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9 valstybes pasiruošusias
■ įsileisti pabėgėlių

TARPVYRIAUSYBINIO PABĖGĖLIŲ KOMITETO PRANEŠIMAS

Rimties ir susikaupimo dienai 
artėjant

PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS ATSIŠAUKIMAS l PASAULĮ

Viena (AP). — Tarpvyriausybinis 
Pabėgėli.į Komitetas pranešė vyr. 
amerikiečių armijos štabui Austri
joje, kad devynios valstybės yra pa
siruošusios įsileisti iš Austrijos ri
botą skaičių DP, negalinčių grįžti į 
namus. Imigrantai būsią renkami 
užpildyti darbo jėgos trūkumą mini
mose valstybėse.

Anglija, kaip pranešama, ieško vy
rų žemės ūkiui, anglies kasykloms 
bei akmenų skaldykloms ir moterų 
pramonei, ligoninėms bei namų pa
tarnavimams. Vokiečiai iš emigra
cijos į Angliją išskiriami.

Prancūzija ieško jaunų vyrų, ypač 
vokiečių, darbams kasyklose, nerei
kalaudama iš kandidatų didelio 
patyrimo. Emigrantų giminės turėtų 
pasilikti Austrijoje dar tris mėne
sius.

Jungtinių Tautų DP, esantieji 
Austrijoje, prisitaikydami prie pla
no, pagal kurį DP gabenami iš Vo
kietijos, gali vykti Belgljon prakti
kuotis angliakasiais. Olandija taip 
pat ruošia darbininkų verbavimo 
programą, kurios detalės bus pa
skelbtos vėliau.

Neseniai Austrijon atvyko Brazi
lijos misija parinkti DP emigracijai 
į Pietų Braziliją. Ameriekiečių zo
noje, Austrijoje, taip pat jau pa
rinkta grupė pabėgėlių Venecue- 
lon; jų perkeldinimas tęsis per va
sarą. Komiteto pareiškimu, Vene
sueloje pageidaujami ūkininkai ir 
pramonės darbininkai.

Čilė taip pat ieško tam tikrų rūšių 
specialistų. Siek tiek angliakasių ir 
pramonės specialistų gali užsiregis
truoti emigracijai į Pietų Afriką. 
Kanada priims nedidelį kiekį vedu
sių, nevyresnių kaip 40 m» amžiaus, 
prityrusių miško kirtėjų.

Stokekholm, V. 24. (AP). — Dvide
šimt septyni pabėgėliai — žydai ir 
pabaltiečiai, kurie prieš savaitę buvo 
nelegaliai čion atvykę iš Vokietijos 
(rusų zonos? — Red.), praeitą naktį 
nuo pietinės Švedijos pakrančių bu
vo grąžinti atgal. Prieš juos išgabe
nant, ten įvyko scenų, panašių į 
1946 m. sąmyši, kada Švedija 100 
pabaltiečių pabėgėlių atidavėRusijai.

Sovietų protestas Paryžiuje
London, V. 28. (Dena) — BBC ži

niomis, sovietų pasiuntinybė Pary
žiuje antradienio vakare paskelbė 
Prancūzijos vyriausybei įteiktos no
tos turinį, kurioje pažymima, kad 
prancūzų karinė valdžia Austrijoj 
pažeidusi sovietų-prancūzų susitari
mą dėl jų piliečių repatrijavimo iš 
Austrijos.

Šiuo metu, kaip notoje nurodoma,
tremtinių stovyklose Austrijoje dar 
esą daugiau kaip 12.000 sovietų pilie
čių, tarpe jų daug karo nusikaltėlių, 
kurie varą antisovietinę propagandą.

Tolrau notoje pareiškiama, kad 
buvę atsisakyta leisti sovietų įgalio
tiniams lankytis kai kuriose stovyk
lose. Sovietų vyriausybė reikalauja 
Sudaryti sovietų-prancūzų komisiją 
padėčiai ištirti.

Iš oficialių prancūzų sluoksnių 
pareiškiama, kad Prancūzijos vyriau
sybė šiuos tvirtinimus užginčijusi.

Roma. (Dena-Reuter) — Sovietų 
telegramų agentūra TASS apkaltino 
sąjungininkus, esą jie bandę truk
dyti sovietų piliečių repatrijavimą iš 
DP stovyklų Italijoj. Visa eilė so
vietų piliečių nusiskundę sovietų 
vyriausybės pareigūnams, kad iš są
jungininkų pusės esanti varoma

— Londoniškis „Daily Mail“ pra
neša: „Darbo ministeris projektuoja 
50.000 DP paimti Į vilnos ir medvil
nės pramonę, o kitus 50.000 — pa
naudoti drabužių gamybai. Pirmasis 
transportas, daugiausiai iš lenkų Ir 
lietuvių, į Lancashire ir Yorkshire 
išvyks sekantį mėnesį.“

-*• Specialus „Daily Mail“ kore
spondentas iš Berlyno praneša: 
„Pastarąją savaitę (prieš gegužės 15 
d.) į tėvynę išvyko per 5.200 lenkų 
DP. Tai didžiausias savaitinis išvy
kusių skaičius nuo praeitųjų metų 
liepos mėn.“

Komitetas pareiškia, kad nemo
kamai bus perkeldinami tie DP, ku
rie bus patikrinti ir gaus vietinių 
armijos įstaigų sutikimą.

IRO pradeda pasi
tarimus dėl DP 

globos perėmimo
Frankfurt, V. 28 (UP). Paruo

šiamosios IRO komisijos įgalintas 
sekretorius Albert J. Altmeyer, vyk
damas iš Ženevos į Berlyną, keletą 
valandų sustojo Frankfurte. Berlyne 
jis tarsis su JAV kariniu guber
natorium Vokietijai gen. Lucius D. 
Clay dėl IRO uždavinių apimties DP 
aprūpinimo klausimu. Altmeyer nu
rodė, kad 80% viso pasaulio trem
tinių ir pabėgėlių randasi amerikie
čių, britų ir prancūzų okupacinėse 
zonose Vokietijoj ir Austrijoj. Pa
sitarimus su okupacinėmis įstaigomis

Kas trukdo perkeldinti DP
Frankfurt (UP). — Elliot M. Shirk, 

Tarpvyriausybinio Pabėgėlių Komi
teto direktorius amerikiečių zonai, 
pareiškė, kad Rusija aktyviai prieši
nasi ir trukdo DP perkeldinimą iš 
Vokietijos ir Austrijos į naujus 
kraštus.

