir stovyklos sve
čiams, kilrie skautų palapinių mieste 
bus nuoširdžiai laukiami.

Skautai, gyvendami ir tremtiniš- 
koje stovykloje, nesnaudžia. Jie jau 
/ra padarę ir įkėlę į medžius paukš
čiams inkilėlių. Skautai taip pat 
baigia įsiruošti ir sau būklą, kuri* 
susidės net iš dviejų kambarių ir 
bus tinkamai įrengtas. Čia vyks jų 
sueigos, bus skaitomi referatai ir bu* 
įruošta skaityklėlė. Skautų būstine 
išdažys neseniai sėkmingai baigą 
dažytojų kursus kursantai.

P. Aly*

Iš Baltijos Universiteto
— Šiomis dienomis Baltijos Uni

versiteto prezidentas prof. F. Gūlbi* 
vyksta į Angliją. Kelionė* tikslas — 
pasiinformuoti dėl tolimesnio Uni
versiteto likimo ir galimo persikė
limo Anglijon.

Neseniai įvykusiame mūsų vado
vaujančių veiksnių pasitarime, buvo 
pabrėžta, kad anglų įstaigos, dėl 
mūsų kultūrinių įstaigų perkėlimo 
Anglijon, kalbasi noriai, pers nieko 
konkretesnio dar nėra užtikrinę.

— Gegužės 9 d. po sunkios ligos 
mirė studentas miškininkas Juozą* 
Znotinas. Velionis buvo taurus lie
tuvis, patriotas it labai gabus ir

Komisija ir Garbės Teismas. Val
dybą sudarė šeši gydytojai: du lie
tuviai, du ukrainiečiai, vienas latvis 
ir vienas vengras. Pirmininku iš
rinktas Prof. dr. Seleckis (ukrainie
tis), Aschaffenburgo ligoninės direk
torius.

Pagrindiniai sąjungos tikslai bus 
šie: sudaryti ryšius su analoginėmis 
gydytojų organizacijomis Vokietijoje 
ir užsieniuose; palaikyti tinkamoje 
aukštumoje profesinę gydytojų eti
ką; patikrinti sąjungos narių diplo
mus; suvienodinti gaunamąjį atly
ginimą; spręsti pasitaikančius tarp 
gydytojų ginčus ir nesusipratimus.

Sąjungos nariais privalo būti visi 
apygardos ribose' dirbą medicinos 
gydytojai; nedirbantieji gali pri
klausyti sąjungai laisvu noru. Prie 
sąjungos numatyta įsteigti diplo
muotų dantų gydytojų sekciją.

Kaip matome, sąjunga turi su
jungti visų tautybių tremtinių gy
dytoms ir rūpintis jų profesiniais

uolus studentas. Palaidotas Wolter- 
dingene gegužės 11 d.

SPORTO ŽINIOS

Futbolo farsas Glasgove

Is Schleswigo 
padangės

— Gegužės 12 d. išvyko į Angliją 
pirmoji Schleswigo aps. lietuvių 
iremtinių grupė. Sekančiomis savai
tėmis vyks kitos grupės.

— Gegužės 9 ir 11 d. d. lietuvaitė 
šokėja Jonė Kviecinskaitė iš Ham
burgo davė šokio koncertą Schles
wigo ir Tolko stovyklų lietuviams. 
Atliko apie 10 baleto numerių. Pia
ninu skambino ją lydinti Hamburgo 
radiofono pianistė D. Georgesohn.

— Gegužės 11 d. Rendsburge įvyko 
lietuvių skautų iškilmės. Buvo at
vykę apie'80 skautų iš Klein Witten- 
see (Eckemfoerdes aps.) ir apie 40 
skautų iš Tolko. Po iškilmių Tolko 
stovyklos artistai-mėgėjai suvaidino 
K. Vaitkevičiaus 3 v. dramą 
dytas aro lizdas“.

— Gegužės mėn. išėjo Nr. 
periodinio „Šarūno“ skautų 
laikraštėlio. „Šarūno" tuntas 
lietuvių skautus visame Schleswig- 
Holstein krašte ir dar siekia už jo 
iki Hamburgo. Šio tunto štabas yra 
Tolko lietuvių stovykloje. Balandžio 
mėn. paskutinėmis dienomis Tolke 
įvyko šio tunto vadų sąskrydis. At
vykęs į jį vyriausias skautininkas 
prof. Čepas savo kalboje pabrėžė, 
kad šis tuntas lietuvių skautų trem
ties šeimoje yra gausingiausias ir 
veikliausias. — tk —

,Išar-

2 ne- 
tunto 

apima

Musų collegai
JUOZUI ZNOTINUI

mirus, kartu su jo artimai
siais, gedi

Baltijos Universiteto
liet. stud, miškininkai

Dar prieš pirmąsias futbolo rung
tynes- Didžioji Britanija-Kontinen- 
tas 1938 m. daugis slaptai puose
lėjo viltį — o gal? Deja, tas kuklus, 
bet reikšmingas „gal“ sugulė į dul
kes, ir britai žaismingai laimėjo 3:0. 
Šiemet bandymas buvo pakartotas, 
ir gegužės 10 d. Glasgove žaidė 
Didž. Britanija prieš likusios Euro
pos rinktinę. Šiemet likusios Euro
pos komandos gerbėjai, buvo san
tūresni, bet galutinai viltys dar ne
buvo išrūkusios. O dabar stovime 
prieš įvykusį faktą — britai dar 
kartą įtikinančiai sutvirtino savo 
pirmaujančias pozicijas ir likusios 
Europso vienuolikę pavaišino še
šiais įvarčiais. Pasekmė 6-1 yra per 
daug aiški, ir komentarai kaip ir 
nereikalingi. Užkietėję skeptikai 
dabar dar bando prakišti mintį, jog 
tai nebuvo pati pajėgiausia likusios 
Europos komanda; esą, nesimatė 
austrų, jugoslavų, vengrų, na, ir 
sovietų. Bet nežiūrint visko, galu
tinai paaiškėjo, jog greitomis sulip
dyta, nors ir iš pavieniui puikių 
žaidikų, rinktinė toli gražu negali 
sėkmingai pasireikšti ir juo labiau 
prieš futbolo galiūnus jų pačių že
mėje. Likusios Europos pasirody
mas buvo blankus, ir bendro vaizdo 
nepagerino nė kai kurie pavieniai 
žybtelėjimai. 140.000 žiūrovų buvo 
futbolininkiškojo farso liudininkai, o 
šiam farse likusios Europos žaidikai 
turėjo itin nedėkingą vaidmenį. Da
bar suprantamas 
jančių pareigūnų 
tynęs pasakymas, 
našių rungtynių 
Per daug marga 
blogai — blogiau nei paskiro krašto 
komanda, paskutiniaisiais metais iš
drįsusi pajudinti britų didybę. Pa
norėta britus nugalėti jų pačių gink
lais; žaidimas buvo šabloniškas, be 
polėkio ir temperamento. Netgi toks 
iškilus 
kovojo 
blanko 
tarpu 
rinktinę žymiai gudriau. Po lygiųjų 
Anglija — Škotija (1—1) kai kas 
teigė, jog reikia į Didž. Britanijos 
rinktinę įteikti kuo daugiau škotų.

■ Bet vadovaujančių sluoksnių šis pa-
■ siūlymas nejaudino. Buvo parinkta 

10 žaidikų, tiesa, jų tarpe buvo 
anglų, škotų, valiečių ir šiaurinės 
Airijos atstovų, bet jie visi žaidžia 
Anglijos lygoje. Tik vienas įsiterpė 
iš škotų lygos — puskairis Steele 
(Morton). Tuo būdu britų rinktinė 
buvo kompaktiška ir itin darni savo 
veiksmuose.

Rungtynių vaizdas? Iš pradžių di
delė sparta, puikus britų dešinysis 

■sparninis Metthews, gerai spyrėsi

FIFA vadovau- 
dar prieš rung- 
jog daugiau pa
nebus ruošiama, 
rinktinė sužaidė

vidurio saugas, Parola, su- 
be įprastinės ugnies ir nu
trijų gynikų sistemoje. Tuo 
britai sukomplektavo savo

kitoj pusėj vidurio saugas Parola.
Per 20 minučių bitai pasiekė 7 kam

pinius prieš nulį. Pirmą įvartį įkirto 
pusdešinis Mannion. Daugio - nuo
mone, tai buvo pats gražiausias įvar
tis per visą sezoną. Po poros minučių 
vidurio puolikas Nordahl atsakė ne
daug menkesniu šūviu ir 1—1. Pa
dėtis buvo permaininga, optimistai 
džiūgavo, bet britai nepasimetė, per 
keturias minutes pasiekė tris įvar
čius ir pademonstravo katino su pele 
dvikovę. įvarčių autoriai: Mannion, 
Steele ir vėl Mannion. Pasekmė bū
tų buvusi dar didesnė, jei ne Da Rui 
(Prancūzija) akrobatiškas ir pa
siaukojantis gaudymas. Po pertrau
kos žiūrovai ėmė truputį slinkti į 
namus, ir, kaif pasigirdo baigminis 
švilpukas, tribūnos jau buvo pus
tuštės. Po pertraukos vieną įvarti 
sau įsigrūdo Parola, o pustuzinį, bai
gė vidurio puolikas Lawton.

Iš likusios Europos daugiau pa
tenkino Nordahl, antram kėliny 
Prest. Da Rui, kartkartėmis Parola, 
Steffen. Silpnosios vietos buvo Ludl, 
Green ir Wilkkes. Britų vienuolikėj 
silpnesnių vietų kaip ir nesimatė. 
Puikios formos buvo Matthews, 
Swift, Mannion, beto. po rungtynių 
su Prancūzija kiek susižeidęs Lawton.

Didž. Britanija: Swift; Hardwick, 
Hughes; Mac Cauly, Vernon, Bur
gess; Matthews, Mannion, Lawton, 
Steele, Lidell. Likusioji Europa: Dą 
Rui (Prancūzija); Petersen (Danija), 
Steffen (Šveicarija); Carey (laisvoji 
Airija), Parola (Italija), Ludl (Čeko
slovakija); Lamperechts (Belgija), 
Green (Švedija), Nordahl (Švedija), 
Willkes (Olandija), Prest (Danija). 
Teisėjas Reader (Southampton).