Jis prideda, kad UNRRAos taktika 
benamiuose žmonėse sukėlė baimę ir 
desperaciją. Z

Mr. Shirk savo rašte Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos (IRO) kon
ferencijai Lozanoje, Šveicarijoje, nu
rodė, kad „aktyvus priešinimasis 
perkeldinimo planams dabar jau 
pasiekė aliarmuojantį laipsnį. Si 
opozicija kyla nė iš pačių DP, bet 
iš grupių, kurios čia jį reikšmingai 
skatina.“

Jis rašo, kad tos „grupės“ yra So
vietų Sąjunga ir, netiesioginiai, 
UNRRA. w

PAVOJUS GERBŪVIUI
Mr. Shirk pareiškia, kad IGCR 

(Tarpvyriausybinis Pabėgėlių Komi
tetas) yra tarptautinė organizacija, 

propaganda prieš repatrijaciją. Britų 
pareigūnai trukdę sovietiškų laik
raščių platinimą stovyklose ir grą
žinę tiems, kurie pareiškę norą 
grįžti į S. S-gą. To pasėkoje dau
gelis, esą, bijosi reikalauti grąžinimo 
į S. S-gą. Iš sąjungininkų pusės pa
reiškiama, kad sovietų žinių agen
tūros išdėstymai, neatitinką tik
renybei.

Tiltas — ar buferis — tarp Rytų ir Vakarų,

IRO vesianti tik dėl DP, esančių 
amerikiečių zonose. Dėl britų ir 
prancūzų zonų DP būsią kalbama 
tiesioginiai su šių dviejų kraštų vy
riausybėmis.

Šiuo metu kiekvienas DP ameri
kiečių zonoj gaunąs 1085 kai. maisto 
kasdien iš vokiečių ūkio. Sis da
vinys iš okupacinių įstaigų išteklių 
pakeliamas iki 2000 kai. per dieną.

Perspektyvos DP naujai įkurdinti, 
pažymėjo toliau Altmeyer, kasdien 
gerejančios. Sitai reikią pateisinti 
darbo jėgos trūkumu daugelyje Eu
ropos kraštų.

Įgaliotas sekretorius išreiškė viltį, 
kad būsią rasta galimybių norinčius 
grįžti i tėvynes DP patalpinti atski
rai, kadangi įvairiose stovyklose kilę 
kivirčų tarp norinčių grįžti ir tų, 
kurie repatrijacijai priešinasi. Sis 
užsimojimas, tačiau, turėtų būti 
įvykdytas visu atsargumu, kad ne
sudarius įspūdžio, jog norima kliu
dyti laisvai kiekvienam pasisakyti.

sukurta „apsaugoti teisėtumą ir pi
lietines pabėgėlių teises“. Jis paste
bi. kad šis pareiškimas skelbiamas, 
pasitarus su „atsakingais armijos 
pareigūnais“, kurie sutinka, kad 
„gresia pavojai DP gerbūviui ir 
globai." -

Jis tęsia: „Mes jau seniai stebime 
jėgas, veikiančias mūsų stovyklose 
prieš žmoniškąsias DP teises ir teisė
tumą. Neseniai šios jėgos taip 
pakrypo Sovietų Sąjungos naudai, 
jog pranyko kalbos laisvė, ir jos 
vietą užpildė veikli baimė.“

Mr. Shirk sako, kad prie šių „jė
gų“ priskaitomos ir rusų .pretenzijos 
Jungtinėse Tautose prievarta grą
žinti DP; sovietų ryšio karininkai 
Vokietijoje ir Austrijoje stengiasi tą 
reikalą dar patobulinti.

Prie tų jėgų jis priskiria ir 
UNRRAos pastangas „išskirti iš DP 
stovyklų tuos, kurie priešinasi re
patriacijai, bei pastangas, nenuro
dant tikslų, . DP žmones koncentruoti 
didelėse kareivinėse, tuo būdų, suke
liant priežastis nutraukti darbą, kurį 
jie buvo susiradę, ir netekti namų, 
kuriuos jie buvo įsirengę.“

Jis nurodo UNRRAos direktorių 
amerikiečių zonai Paul Edwards, ku
ris neseniai su sovietais sutarė „at
vejį, nukreiptą prieš DP.“

„Bauginimo būdai, kuriuos prak
tikuoja UNRRA nuolatinėmis pa
stangomis repatrijuoti DP, esu tik
ras, niekad nebuvo amerikiečių po
litikos bandymai tuo keliu šią prob
lemą išspręsti,“ pabrėžia Mr. Shirk.

„Neseniai planuotoji kampanija 
suniekinti motyvus ir apšmeižti tuos 
DP, kurie atsisako grįžti į Rytų 

Baigiasi gegužis ir artėja birželio 
mėnuo. Mėnuo, kuris mūsų tautos 
istorijoj įrašytas juodomis gedulo 
raidėmis.

Prieš septynerius' metus, birželio 
15 d. tamsiųjų šios žemės galybių 
siautėjimas ir žmogų niekinantieji 
jų užmačiai skaudžiai pakirto dar
niai klestėjusią mūsų nepriklausomą 
valstybę ir lietuvių tautą atidavė 
vargui ir kančioms

Kartu mūsų mintys grįžta ir į tas 
žaliuojančio ir saulėto birželio 14— 
21 dienas, kada, vieneriems metams 
praslinkus, vilko teise mūsų kraštui 
prisimetę šeimininkai išplėšė iš gim
tų lizdų dešimtis tūkstančių mūsų 
tautos vaikų ir išvežė juos gudžion 
naktin — nežinion ir kankinimams 
į tolimą pasvietį.

Tą patį birželį (22 d.) Lietuvos 
kraštą pagavo naikinančio karo sū
kuriai, atnešdami naują tironą, tau
tos vargus ir kančias dar labiau pa
didinę. o žmones išblaškę.

Šias datas lietuvių tautos nelai
mių kelyje atatinkamai paminėti 

Europos kraštus, pradėta skubiai 
Vykdyti; stengiamasi įtikinti, kad į 
tuos kraštus bijąsi grįžti tik karo 
nusikaltėliai, kvislingai ir išdavikai.“

- PABRĖŽIA planingą 
KAMPANIJĄ

Mr. Shirk nurodo, kad dalį tos 
„planingos kampanijos“ sudaro 
UNRRAos direktoriaus pritarimas 
sovietų tvirtinimams, būk, „žymus 
DP skaičius esą fašistų-nacių są
mokslo dalyviai . . . Šiuo formaliu 
pripažinimu pritardamas rusams, jis 
prisideda prie kampanijos, siekian
čios tiems žmonėms priklijuoti at
simetėlių ir išdavikų etiketę.“

„Aš laikau, kad tai yra planinga 
kampanija,“ pareiškia Mr. Shirk.

Kaip pavyzdį „aktyvaus priešini
mosi perkeldinimui“ Mr. Shirk nu
rodo du incidentus Austrijoje, įvy
kusius diejų pastarųjų mėnesių bū
vyje, kur prancūzų pareigūnai, so
vietų įstaigų paraginti, iš traukinio 
pašalino dvi grupes išvykstančių į 
Braziliją DP.

„Sovietai tvirtino, kad šių grupių 
daugumą sudarę karo nusikaltėliai, 
kolaborantai ir sovietų piliečiai“, 
pareiškia Mr. Shirk. Jis pabrė
žia, kad visi abiejų grupių dalyviai 
atitiko visus šelptinųjų DP reikala
vimus, ir ’ Brazilijos įstaigos buvo 
pripažinusios juos priimtinais.

Mr. Shirk, nesutikdamas su sovie
tų ir UNRRAos sąvokomis, DP api
būdina kaip „politinius pabėgėlius 
— žmones, kurie norėjo pasprukti 
nuo to režimo, kuris jiems buvo per- 
gaug pažįstamas.“

mus įpareigoja meilė ir ištikimybė 
gimtajam kraštui. Sudėtos šiame 
kelyje mūsų gyvybinės aukos, jų 
kančios, pakeltos kovojant dėl Lie
tuvos ir lietuvių šventųjų teisių, 
prašosi prideramo pagerbimo.

Tatai savo jautriomis širdimis gi
liausiai suprasdamos mūsų moterys 
skelbia birželio 15-ją — „Rimties 
ir Susikaupimo Diena“. Tokią pat 
skaudžią nelaimių naštą likimas tą 
patį birželį uždėjo ir kitoms dviem 
tos pačios Baltijos skalaujamose 
žemėse gyvenančioms tautoms — 
latviams ir estams.

Tad šių skaudžiamų trijų tautų 
esančios tremtyje moterys, susikūru
sios po Pabaltijo Moterų Tarybos 
vadovyBe, kviečia visus pabaltiečius 
bendroje susikaupimo ir rimties nuo
taikoje prisiminti birželio nelaimių 
ir neteisybių dienas, jas sekusios 
skaudžius bandymus, ir sutvirtinti 
bendrą ryžtą atkovoti Pabaltijo tau
toms išplėštą laisvę ir nepriklauso
mybę.

Apeliuodama j pasaulio sąžinę. 
Pabaltijo Moterų Taryba kreipiasi 
į pasaulio moteris-

„Mes, moterys, itin jautriai iš
gyvenome tą mūsų tautų naikinimą. 
Todėl Pabaltijo Moterų Taryba ape
liuoja į Jus, pasaulio moteris, tu
rinčias jautresnes širdis, prašydama 
kartu su mumis paminėti nieku ne
pateisinamo pagrobimo birželio 
15 dieną, skelbdamos ją 
Pabaltijo kraštų rimties 
ir susikaupimo diena.

Pasaulio moterys!
Melskite tą dieną, kad Aukščiau

sias suteiktų mūsų kraštams laisvę 
ir nepriklausomybę, kad grąžintų 
mūsų išvežtus vaikus iš šaltojo Si
biro, kad atitolintų mirtį nuo tų 
mūsų tautiečių, kurie kankinami 
vergų darbais.

Skelbkite apie mums padarytą žr 
daromą skriaudą savo spaudoje. 
Priminkite apie mus per savo atsto
vus parlamentuose.

Veikite savo vyrus-politikus, kad 
jie padėtų mums sugrąžinti tai, kas 
kiekvienam žmogui priklauso, bū
tent: gimtasis kraštas ir pagrindinės 
žmogaus teisės.

Vėl sulaukus to laiko, kada patys 
galėsime tikrosios demokratijos 
principais tvarkytis, grįšime nie- 
keno neraginami į savuosius kraš
tus ir vėl Jtęsime laisvųjų žmonių 
gyvenimą." *

McNarney apie 
DP problemą

New York, V. 28. (Dena-Oans). — 
Buv. vyriausias amerik. okupacinių 
pajėgų vadas Vokietijoje gen. Jo
seph T. McNarney sekmadienį pa
reiškė, kad JAV turėsiančios ame
rikiečių zonose esančių pabėgėlių ir 
tremtinių reikalą paimti į savo ran
kas, jei IRO tuojau neužsiimtų šios 
problemos išsprendimu. McNarney 
pažymėjo, kad praėjusių metų lap
kričio mėn. buvę išdirbti planai, pa
gal kuriuos JAV armija pabėgėlių 
stovyklas būtų perėmusi 1947 m. 
sausio 1 d. Tačiau tai ųebuvę įvyk
dyta, nes JT visumos stisirinkimas 
nutaręs įsteigti Tarptautinę Pabė
gėlių Organizaciją (IRO).

McNarney toliau nurodė, kad kiek
vienas pabėgėlis JAV per metus 
kainuojąs 300 dol. Maždaug 518.000 
pabėgėlių ir tremtinių Vokietijoje 
išlaikymui per metus esanti reika
linga 153.000.000 dol, suma.

LIETUVIŠKOS MELIODIJOS PER 
MUNCHENO RADIJĄ

Antradienį, birželio 3 d., 16.00 vai. 
Mūncheno radijo (banga 405 m; 
740 kHz) programoje „Meliodijos iš 
viso pasaulio“ bus transliuojamos 
lietuviškos dainos ir pianino muzika.

TARPTAUTINIS INŽINIERIŲ 
KONGRESAS DARMSTADTE

Liepos mėn. (tiksli data dar ne
nustatyta) Darmstadte įvyks tarp
tautinis inžinierių kongresas, kuria
me, be kitų, skaitys paskaitą ir mū
siškis prof. St. Kolupaila. Kongre
sas vyks taikos išlaikymo šūkiu. 
Tuo paaiškinamas ir kongresui vie
tos parinkimas.
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Sunaudokime dar 
likusį laiką

SUSTIPRINKIME SUAUGUSIU 
ŠVIETIMĄ. JU PROFESINI IR 

KALBU MOKYMĄ

Salia didelio darbo, kuri atliko ir 
atlieka tremties mokykla. įvairios 
kitos mūsų švietimo ir kultūrinės 
institucijos, kultūriniai sambūriai ir 
atskiri kultūrininkai, vienas reika
las, betgi, buvo negailestingai aplei
džiamas, kuriuo visu rimtumu ima
mės susirūpinti tik besibaigiant 
mūsų vegetacijai DP stovyklose Vo
kietijoje. Tas reikalas — suaugusių 
švietimas, pilietinis auklėjimas ir 
profesinis mokymas. Tatai atsitiko 
dėl daugybės nuo mūsų nepareinan
čių ir pareinančių priežasčių.