Ir pabaigai keletas atsiliepimų iš 
anglų spaudos. „News of the World" 
— „Tik 25 min. kontinentas buvo 
atsparus varžovas, vėliau jis nutilo“. 
„The People“ — „Mes vis dar esame 
nenugalimi. Vakar Hempdeno par
ke mes išnešėm į kapus likusios 
Europos futbolo lavoną“. „Sunday 
Chronicle“ — „likusios Europos 
rinktinė buvo sudaryta iš devynių 
įvairiaspalvių valstybių. Taip ji ir 
žaidė.“ „Observer" — „Europa buvo 
visa klase menkesnė. Reikia dėkoti 
Da Rui, kad pasekmė neiškilo iki 
tuzino" K. Cerkeliūnas

Kovas, šį atsisakymą laiko pavė
luotu ir telegrafavo Kemptenan, jog 
Šarūno neatvykimas būsiąs traktuo
jamas, kaip pasidavimas be kovos.

ATSISVEIKINIMO ŽAIDYNES 
SCHLESWIGE

Prasidedant pabaltiečių vykimui į 
Angliją, balandžio mėn. paskutinė
mis dienomis Schleswige buvo su
rengtos atsisveikinimo 
Varžybos įvyko: tinklinis tarp estų 
ir latvių, kurį laimėjo estai. Stalo 
tenise didžiausi varžovai buvo lie
tuviai ir estai. Laimėjo estai 5:4. 
Krepšinio varžybose lietuviai nu
galėjo latvius 70:27 ir estus 55:20. 
Tuo būdu krepšinį laimėjo Tolko 
lietuvių komanda. Si komanda yra 
laimėjusi visas buvusias Schleswig- 
Holstein krašto pabaltiečių krepšinio |dyklą 
varžybas .

žaidynės.

— tk —
SPORTAS SELIGENSTADTE

— Gegužės 11 d. stovyklos jauniai 
futbole nugalėjo Oberpleichfeldo 
vokiečių jaunius pasekme 3:0. Po to 
susitiko „Žaibo" I komanda su Ober
pleichfeldo vokiečių I kom. Kova 
buvo gan įdomi ir gyva. Laimėjo 
mūsiškiai 3:1.

— Gegužės 18 d. Seligenstadto 
stov. jauniai futbolininkai sužaidė 
lygiąsias (0:0) su Estenfeldo vokiečių 
jaun. , o „Žaibo“ I kom. lengvai 
įveikė Estenfeldo vokiečių I 
pasekme 5:2.

AR DALYVAUS ŠARŪNAS 
SCHEINFELDO ŽAIDYNĖSE?

Iš Scheinfeldo mus informuoja, 
kad praeitos savaitės pabaigoje ten 
gauta iš Kempteno Šarūno telegrama, 
kurioje pranešama, kad minimo 
vieneto žaidėjai dėl blogo maisto 
esą nusilpę ir Sekminių laidynėse 
dalyvauti negalėsią.

Žaidynių iniciatorius, Scheinfeldo

kom.

„SEVILIJOS KIRPĖJAS“ OLDEN- 
BURGE

Gegužės mėn. 12 ir 13 d. d. Olden- 
burge lankėsi Lietuvių Tremtinių 
Opera, kuri Oldenburgo miesto 
teatro salėj davė du G. Rossini ope
ros „Sevilijos kirpėjas“ spektakliu*. 
Žiūrovų buvo gausu per abi dienas. 
Daug atsilankė lietuvių iš kaimy
ninių stovyklų ir vietos kitataučių.

Detmoldo Lietuvių Tremtinių Ope
rai už paskaidrinimą liūdnų trem
ties dienų, oldenburgiečiai yra dė
kingi. Viki. Vytenleti*

SKELBIMAS
Norintieji įsigyti sąsiuvinių: viena 

linija, langučiais, paišybai ir gai
doms, lietuviškų laiškų su vokais 
ir P. Sležo-Ig Malinausko Lietuvos 
istoriją — kreipiasi laišku į Lei- 
’ ‘ . .Giedra" (16) Kassel-Ober- 
zwehren. Spaudos platintojai praš. 
nurodyti gelžk. stotį, kolonijos .lie
tuvių skaičių ir kiek mokinių pradž. 
mokykloj bei gimnazijoj. (2)

Leidykla „Giedra“

TRUMPTAI Iš VISUR
— Tą patį savaitgalį kai likusios 

Europos futbolo rinktinė skandalin
gai pralaimėjo Didž. Britanijai, buvo 
dar tokios tarpvalstybinės rungty
nės: Italija — Vengrija 3—2, Čeko
slovakija — Jugoslavija 3—1, Len
kija — Bulgarija 2—0.

— Prancūzijos futbolo taurę šie
met laimėjo Lille, baigmėje įveikusi 
Strasbourg 2—0. Pernai taurę buvo 
laimėjusi ta pati Lille vienuolikė, 
kuri, be to, buvo ir meisteris. Šiemet 
pirmenybėse Lille taip pat pirmose 
gretose, bet į meisterius išeiti neturi 
vilčių.

— Po ilgu derybų sutartas toks at
lyginimas anglų profesionalams fut
bolininkams: 48 svarai į mėnesį per 
sezoną ir 40 svarų per vasaros atos
togas.

— Olimpinių žiemos žaidimų org. 
komitetas nutarė į šiuos žaidimus 
kviesti 53 kraštų sportininkus. So
vietai, vokiečiai ir japonai nebus 
kviečiami. Žaidimai įvyks St. Mo- 
ritze.

— Po FC Reims, Saarb-iicken'’ 
viešėje antras futbolo svečias iš 
Prancūzijos — Paryžiaus Stade Fran
cais. Vietinė FC Saarbriicken ko
manda pasirodė visai puikiai ir an
trąjį svečią jau įstengė nugalėti 2—1.

Paieškojimai
Lietuviai kalėję Bisingeno koncen

tracijos stovykloje: kalinio nr. 41057, 
Apolonskas Kipolitas, g. 4. 12. 10, m. 
15. 11. 44; 41129 Bagdžius Viktoras, 
g. 16. 7. 17, m. 6. 11. 44; 41224, Dūda 
Jonas, gim. 22. 6. 08; 41324, Goštau
tas' Juozas, g 1. 8. 24; 41340, Gaidų* 
Marcelin, g. 16. 1. 21; 41341, Gri- 
bauskas Jonas, g. 1. 4. 90; 41344, 
Geištoras Romanas, g. 18.3.25; 41390, 
Gądikis Ramas, g. 16. 11. 08: 41395, 
Gudelis Vytautas, g. 10. 10. 11; 41435, 
Juozapavičius Juozas, g. 25. 12. 93; 
41472, Ivanovas, g. 13. 10. 09; 
Karpuška Vincas, g. — 2. 95: 
Lenickas Juozas, e. 12. 9. 13: 
Malinauskas Antanas, g. 1921;
Meilus Dimitrijus, g. 24. 10. 01; 41900, 
Norkaitis Povilas, g. 8. 8. 88 : 41968, 
Porkowski Jurgis, g. 7. 3. 21: 41972, 
Polkis Albert, g. 1. 4. 82, m. 7. 2. 45; 
42056, Poviraitis Staniskovas, g. 22. 
10. 22 : 42078, Rimkus Bronislovas, 
21. 2. 06; 42120, Randis Leonas, 
5. 10. 03; 42142, Sejtus (?) Gabris, 
1. 1. 91; 42158, Sciupskovas Simas, 
14. 5. 10, m. 9. 2. 45 : 42242, Skier- 
piras Stasys, g. 10. 1. 24; 42261, Sa- 
parauskas Antanas, g. 29.4. 20; 42262, 
Sllavičius Jonas, g. 25. 8. 25; 42272, 
Schereika (?) Georg (?), g. 1. 3. 95; 
42320. Tautvydas Vladas, g. 19. 10. 
07; 42380, Užėla Pranas, g. 29. 5. 25; 
42385, Vaišnora Jonas, g. 25 6. 08.

Paminėtieji asmenys, arba žinan
tieji šių asmenų likimą ar dabarti
nius adresus, prašomi atsiliepti se
kančiu adresu: P. K S-gos Reikalų 
Vedėjas, (14a) Stuttgart-Bad Cann
statt, Taubenhcimstr. 57.

L. A. R. b. -Kalinių
C V.ū l. lta

41531,
41702,
41788,
41812,

g- 
g- 
g- 
g-
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Verbuojami darbi
ninkai į prancūzų 

Maroko
Freiburgo Apatridų Komitetas, ku

ria Tarpvalstybinio Komiteto yra 
įgaliotas rūpintis DP emigracijos 
reikalais, paskelbė DP registraciją 
vykti darbams į prancūzų Maroko 
(Casablanką). Registruojami: kelių 
statybos inžinieriai, kelių meistrai, 
mūrininkai, dailydės centralinio šil
dymo monteriai, šaltkalviai, skardi
ninkai, šveisuotojai ir katillai. Tar
pininkaujant minėtam komitetui, iš 
Freiburgo grupė DP (ne pabaltiečiu) 
lau išvyko į Brazifiją ir į kitas šalis. 
Lenkų ir ukrainiečių DP turėjo 
specialius susirinkimus, kur buvo 
aptariamas vykimas į Prancūzijos 
anglių kasyklas.

Pabaltiečiu likimas Švedijoje
JIE LAIKOM] SOV. SĄJUNGOS PILIEČIAIS IR NEGALI SUDARYTI SANTUOKŲ

Freib.urgiensis

„Stockholm* Tidningen“ pateikia 
straipsnį, kuriame apibūdina Pabal
tijo valstybių piliečių padėtį Švedi
joje, naujoje sovietų teisės šviesoje, 
pagal kurią sovietų piliečiams drau
džiama santuokos su svetimšaliais 
bei svetimšalėmis. Laikraštis pažy
mi, kad 1945 m. švedų užsienių rei
kalų ministerija išsiuntinėjo visoms 
civilinės metrikacijos įstaigoms bend- 
raraštį, kuriame buvo pasakyta, 
kad, imant dėmesin 1945 m. sovietų 
valdžios organų parėdymą, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos respublikų pi
liečius nuo 1940 metų rugpiūčio mė
nesio reikia laikyti Sovietų Sąjungos 
piliečiais, o atvykusius anksčiau lai- 
tyti asmenimis be pilietybės.