Pirmiausiai teisingai įvertinti „lai
ko faktorių1' ir tuo būdu atitinkamai 
planuoti ir organizuoti mūsų gyveni
mą, darbą ir kūrybą susidariusiose 
sąlygose trukdė visų mūsų dažnai 
klaidingos politinės spekuliacijos. 
Taip pat buvo trukdymų ir iš šalies, 
gyvenant mišriose stovyklose, sto
vyklas perkraustinėjant ir kitais 
gūdais iš pavienių, priešiškai nusi
stačiusių, globos asmenų pusės. Vėl 
gi, mes neturėjome reikiamo trem
ties sąlygoms organizacinio ir admi
nistracinio patyrimo. Dėl viso to 
mes, žinoma, nesame kalti, tik ap
gailėtini. Tačiau negalima paneigti, 
kad būta labai daug ir mūsų kaltės 
—tingumo, apsileidimo, nedrausmin
gumo, o taip pat iniciatyvos ir orga
nizacinio talento stokos. Tad iš da
lies ir dėl mūsų kaltės nedovanotinai 
buvo praleista labai daug brangaus 
laiko, kurį galėjome sunaudoti daug 
intensyvesniam kultūros darbui 
tremtyje ir mūsų tautiečių kultūri
niam lygiui ir jų tautiniam ir bend
ruomeniniam susipratimui pakelti. 
Ir kad daugelis mūsų žaliukų likimo 
ištrankyti įvairiuose pasviečiuose, 
dažnai triukšmingai įsisiūbuodavo, 
kad nemažėjo įvairios blogybės ir 
nebuvo planingai vykdomas jaunuo
menės dorinis auklėjimas, tai ar ne
būsime ka> kas ir mūsų kalti, ne
norėją, nesugebėję ar buvę per tin
gūs sukurti mūsų bendruomenėse 
tokią kultūrinę ir auklėjimo atmo
sferą, kuri mums būtų padėjusi paša
linti tai, dėl ko dabar dažnai mums 
tenka rausti. Taip antai, keliaujant 
Vakaru zonose, dažnai sutinkame 
lietuviškai kalbančių civilių ir net 
tarnybų uniformose vyrų, kurie 
įsigėrę šlitiniuoja, triukšmauja, už
kabinėja praeivius, stumdosi ir pro
vokuojančiai elgiasi geležinkeliuose 
ir kitose viešose vietose, kartais net 
chuliganiškai. Dažni tokio elgesio 
atsitikimai pasitaiko ne tik dėl su
gedimo ir chuliganiškų palinkimų, 
bet taip pat ir dėl viešo padorumo 
taisyklių nežinojimo. Dažnas tokių 
vyrukų, įpratę gyventi palaidą gyve
nimą, nemoka viešai kalbėti, elgtis, 
sutvarkyti savo drabužius, avalynę, 
plaukus ir net smakrą.

Bet kas jau praleista — nebesu- 
sigrąžinsime. Kita vertus, visokių to
kių atsitikimų yra ne tik pas mus 
vienus, ir gal būt pas kitus net 
daugiau, bet tai negali mus paguosti, 

t jei mes norime išlaikyti tą garbę, 
kurią gavome užgimę ir kuriai mes 
negalime leist pražūt! ... O kad 
toji garbė nežūtų, turime atkakliai 
ir kietai kovoti už kiekvieno lietu
vio sielą ir vardą. Iš vienos pusės 
turime griebtis visų priemonių susi- 
drausminti, be to, turime veikti 
auklėjamomis priemonėmis, kad 
lietuvio vardą padarytume sąžinin
gumo ir padorumo sinonimu.

Vokietijoj lietuvių tremtinių bend
ruomenė, vienaip ar kitaip, gyvena 
paskutinius mėnesius, b anglų zo
noj, kaip atrodo, jau paskutines sa
vaites. Reikia neatidėliojant griebtis, 
gal net privalomai, pravesti tam 
tikrą suaugusių švietimo, profesinio 
mokymo ir visuomeninio auklėjimo 
programą, kuri iš vienos pusės, bent 
iš dalies, užlopytų veltui praleisto 
laiko skyles, kita vertus, paruoštų 
mūsų žmones įsikurdinimui anglo
saksų šalyse. Į tokią programą, be to, 
galėtų įeiti kalbų mokymas, supažin
dinimas su įsikurdinimui numatomų 
kraštų politinė santvarka, geogra
fija, istorija ir papročiais, o taip pat 
paskaitos apie žmonių elgesio ir 
tarpusavio santykių formas. Paruoš
tosios programos reikėtų praeiti in
tensyviausiu ir privalomu būdu. To
kio švietimo ir auklėjimo kursus 
spontaniškai galėtų pradėti ruošti 
LTB apylinkių komitetai ir jų švie
timo vadovai, o sargybų ir darbo 
kuopose — dalinių vadai ir taip' pat 
švietimo vadovai. LTB Centro orga
nai galėtų vėliau tokių kursų 
veiklą suderinti.

Tad sukruskime bent dabar išnau
doti tą mažą laiko likutį, kievieną 
valandą, kad neturėtumėm sunkaus, 
bet teisingo priekaišto, esą nebu
vome padarą visa, ką galėjome ir 
privalėjome padaryti. A. Zs.

Politinė apžvalga

Britų politika remiasi JT principais
SVARBI DARBIECIU KONFERENCIJA LONDONE. ITALU VYRIAUSYBES KRIZE TĘSIASI. SPECIALI EKONOMINE KOMISIJA MV.lt
Prasidėjusi Anglijos darbo parti

jos konferencija turi ne tik vien 
Anglijai, bet ir likusiam pasauliui 
didelės reikšmės. Šioje konferenci
joje nustatomos Anglijos užs. poli
tikos gairės. Pačioje partijoje jau
čiasi trys grupės. Viena grupė stovi 
už tai, kad Anglija bazuotų savo po
litiką tampriu bendradarbiavimu su 
Sovietų Sąjunga. Pati didžioji grupė, 
kurią atstovauja Bevinas, remiasi 
bendradarbiavimu su JAV, ir trečioji 
grupė, pati mažiausia, nori visiškai 
nepriklausomos ir savarankiškos 
Anglijos politikos.

Vienas politinių radijo komentato
rių nurodo, kad Anglijai yra priim
tiniausia Bevino dabar vedama po
litika, įuri remiasi tampriu bendra
darbiavimu su JAV. Toliau tas ko
mentatorius nurodo, kad nors JAV 
ir yra kapitalistinė valstybė, bet 
pagrinde stovi žmogaus ir sąžinės 
laisvės. Tuo tarpu Sov. S-goje jokių 
laisvių nėra ir visą ūkį diriguoja 
grynai vyriausybė, kitaip sakant, 
komunistų partija. Kartu komenta
torius nurodo, kad mėginimas vesti 
tarpininkavimo politiką tarp Sov. 
S-gos ir JAV susiduria su dideliais 
sunkumais. Nežiūrint, kad SS pa1 
grindinę radijo ir spaudos propagan
dą yra nukreipusi prieš JAV, lygia
grečiai, jau 6 mėnuo, be pertraukos 
vedama stipri propaganda ir prieš 
Angliją. Anglija norėjo ir nori bend
radarbiauti su Sov. S-ga, bet, kaip 
atrodo, iš Sov. S-gos pusės tų norų 
nematyti.

Bevinas. kalbėdamas parlamente, 
pabrėžė, kad busimoji keturių mi- 
nisterių konferencija Londone tu
rėsianti lemiamos .reikšmės pasaulio 
istorijoje. Sį jo pasakymą mėgina 
išaiškinti tas pats radijo komentato
rius, nurodydamas, kad čia turima 
galvoje Sov. S-gos ir Anglijos san
tykiai. Esą, vienoje kalboje Bevinas 
nurodė, kad Anglija iki vienuolikos 
valandų ir 45 minučių nenustojanti 
bendradarbiavimo vilties su sovie
tais, o tas laikas kaip tik ir ateisiąs 
lapkričio mėnesį. Jeigu iki to laiko 
sovietai ir toliau laikysis savo nu
sistatymo, tai likusios 15 minučių 
būsiančios lemiamos. Iš .pačios dar
bo partijos konferencijos eigos ma
tyti, kad dabartinė Bevino vedama 
politika bus užgirta, nežiūrint su
sidariusios nemažos opozicijos. Iš 
priimtų rezoliucijų galima spręsti, 
kuria kryptimi sukama. Didele bal
sų dauguma buvo užgirtas privalo
mos karo tarnybos taikos metu įve
dimas Anglijoje. Kitoje rezoliucijoje, 
kuri taip pat buvo priimta didele 
balsų dauguma, draudžiama darbo 
partijos nariams ‘ dalyvauti Sov. S- 
gos ir Anglijos susiartinimo draugi
jose, kadangi šios draugijos yra ne

kas kitas, kaip placdarmai komu
nistinei propagandai varyti.

Konferencijoje Anglijos min. pirm. 
Attlee kalbėdamas pažymėjo, kad 
Anglijos politika nėra .nei proame- 
rikiška, nei prorusiška. Toji po
litika remiasi Jungtinių Tautų prin
cipais ir ji pasiliksianti tokia ir 
ateityje.

Politinė padėtis Prancūzijoje pra
deda stabilizuotis. Numatytasis dujų 
ir elektros įmonių darbininkų strei
kas pačiu paskutiniu momentu buvo 
lokalizuotas, priėjus kompromisinio 
susitarimo. Min. pirm. Ramadier 
kieta laikysena čia irgi turėjo ne
mažos įtakos. Kokios galėjo būti šio 
streiko pasekmės sunku numatyti, 
bet kariuomenei buvo duotas įsaky
mas užimti nurodytas pozicijas ir 
būti pasiruošusiai.

Italijos kabineto krizė tebesitęsia.

De Gasperi spaudos atstovams pa
reiškė, kad derybos sudaryti koali
cinę vyriausybę su komunistais ne
pavykusios. Blogiausiu atveju teksią 
sudaryti vyriausybę be komunistų, 
iš dešiniųjų ir nepriklausomų ati
tinkamų specialybių ministerių.

Suteikus kreditus Graikijai ir Tur
kijai. į tuos kraštus atvyko didelės 
karinės misijos, kurios yra pradė
jusios pasitarimus su Graikijos ir 
Turkijos generaliniais štabais.

JAV-bėse yra sukurta speciali ko
misija pasaulio ekonominei ir politi
nei padėčiai svarstyti. Prezidentas 
Trumanas kreipėsi į kongresą, pra
šydamas pritarimo dėl perginklavi
mo ir ginklų suvienodinimo Vakarų 
pusrutulio ir Kanados. Savo atsišau
kime į kongresą Trumanas nurodė, 
kad Kanados perginklavimas ir jos 
geografinė padėtis darbatinėje situa-

Pabaltijo valstybių klausimas 
Anglijos parlamente

Gegužės 23 d. Anglijos parlamente 
vėl buvo paliestas Pabaltijo valsty
bių klausimas. Apie tai „Continental 
Daily Mail“ specialus parlamento 
korespondentas informuoja:
, „Trumpų diskusijų Pabaltijo vals

tybių klausimu metu,' užs. reik, pa- 
sekretoris C. Pk. Mayhew pareiškė, 
kad D. Britanija nemačiusi jokio 
praktiško tikslo nuginčyti Sovietų 
Sąjungos reikalavimus Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos atžvilgiu.

„Britų vyriausybė", jis pažymėjo, 
„rado tik vieną protingą atvejį — 
pripažinti sovietų valdžią de facto.“

Pastebėdamas, kad rusų spauda 
yra pilnai išaiškinusi, jog „šios vals
tybės esančios Sovietų Sąjungos da
lis visam laikui“, C. P. Mayhew pa
reiškė, kad jis negalįs pažadėti, jog 
eventualiai D. Britanija pilnai ne- 
pripažinsiahti sovietų reikalavimų.

Debatus šiuo klausimu pradėjo 
prof. Savory, nurodydamas:

„Per spaudą aš sekiau, kas vyko 
Maskvoje,. tačiau aš nepastebėjau, 
kad šis klausimas būtų buvęs iš viso 
paliestas.

Jeigu jis nebuvo paliestas Mask
voje, tai, iš tikrųjų, čia yra mūsų 
pareiga prisim’nti, kad tai yra‘gar
bės reikalas išreikšti protestą šiame

labai svarbiame dalyke, net ir tuo
met, jei mes tai turėtume priimti 
kaip „fait accompli“ (įvykusį faktą).“

Hooveris siūlo se- 
paratinę taiką

New York, V. 27. (Dena-Reuter- 
INS) — Exprezidentas Hooveris kal
tina Sov. S-gą už trukdymą atstatyti 
pasaulį ir siūlo tuojau sudaryti se- 
paratinę taiką su Vokietija ir Japo
nija, jei sovietai savo laikysenos Vo
kietijos klausimu nepakeistų, ir bū
simoje užs. reik, ministerių konfe
rencijoje Londone nebūtų pažengta 
pirmyn.

Toliau Hooveris pasisako už JAV 
karo Ministerijos pasiūlytos 725 mil. 
dol. paramos Vokietijos, Japonijos ir 
Korėjos atstatymui patvirtinimą ir 
reikalauja sujungti tris vakarines 
zonas, išskyrus Saaro kraštą: suda
ryti sujungtų amerikiečių ir britų 
zonų centralinę vyriausybę, su kuria 
JAV ir Anglija galėtų pasirašyti se- 
paratines taikos sutąrtis. Taip pat 
esą reikalinga tuojau sušaukti kon
ferenciją, taikos sutarčiai su Japo
nija paruošti, ir deklaruoti JAV pa
ramos politiką. JAV esančios su 
Potsdame nustatyta reparacijų ir 
pramonės politika daugiau nebe- 
surištos, kadangi Sov. S-ga ir Pran
cūzių Potsdamo nutarimus, Vokie- 
tijo“ kaip ūkinio vieneto traktavimo 
atžvilgiu, nuolatos pažeidžiančios.