Iki šiol tos direktyvos nesudarė

didesnio rūpesčio Pabaltijo valstybių 
piliečiams, kadangi civ. metrikacijos 
įstaigos, o taip pat ir pastoriai, ne
silaikė pažodžiui šio užsienių reikalų 
ministerijos potvarkio. Daug Pabal
tijo valstybių piliečių, kuriems turėjo 
būti jų pasuose įrašyta sovietų pilie
tybė, buvo užrašyti kaip svetimšaliai 
be pilietybės. Komisija svetimšalių 
reikalams laikė netiksliu dalyku pri
mesti žmonėms pilietybę, kurios jie 
nenori. Tačiau nuo š. m. sausio 1 d. 
užsienių reikalų ministerija pareika
lavo iš visų metrikacijos ir statisti
kos įstaigų smulkaus ir tikslaus 
sutvarkymo pabaltiečiu tremtinių 
pilietybės reikalo ta prasme, kad 
visi pabaltiečiai, atvykę Svedijon 
vėliau 1940 m. rugpiūčio 5 d., turi

DP angliakasiu laiškai is Belgijos
.SKUBAME UŽDIRBTI FRANKĄ IR PASINAUDOTI LAISVO KRAŠTO GĖRYBĖMIS'

Balandžio mėn. į Belgiją išvyko 
pirmieji DP angliakasiai, jų tarpe ir 
kelios dešimtys lietuvių. Šiuo metu 
jau gaunami išvykusiųjų laiškai, ku
riuose aprašoma kelionė, įspūdžiai, 
patekus į laisvą kraštą, ir nušviečia
mos darbo sąlygos.

„Kelione rūpinosi Tarpvyriausybi
nis Pabėgėlių Komitetas (IGCR)“, — 
rašo vienas Fuldoje gyvenęs lietu
vis. — „Lydėjo amerikiečių koman
da. Maistu kelionėje buvome aprū
pinti neblogai. Iš Combergo (ne
toli Bebros) išvažiavome balandžio 
10 d., o Belgijoje, darbo vietoje, bu
vome 11 d. 20 vai. Jau Belgijos pu
sėje, muitinės stotyje, surinko visų 
mūsų sutartis ir užantspaudavo, at
seit atliko muitinės formalumus. 
Jokios kratos ir kontrolės nebuvo. 
Galima vežtis viską, ką tik turi.

40 vagonų ešalonu važiavome apie 
360 ukrainiečių, 7 lenkai, 32 lietuviai 
ir du latviai. Vagonuose sėdėjome 
laisvai po 12—15 žmonių. Įvairių 
korespondentų (belgų, amerikiečių) 
buvo daug. Visą kelionę įvairiose 
vietose fotografavo. Į lietuvių gra
žiai papuoštus vagonus buvo atkreip
tos visų žurnalistų ir fotografų akys.

Mūsų ešaloną pasitiko ministerio 
pavaduotojas, pasakydamas kalbą, 
kurioje pabrėžė, kad belgai mums 
sudarysią geras darbo sąlygas, duo
sią gerą aprūpinimą ir tuo pačiu 
mums pabėgėliams, netekusiems sa
vo tėvynės, suteiksią laisvo belgų 
piliečio teises. Dirbti teksią tomis 
pačiomis sąlygomis, kurias turi bel
gai; belgai trokštą, kad mes gyven
tume gerai ir norį, kad mes čia su
sirastume tikrą tėvynę. Jis pasakė, 
kad Belgija esanti maža, bet jos 
laisvė tokia didelė, kokios nesą vi
soje Europoje. Belgija — demokra
tinė respublika, o belgai — demo
kratai, ir jie norį, kad ir mes savo 
darbu įsijungtumėme į jų tarpą, ir, 
jei, pasibaigus sutarčiai, kas galėtų 
grįžti Į savo tėvynę, belgai linkį, kad 
ten grįžę skiepytų laisvą demokra
tiją, be priespaudos ir be vergijos.

Taigi, šis ponas gražiai kalbėjo ir 
mes pasijutome visai gerai. Taip pat 
Belgų Raudonasis Kryžius kiekvieną 
vagoną apdovanojo apelsinais ir 
sausainiais. Be to, pasienio stotyje 
mus pasitiko latvių konsulas, kuris 
mus lydėjo iki Liego ir nušvietė visą 
Belgijos gyvenimą ir papročius. Čia 
mums paaiškėjo, kad „frankas čia 
yra karalius“. Viską gali pirkti, 
visko yra, — tik, jei turėsi pinigų.

Vakare buvome kasyklų rajone — 
Winterlag st. Čia mus išskirstė. 
Mes lietuviai, 2 latviai, 7 lenkai ir 
apie 60 ukrainiečių pakliuvome į Wa- 
terschei kaimo kasyklas, kurios 
prikiauso tūlam flamui Andrė Du
mont Šis kaimas yra 3 km, atstu
me nuo Winterlag stoties. Mus su 
puikiomis keleivinėmis mašinomis 
atvežė į barakus, kurie yra cemen
tiniai su cementinėmis grindimis. 
Barakai visai geri, švarūs, naujai

statyti. Gal žiemos metu juose būtų 
blogai gyventi, tai nežinome, bet da
bartiniu metu visai gerai. Čia ra
dome geležinės lovas su čiužiniais, 
vieną baltą paklodę po šonu, o kitą 
paklodę ant viršaus ir po 3 
storus vilnonius. Taigi, 
do puikiau

Kelionėje visur matėme 
vitrinas įvairių prekių, apelsinų, me
džiagų, produktų ir 1.1. Mums tai 
atrodė lyg sapnas.