iš Amerikos lietuviij spaudos

Nepasitenkinimas atvykusiais lietuviais
Amerikos lietuvių visuomenėje ir 

spaudoje kas kart vis dažniau aptin
kame nusiskundimų atvykusiais lie
tuviais. Dažniausiai nusiskundžiama 
jų savanaudiškumu, visišku nesido- 
mėjimu savo tautiečiais tremtiniais, 
iš kurių tarpo jie patys neseniai iš
sprūdo, vengimu visuomeninio darbo 
ir 1.1. Šių metų kovo 14 d. „Vieny
bės“ savaitraštyje Amerikos lietuvių 
publicistė Pranė Lapienė „Dienos 
klausimuose“ rašo: „Mes dažnai ste
bimės, kad mūsų seserys ir broliai 
gyvenantieji tremtyje, sugeba tiek 
daug dirbti grynai kultūrinėje sri
tyje. Mes žinome juos išleidžiant 
gražiai paruoštas įdomias knygas ir, 
pagalvoję apie šio krašto lietuvių 
nuveiktus darbus, paraustame. Bet 
. ... nusiraminti tenka, kai prade
dame iš arčiau stebėti į čia atvyku
sių žmonių veiklą . - Žinau jų ke
lis turint geros medžiagos mūsų 
spaudai, bet jie laiko ją paslėpę, nes

nesusidera su redaktoriais dėl atly
ginimo.“

Toliau autorė klausia: „O jei Ame
rikos lietuviai pradėtų reikalauti 
užmokesčio už jų visuomeninius dar
bus? ..." Į šį iškeltą klausimą autorė 
atsako kito žmogaus lūpomis. Jai 
vienas žmogus, ligi šiol kreiva akimi 
žiūrėjęs į amerikiečius, padaręs ši
tokią pastabą:

— Amerikos lietuviai yra tikri 
angelai,- palyginus juos su dabar čia 
atvažiuojančiais.“

Toliau, ironizuojant, šiaip sampro
taujama apie dabar atvykusius į 
Ameriką lietuvius:

„Man viena nuoširdi moteris gy
venanti Europoj rašo, kad daugelis 
ten lietuvių, kurie turi gabumų žur
nalistikoj, bendrai, kurie rimtai susi- 
interesavę mūsų tautos aukštesniu 
kultūros pakilimu, šiuo laiku yra 
priversti eiti ieškoti fizinio darbo. 
O ten esą, jau dirbant fabrike ar kitoj

Mėgino pasisavinti lietuviiĮ tautos 
aukas

Tam tikros sovietų įstaigos krei
pėsi į lenkų sudarytą Vykdomąjį 
Komitetą Flossenbūrgo naikinamo
sios stovyklos aukoms pagerbti, 
siūlydamos iš savo pusės pastatyti 
paminklą ir antkapį 2480 nukankin
tų neva sovietų piliečių kurie, 
tačiau, ten žuvusiųjų registruose 
aiškiai pažymėti kaip lietuviai,* (o 
net ne kaip Lietuvos piliečiai). Ko
mitetui, bet gi, dėl tokios sovietų 
įstaigų iniciatyvos pareiškus rezer
vų, jų pastangos atpuolė. Tačiau 
keista, kad iš kitos pusės buvo kilusi 
Iniciatyva šias aukas padarytį „pa- 
baltiečiais“, ir jau buvo pradėta

ruoštis statyti antkapį ir paminklą 
su visų trijų valstybių herbais. 
Siam reikalui lietuviško herbo pa
vyzdys buvęs parūpintas labiausiai 
nevykęs. Dabar gi galutinai yra iš
siaiškinta ir saugoti Flossenbūrgo 
aukų atminimą yra pasiėmęs LTB 
vietos Apylinkės komitetas, Apygar
dos ir Vyr. komitetų remiamas. Da
bar stengiamasi ir tikimasi netru
kus gauti tų kankinių vardinį są
rašą. Galimas dalykas, kad šio at
minimo saugojimą galutinai perims 
Antinacinės Rezistencijos b. Politi
nių Kalinių Sąjungą.

panašioj vietoj, kultūrinis darbas 
neįmanomas. Anot jos išsireiškimo —

„Europoj tai ne taip, kaip Ameri
koje, kur galima ir darbininku būti 
ir žurnalistu.“

Deja, negaliu pasakyti, kad visi 
lietuviai į čia atvykę pasijustų kito
kiais, negu jie buvo Europoje. Ir 
dauguma moterų, paprašytos su mu
mis dirbti visuomeninį darbą, šitaip 
pasiteisina:

— Turiu pragyvenimą užsidirbti. 
Grįžus iš dirbtuvės po 8 vai. joje 
darbo negaliu dar ko veikti.

Palaiminti būkime senesni Ame
rikos lietuviai, kurie grįžę iš dirbtu
vių su plunksnele rankoje mokame 
pailsėti!“ '

Ar visi buvę DP atvykę į Ameriką 
yra jau tokie savanaudžiai? Žinoma, 
ne. Yra ir išimčių. Viena tokių yra 
puslapyje, kuriame skundžiamasi ir 
atvykusiųjų savanaudiškumu. Toji 
išimtis — tai ponia Kristina Gri
nienė, buv. Lietuvos prezidento Dr. 
Kazio Griniaus žmona, Apie ją Alė 
Vainiūnienė taip be kitko rašo:

„Dar vienas nepaprastas p. Grinie
nės nutarimas, yra jos ypatingai 
didelis noras kuo greičiausiai pra
dėti savarankišką gyvenimą tam, kad 
įsigijus kokį nors butą arba namuką, 
susidarant galimumą ateityje teikti 
pastogę ir prieglaudą nors keliems 
pabėgėliams, kol jie susirastų gimi
nes arba savo kampą naujam gyve
nimui. Tokią prieglaudą atvykusiems 
duoda ir dabar ne viena Amerikos 
lietuvių šeima. Pastariesiems tačiau 
nėra taip sunku tai padaryti, nes 
dauguma jų gyvena šiame krašte il
gus metus. Jeigu naujai atvykę pa
bėgėliai- vos pradėję savo gyvenimą 
yra pasiruošę tokią pagalbos ranką 
ištiesti savo vargo draugams, todėl 
ir visiems kitiems lieka tik dar dau
giau susirūpinti kaip prie tokio 
darbo naudingiau pritikėti.**

cijoje turi labai didelės , reikšmės. 
Visi korespondentai nurodo, kad pir
mą kartą pasaulio istorijoje Kanada 
įeina į JAV gynimo' planus ir kad 
konflikto atveju ne tik Kanada, bet 
ir Anglija stovės vienose gretose, 
nes Anglija jau seniau yra susitarusi 
su JAV perginkluoti savo kariuome
nę JAV ginklais. /

Laikraštis „Times“, rašydamas dėl 
šio Trumano kreipimosi, ieško prie
žasčių, privertusių Trumaną pada
ryti šį kreipimąsi į kongresą. Laik
raštis prieiną išvados, kad šis Tru
mano kreip'r s yra pasėka Sov.
S-gos veik kur pastaroji visus
savo satelit -* tik apginklavo so
vietų ginklą,, bet kai kurių valsty
bių kariuomenės yra aprengtos net 
Sov. S-gos kariuomenės uniformo
mis.

Ne mažesnės reikšmės įvykiu rei
kia laikyti JAV žemės ūkio ministe- 
rio kreipimąsi į visas valstybes, tuč 
tuojau sušaukti žemės ūkio ministe
rių konferenciją, pasaulio ekonomi
nei padėčiai apsvarstyti, kad vietoje 
nustačius, kurioms valstybėms yra 
reikalinga ekonominė pagalba.

Šie visi įvykiai rodo, kad JAV yra 
nusistačiusios, nelaukiant keturių 
susitarimo, daryti tuč tuojau-kas ga- . 
įima pasaulio taikos stabilizacijai.