Darbą pradėjome balandžio 14 d. 
Per laisvąsias dienas buvome vals
čiuje. Atliko pasų formalumus, ir 
juos šiomis dienomis jau gausime. 
Įmonėje paskirstė į darbus, išdavė 
darbo drabužius (batus, švarką, kel
nes, marškinius, rankšluostį, muilo po 

kg, 10 pbkelių cigarečių, 4 pok 
tabako, odinių šalmų, vandeniui ba
kelį). Tas viskas kainuoja 786,75 fr. 
Šia sumą išskaitys per pusantro mė
nesio. Už pietus ir nakvynę moka
me po 32 fr. į parą, už pusryčius ir 
vakarienę — atskirai. Mes visi dir
bame padieniai, gausime po 147 fr. 
į dieną. (Iš šios sumos atskaitys 22 
fr., tai liks į dieną maždaug 125 fr.). 
Šeimoms vaikų priedas po 170 fr. į 
mėnesį už vaiką, bus mokamas nuo 
darbo pradžios, bet gausime tik ta
da, kai atvažiuos šeimos. Šeimoms 
namus jau stato ir tikimasi, kad jos 
po 3 mėnesių tikrai atvyks.

Dirbti visus paskyrė į požemį. Be
veik visi turime pakeisti belaisvius 
ir būti jau mažais savistoviais spe
cialistais. Aš dirbu prie motoro, ku
ris varo anglis iš šachtų nuo pirmųjų 
rankų. Darbas visur surištas su pa
vojumi Gal nebūtų ir taip sunku, 
jei ne pavojaus baimė. Visur tenka 
dirbti beveik atsiklaupus arba susi
lenkus. Daugelis mūsų vyrų dirba 
prie anglių kirtimo. Čia dirbama su 
oriniais grąžtais kuriuos tenka tik val
dyti, o ypatingos jėgos nereikia. Mes 
visi dirbame 600—900 m po žeme. Pir
mosiomis dienomis, leidžiantis kel
tuvu atrodė baisu, bet dabar pripra
tom ir važiuojam taip, kaip automo
bilyje. Nusileidus į požemį, tenka 
eiti koridoriais nuo 30 iki 60 minučių 
iki darbo vietos. Darbo laikas nusta
tytas nuo 14 iki 22 vai.

Gyvenimas puikus, geras, visko 
pakanka, visko yra, krautuvės pil
nos, tik pirk ir norėk; bet viską 
reikia užsidirbti. Aš dirbu jau antrą 
savaitę. Rankos pūslėtos, nugarą 
skauda, bet viskas sfekmadienį pra
puola ir pirmadienį vėl eini trum
pinti savo sutartį, kurią esame pa
sirašę 104 savaitėms, o dabar jau 
atidirbom 2 savaites, beliko 102 sav.

Darbe reikia būti labai atsargiems, 
gerai apsidairyti, kad negavus iš vir
šaus centnerinio akmens Trys mūsiš
kiai susižeidė paip tik per neatsar- 

. gumą ir skubėjimą. Sužeidimai ne
dideli: pora liko be piršto nago, o 
vėliau gal neteks ir pusės piršto. Iš 
belaisvių teko patirti, kad per dve- 

: jus metus šiose kasyklose buvo 10

gerus 
atro-

pilnas

uždarbiu visi apsieina labai santūriai, 
Tik, žinoma, sužeidimų daugL Su 
uždarbiu visi apsieina labai santūriai, 
tik jau rūko vyrai pilnu tempu.

Šiaip mūsų gyvenimas nuobodus, 
nežinome pasaulio įvykių. Mes turime 
labai didelį prašymą, paremkite mus 
spauda. Norime gauti „Tėviškės Gar
są“, „Mūsų Kelią“, „Žiburius“.

Kitame laiške iš Liego rašoma:
„Pasiekus Liegą visi skubiai buvo 

aprūpinti butais, maistu ir pinigais 
avansu. Pabaltiečiai apgyvendinti 
viename kelių kambarių name su 
virtuve, rūšimi, sandėliu ir daržu. 
Kasyklos — būsiančioji pabėgėlių 
duona — 10—15 min. atstumo pės
čiomis. Bet dirbti dar neteko. Ka
syklų bendrovės atstovas pareiškė, 
jog esą dar neskubu: reikią pailsėti 
ir susitvarkyti.

Iš pirmų įspūdžių gaunasi vaizdas, 
kad maistu apsirūpinimo klausimas 
sunkumų nesudarys, nes produktų 
pasirinkimas didelis, normuojamų 
prekių yra tik kelios rūšys. Bet visa 
kam reikia pinigų. Todėl vyrai ver
žiasi į darbą, kad, uždirbus franką, 
įgytų galimybių pasinaudoti laisvojo 
krašto gėrybėmis, ištekliais ir užsi
miršti tą nejaukumą, išgyventą 
ankštose ir tvankiose stovyklose, ku
rias apleidus, bent dabar, nė vienas 
nesigaili.“DP gamina drabužius

Heidelberg, (S & S) — Kaip pra
neša UNRRA-os vyr. vadovybė, per 
pirmuosius tris šių metų mėnesius 
DP savo jėgomis yra pagaminę dau
giau kaip 30.000 vienetų vaikams 
drabužėlių. Darbas vyksta pagal 
UNRRA-os ir armijos sudarytą pro
jektą.

Devynioms DP stovykloms yra 
pavesta ruošti drabužėlius vaikams, 
o vienoje gaminamos uniformos 
stovyklų administracijose dirban
tiems DP.

Yra numatyta greitu laiku į ga
mybos darbą įtraukti dar dvi sto
vyklas ir savaitinę produkciją pa
kelti nuo 4700 vienetų iki 5000.

Šį drabužių gaminimą yra sugal
vojęs gen. T. Mc Namey, būdamas 
okupacinių pajėgų viršininku. Ga
mybos vykdymą prižiūri UNRRA-os 
pareigūnė Mrs. Mildred Dunkle- 
berger.

būti Įrašyti Sovietų Sąjungos pilie
čiais, ir tuo pačiu jie priklauso so
vietų teisėm. Sis nutarimas buvo 
netikėtas smūgis visiems pabaltie- 
čiams, gyvenantiems Švedijoje, ypač 
kiek tai liepia santuokų reikalą.

Kaip žinoma, naujoji santuokos teijė 
sovietuose draudžia sovietų pilie
čiams santuokas su svetimšaliais- 
lėmis. Pagal šią teisę visi Pabaltijo 
valstybių piliečiai, kurie bus palai
kyti Sov. S-gos piliečiais, automa
tiškai tos teisės veikiami, negali su
daryti su svetimšaliais ar svetimša
lėmis santuokos akto; jie tai gali pa
daryti tik su Sov. Š-gos piliečiais- 
tėmis.

Užs. reik, ministerijos juridinis 
skyrius stengiasi surasti kokį nors 
būdą atitinkamai sutvarkyti tą sun
kią ir keliančią rūpesčio padėtį. Jo
kios vilties nėra, kad Sov. S-gos val
džios organai padarytų 
išimtį savo pabaltiečiu 
esantiems Švedijoje.

„Stockholms Tidningen" 
švedų valdžios organai 
rimtą projektą suteikti pabaltie- 
čihms, priverstiniems Sov. S-gos pilie
čiams, švedų pilietybę. Šis parėdy
mas radikaliai išspręstų visus sun
kumus, sudarant santuokas tarp pa- 
baltiečių ir svetimšalių.

„Svenska Dagbladet“ (24. 4. 1947) 
naujo parėdymo dėl pabaltiečiu san
tuokos paraštėje tarp kitko rašo, kad 
neseniai išleistas naujas sovietų 
įstatymas, draudžiąs santuokas tarp 
sovietų piliečių ir svetimšalių, visur 
buvo palaikytas dar vienu įrodymu 
dėl sovietinio izoliacionizmo ir vis 
daugiau aštrėjančių skirtumų tarp 
Rytų ir Vakarų.

Atrodė, kad ši teisė paliečia tik 
sovietų piliečius ir nebus praplatinta 
už Rusijos ribų. Šis santuokos drau
dimas, pritaikius jį vadinamiems 
„buv. sovietų piliečiams" — pabal- 
tiečiams, ištisą metų eilę esantiems 
Švedijoje, sudarė pritrenkiantį ir 
skaudų įspūdį. Tokiu draudimu me
tamas iššaukimas teisingumo ir nuo
vokos supratimui, koks suprantamas 
Europoje.

„Stockholms Tidningen“ (24. 4. 
1947) talpina žinutę, kurioje tarp 
kitko pabrėžiama, kad „vargšai pa
baltiečiai, kurie ir taip jau pergy
veno tiek daug sunkių momentų, ry- 
šyj su vadinamu „prisijungimu prie 
Sovietų Sąjungos“, dar, be to viso, 
turi pernešti liūdną Švedijos vyriau
sybės ir valdžios pripažinimo sovie
tų santuokos teisės faktą ir būti 
kvalifikuojami Sovietų Sąjungos pi
liečiais . . .

Nesvarbu — toliau rašo laikraštis 
— iš kurio taško Švedijos vyriausy
bė- svarsto Pabaltijo valstybių rei
kalą, svarbu yra tik pats faktas, 
kad negalima žmones prieš jų valią 
versti priimti pilietybę, kuri jiems 
yra nemielą. Pabaltiečiai nėra so
vietų piliečiai, jie yra latviai, estai ir 
lietuviai... Dienraštis pabrėžia, kad 
tas reikalas turi būti Išspręstas grei
tu tempu. Reikia tikėtis, kad užs. 
reik, ministerijos juridinis departa
mentas pajėgs labiau humaniškesnių 
būdu išspręsti tą pasipiktinimą ke
liantį klausimą, kuriam negali būti 
vietos kultūringoje valstybėje, kuri 
iki šiol žmonišku būdu traktavo ne
laimingus tremtinius, ieškančius Sve- 

- laisvės krašte — pastogės.
t,U. B.“)

eldijoje —

kokią nors 
piliečiams,

patyrė, kad 
turi labai

Vokiečių karininkai Sov. Sąjungoje
Prancūzų laikraštis „L’Aurore" ra

šo . esą vokiečių feldmaršalas von 
Paulus, kuris nuo Stalingrado mūšio 
sėdi bolševikų nelaisvėje, ir dabar 
tebėra Sovietų Sąjungoje. Dar karo 
metu jam buvę leista organizuoti 
ten Vokiečių Karininkų Sąjungą, į 
kurią įstoję tūkstančiai vokiečių ka
rininkų, jų tarpe keli šimtai gene-

rolų. Sąjunga dabar turinti 8.000 na
rių. Šie karininkai norį atstatyti Vo
kietiją. einant išvien su sovietais. 
Laikraštis sako: „Ilgainiui Vokietijai 
bus leista turėti suvienytą centrinę 
valdžią. Jos sąstatą padiktuos bolše- 
vikaL Jiems reikia kito Hinden- 
burgo, ir jie turi jį von Pauluso as
menyje.“

PolitjniųIvykių,

12. V. — Atsistatydino JAV 
jžs. reik. min. pavaduotojas Dean 
Acheson. Ję įpėdiniu paskirtas 
Robert A. Lovet. — Islandija, 
kaip 15-ta valstybė, pasirašė 
IRO statutą. — Vienoje prasidėjo 
Sąjungininkų k-jos pasitarimai 
dėl Austrijos taikos sutarties.