Tuo tarpu sovietai užsipuolė JAV, 
jog pastarosios vedančios slaptus1 pa
sitarimus su Prancūzija dėl kai ku
rių bazių perleidimo JAV. Šiuos 
gandus dementavo tiek Prancūzija, 
tiek JAV. Amerikos pasiuntinys 
Paryžiuje nurodė, kad yra vedami 
pasitarimai su JAV kariuomenės at
stovais, bet tik ne dėl bazių išnuo
mavimo ar perleidimo.

Kaip ten bebūtų, bet iš politinės 
padėties atrodo, kad ruošiamasi pra
dėti didžiąją taikos ofenzyvą. Mi

Pagerbtas minist. 
Povilas Žadeikis *
Šių metų' kovo 26 d. Lietuvos 

įgaliotam ministeriui ir nepapras
tam pasiuntiniui Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse pik. Povilui Žadei
kių! sukako 60 metų amžiaus. -Ta 
proga jau buvo kiek rašyta ir „Tė
viškės Garse“. Ši sukaktis taip pat 
buvo atžymėta ir Amerikos lietuvių 
spaudos ir visuomenės..

Amerikos lietuvių savaitraštis 
„Lietuvių Žinios“. š. m. balandžio 
18 d. mums patiekia kiek žinių kaip 
tos sukaktuvės buvo atžymėtos 
Amerikos lietuvių visuomenės.

Įgaliotas Ministeris P. Žadeikis, 
Lietuvos atstovas Washingtone, tik 
tuomet patyręs, kad šį kovo mėnesį 
jam suėjo 60 metų amžiaus, kai 
pradėjęs gauti sveikinimus ir linkė
jimus: „Kas čia tokio“, pasakė p. 
Ministeris šios žinutės rašėjui, „ne
bent tai tik priminimas kad iki 
100 metų beliko mažiau nei pusė 
amžiaus“.

O sveikinimų atėjo kaip iš čia pat, 
taip ir iš tolimesniųjų Amerikos, iš 
Europos, Pietų Amęrikos, Kanados 
ir net' iš Kinijos lietuvių; pasvei
kinimų laiškais ir telegramomis bu
vo nuo lietuvių ir nelietuvių; nuo 
bendradarbių, pažįstamų ir nepažįs
tamų. Buvo sveikinimai ir iš trem
tinių Europoje tik ne iš tų, kurie 
yra už Sovietijos geležinės tvoros.

Sveikinimuose pareikšta linkė
jimų sveikatos ir ilgiausių metų, 
linkėjimų budėti Lietuvos reikalų 
sargyboje, siekti Amerikos tautos 
ryžtingesnio susirūpinimo Lietuvos 
laisvės byla, stiprinti lietuvių sie- 
kimų vieningumą Tėvynės lais
vinimo pastangose, linkėjimų su
grįžti į išlaisvintą Lietuvą. Žemiau 
seka tekstai dviejų tipingiausių 
linkėjimų.

Amerikos lietuvio: „Jūsų daugelio 
metų garbingas darbas lietuvių tau
tai tegu būna apvainikuotas jūsų ir 
visos tautos troškimų išsipildymu. 
Tegyvuoja laisva Lietuva!“

Sveikinimas iš tremtinių Europoje 
skamba taip: „Pone Ministre, jūsų 
60 metų sukaktuvių proga prašome 
priimti mūsų nuoširdžiausius svei
kinimus. Džiaugdamiesi jūsų su
kaktuvėmis siunčiame tamstai mūsų 
linkėjimus geriausios sveikatos ir. 
pasisekirpo darbe, kurį šiandie tenka 
tamstai atlikti, taip atsakomįngose 
ir sunkiose sąlygose, 'budint mūsų 
tautos ’'r valstybės reikalų sargy
boje. Šiuo metu, ■ kada mūsų visos 
tautos viltys yra nukreiptos į vaka
rus, jūsų darbai ir žygiai yra se
kami su didžiausiu dėmesiu bei sim
patija. Linkėdami ilgiausių metų ir 
nepalaužiamoj ištvermės, prašome 
priimti mūsų giliausios pagarbos 
žodžius“.

Lietuvos atstovas dėkingas už 
sveikinimus ir linkėjimus, pareiškė:

Dabar vaišėms ne laikas: Lietuvos 
laisvės varpas simboliškai mums 
tebeskamba ir kviečia kiekvieną Į 
darbą nustumti tirono raudoną 
naštą ir atsteigi mūs mylimą k-r>-‘ą.

i
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2.480 MIRTIES SLĖNYJE
Buv. Flossenburgo koncentracijos stovyklos kančių vietas aplankius

Mirties Slėnis pailgas. Viename 
slėnio gale ant šlaito akmeninis sar
gybos bokštas. Tuoj po juo slėnio 
dugne krematorijumas, cemento su
mūrytas keturkampis kubas, iš kurio 
vidurio kyšo kokių 6 metrų aukščio 
keturkampis kaminas. Ant kamino 
sąrašas aukų, dūmais išrūkusių. Ru
sų 26.430, lenkų 17.546, vokiečių 5964, 
prancūzų 4771, čekų 3784, žydų 3132, 
italų 3413, lietuvių 2480, jugoslavų 
2140, belgų 1693, olandų 1162, vengrų 
674, graikų 450, danų 20, norvegų 14, 
ispanų 14, anglų 9 ir amerikiečių 2. 
Viso 73.696 aukos. ,

Kankinių pelenai ir sudegusių kau* 
lų liekanos buvo beriamos krūvon 
kiek toliau kairėn nuo krematorijumo- 
Iš pelenų pasidarė didoka piramidė. 
Dabar visos tos kankinių liekanos 
yra surinktos i bendrą nuplauta vir
šūne piramidę, apklotos velėnomis ir 
virš jos bus pastatytas visoms žuvu
sioms aukoms vienas bendras pa
minklas iš pilkojo granito, kurį pa
tys kankiniai yra paruošę, net patys 
nenujausdami, kuriam tikslui jis 
bus panaudotas. Į dešinę tarp bū
simo paminklo ir sienos, virš kurios 
prasideda stovykla, stovi pastatytos 
žemos kartuvės. Viso jose keturi 
kabliai Kartuves numatoma už
konservuoti ir išsaugoti būsimiems 
amžiams. Netoli kartuvių vieta tau
tiniam paminklui Mirties Slėnyje 
žuvusiems lietuviams. Pagal dipl. inž. 
archit. A. Tyliaus pagamintą pro
jektą, tai bus keturkampis pilkojo 
granito blokas, kurio visi šonai vie- 
nodi-viršūnėje trys kryžiai, primeną 
Trijų Kryžių kalno Vilniuje sim
bolį, o apačioje didelėmis reidėmis 
įrašas:

Į. \ „Tėvynės garbę gindami 
įrašėm savo mirtimi 
žmonijai laisvės testamentą.“

Parašas: „2480 lietuvių kankinių.“ 
Pačioje apačioje smulkesnis funda
torių įrašas: „Lietuviai tremtyje, 
1947.“