13. V. — Atsistatydino de Gas- 
peri vadovaujama koalicinė Itali
jos vyriausybė. — Ryšium su 
gresiančia maitinimo krize Pran
cūzijoje, min. pirm. Ramadier 
perėmė maitinimo ministeriją. — 
Londone vyko svarbūs pasitari
mai, vadovaujant užs. reik. min. 
Bevinui, apie Vokietijos ūkinę 
padėtį ir maitinimą. — Hjalmar 
Schachtas nuteistas 8 met. priverč. 
darbų stovyklos. — Steigiamoji 
IRO komisija nutarė perimti DP 
globą, nustojus veikti UNRRA-ai.

14. V. — Jungtinėms Europos 
V-bėms propaguoti komiteto su
sirinkime W. Churchillis pasakė 
kalbą, kurioje ragino nebeatidė- 
lioti Europos valstybių sujungimo 
idėjos įgyvendinimo.. — Malūnų 
darbininkų streikas Prancūzijoje 
ir skalbyklų darbininkų streikas 
Paryžiuje. — Sovietų atstovas 
Gromyko J. Tautų pilnaties posė
dyje pasisakė už lygias teises ara
bams ir žydams Palestinoje.

15. V. — Nepaprastoji J. Tautų 
sesija New Yorke, sudarius Pa
lestinos reikalams tirti komisiją iš 
11 valstybių atstovų, savo darbus 
baigė ir buvo uždaryta. — D. Bri
tanijos užs. reik. min. Bevinas 
Žem. Rūmuose pasakė kalbą, ku
rioje nušvietė Maskvos konferen
cijos eigą ir išdėstė Vokietijos rei
kalus. — Prez. Trumanui patiektas 
pasirašyti Graikijai ir Turkijai 
paramos teikimo įstatymas. — 
Prez.Trumanas spaudos atstovams 
pareiškė, kad netrukus patieksiąs 
kongresui įstatymo projektą, pa
gal kurį į JAV būtų įleista 400.000 
DP asmenų iš Europos.

16. V. — Italijos prezidentas de 
Nicola naują vyriausybę sudaryti 
pavedė liberalų partijos vadui 
Francesco Nitti. — Prancūzijos 
užs. reik. min. Bidault pareiškė, 
kad keturių užs. reik, ministerių 
konferencija Londone lapkričio 
mėn. nulems pasaulio taiką. — 
Prancūzijos malūnų darbininkų 
streikas pasibaigė. — S. Taryboje 
Belgijos atstovas apkaltino Jugo
slaviją ir Albaniją, kad jos, ne- 
įsileisdamos į savo teritoriją S, 
Tarybos komisijos narių, laužo J. 
Tautų Chartos nuostatus. — New 
Yorke susirinko pirmo posėdžio J. 
Tautų komisija Palestinos reika
lams tirti. — Mišri senato ir kon
greso komisija nutarė JAV pašal
pą nukentėjusiems kraštams vėl 
padidinti iki 350 mil. dolerių.

17. V. — Egipto vyriausybė 
įgaliojo savo atstovą prie J. Tau
tų iškelti D. Britanijos - Egipto 
1936 sutarties revidavimo klausi
mą S. Taryboje. — Italijos komu
nistų partija sutiko dalyvauti nau
jai sudaromoje F. Nitti vyriausy
bėje. — Kinijos komunistų da
liniai prisiartino prie savo sosti
nės Jenango, kurią kovo mėn. 
buvo užėmę vyriausybininkai. — 
Paryžiuje prasidėjo derybos tarp 
sujungtųjų vakarinių Vokietijos 
zonų ir Prancūzijos dėl prekybos 
sutarties sudarymo ir glaudesnio 
tarpzoninio bendradarbiavimo. — ’ 
JAV baigėsi 41 dieną užtrukęs 
telegrafo ir telefono darbininkų 
ir tarnautojų streikas.

18. V. — Indijoje, Lahoroje, 
neramumai ir susirėmimai tarp 
indusų ir muzulmonų. — Rinkimai 
prancūzų vald. Vokietijos zonoje
į kraštų parlamentus. — Berlyne • 
paskelbtas britų-amerikiečių su
sitarimas dėl glaudesnio sujung
tųjų zonų bendradarbiavimo.

Matas Karka filosofas

Na, ir tarė Mateušas, 
Metęs mokslus pagiriom: 
„Lai kiti atomais musas. 
Aš gyvensiu keturiom, 
Bus geriau šunim ponių,
Nei tarp šuniškų žmonių.

Varto Matas abėcėlę, 
Stebis raidėm ir žodžiu. 
Kartais klausia Domicėlę, 
Kokios pareigos gaidžių. 
Oi, tai vaikas nuostabus 
Iš to Mateušo bus!

Baigus vieną mokslo ratą, 
Eina tėvas ubagais. 
Gavęs antrą doktoratą, 
Vėl kaip asilas žvalgais: 
Kelnių atpentė kiaura, 
O teisybės — vis nėra!

Tarsi Faustas, Matas mato: 
Dūmai — pastangos žmogaus, 
Melas — žodžiai diplomatų, 
Menkas pažadas dangaus. 
Tautos — tik avių būrys, — 
Kur tad laimės žiburys?
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