Už kartuvių visu mūro pasieniu 
atskirų tautybių paminkliniai ant
kapiai savo žuvusiems tautiečiams. 
Jie tiesiasi iki pat krematorijumo 
durų. Žuvusiems lietuviams pa
minklinis antkapis tiesiai prieš kre
matorijumo duris. Antkapį dengia 
stora pilko granito plokštė, kurioje 
iškaltas vyčio reljefas ir po juo žo
dis „Lithuania“. Žemiau seka užrašas 
lietuvių ir vokiečių kalbomis: „Čia 
nukankinta 2480 lietuvių už gilią 
Tėvynės meilę ir Lietuvos laisvę“. 
Salia lietuvių antkapio — anglų ir 
amerikiečių antkapiai. O už kelių 
žingsnių nedidelis keturkampis vie
nodais šonais paminklas. Jį pastatė 
keturios tautybės bendrai: anglai, 
amerikiečiai, lenkai ir rusai. Kiek
viena tautybė savo užrašams panau
dojo po vieną paminklo šoną. Lietu
viai statosi sau paminklą, kaip jau 
minėta, skyrium ir užrašus darys 
keturiomis kalbomis: lietuviškai, 
angliškai, vokiškai, prancūziškai. 
Kiekvienas užrašas bus vis kitame 
paminklo šone.

Į dešinę nuo bendros kankinių pe
lenų ir kaulų piramidės aikštelė, 
iš kur SS šaudydavo kalinius.

Dabar čia pastatyta paminklinė 
koplytėlė „Kristaus Kalėjimo“ var
du. Koplytėlė sukrauta iš tašytų pil
kojo granito blokų. Blokai paimti iš 
nuardytu keturių'stovyklos sargybos 
bokštų. Už koplytėlės vienas sargy
bos bokštas paliktas sveikas, kaip 
varpinė. Koplytėlėje 7 langai. Jie pa
dalinti tautybėms, kurių aukos buvo 
čia gausingesnės, zkad įruoštų lan
guose vitražus. Vienas langas teko 
ir lietuviams. Arch. A. Tylius pa
ruošė vitražui projektus, kurie Mir
ties Slėnio ir koplyčios tvarkymo ir 
statymo komiteto priimti ir jau pra
dėti vykdyti. Vitražas viršuje vaiz
duos Aušros Vartų Dievo Motiną, o 
apačioje įkomponuota Vytis ir lie
tuviška tautiška juostelė. Tenka pa
žymėti, kad arch. A. Tylius vitražui 
buvo paruošęs net virš dešimties 
projektų, iš kurių buvo galima pa
sirinkti geriausiąjį. Pasirinktasis 
projektas tikrai kruopščiai atliktas 
ir stiklų spalvos jame vykusiai su
derintos.

Šiandien aplink Mirties Slėnį ple
vėsuoja visų, čia kankintų tautų vė
liavos. Jų tarpe, aukštame stiebe, ir 
mūsų trispalvė. Tarp tūkstantinės 
įvairių tautų minios lietuviai iš Wei
deno, iš Wunsiedelio, iš Bambergo, 
iš Mūncheno ir pavieniai žmonės iš 
kitų stovyklų. Minioje kaip margos 
gėlės visų dėmesį atkreipia tauti
niais rūbais lietuvaitės. Išsirikiavu
sios garbingiausioje eisenos vietoje jos 
vyksta su vainiku į Flossenburgo 
kapines. Nuo ten prasideda žuvusių
jų su naciu režimu už laisvę atmin
ties apvaikščiojimas. Priešakyje pro- 
cesjos kitų dvasiškių apsuptas, iš
kilmių rūbuose žengia J. E. Vysku
pas Podolskis. Kapinės taip pat pa
sipuošusios tautinėmis vėliavomis, 
kurių tarpe ir mūsiškė. Trumpos 
pamaldos. Prie bendrojo paminklo 
kapinėse visos tautybės sudeda 
vainikus. Mūsų vainikas didelis 
žalių lapų, gėlėmis ir kaspinais 
papuoštas. Kapinėse paruoštos vietos 
nedidelėms paminklinėms lentoms

Sekminių saulė skaisčiai šviečia ir 
meta pušų šešėlius į Mirties. Slėnį. 
Nuo krematorijumo stogo visas slė
nis kaip ant delno, ir kiekviena de
talė jame ryški. Čia visai atskira 
karalija, nuo viso pasaulio atskirtą, 
Mirties Karalija. Užmerki akis ir 
stengiesi įsivaizduoti visus tuos 
74.000, kurių tarpe 2480 lietuvių. 
Visame slėnyje pustrečio tūkstančio 
žmonių nesutalpinsi, o štai ten ne
didelėje piramydėje pelenais pa
versti tilpo net septyniasdešimt ke
turi tūkstančiai.

Tylu Mirties Slėnyje. Susirinkę 
žmonės stengiasi tarp savęs kalbėtis 
pakuždomis. Visame ore pakibę kaž
kas, slegiančio, kažkas šešėliško, kaž
kas, kas spaudžia krūtinę, kas slegia 
dvasią, kas verčia iš sielvarto taip 
surikti, kad išgirstų visas pasaulis. 
Ir ne tik išgirstų, bet susimąstytų ir 
paradytų visa, kad panašiam slo
gučiui nebebūtų vietos niekur pa
saulyje.

HENRIKAS BLAZAS

įmūryti. Kelios lentos jau pastaty
tos. Mūsų dar trūksta, nes nesuspėta 
baigti pagaminti, bet vieta, kur ji 
bus, pažymėta stambiomis raidėmis 
„LITHUANIA“.

Iš kapinių visa eisena lipa kalnan 
atgal į KZ stovyklą ir sueina į pas
tatytąją, biA dar viduje neišpuoštą 
koplyčią. Altorius dar tik' improvi
zuotas, kuklus, bet gausiai gėlių ir 
žaluminų papuoštas. Nuo lubų ir 
sienomis kaba žalių vainikų grandi
nės. Koplyčios šventinimo pamaldas 
laiko J. E. Vyskupas Podolskis. Jam 
asistuoja senelis rusas — rytų apei
gų katalikų Vyskupas ir kunigai 
Gieda lenkų vietinės stovyklos cho
ras. Pamaldos iškilmingos ir jaudi
nančios. Besimeldžiančių minioje 
koplyčioje karinės misijos: ameri
kiečių, lenkų, jugoslavų,, italų; net 
trys sovietų karininkai, tarp savęs 
pirma lauke pasitarę, nuėjo į koply
čią. Dalyvauja Bavarijos valdžios 
atstovai, UNRRA-os atstovai, buvę 
kacetininkai dryžuotuose stovyklų 
rūbuose, gausūs atvykėliai. Į koply
čią sutilpo tik maža dalis su garbės 
pakvietimais, gi visi kiti stovi tiršta 
minia aplink koplyčią ir šlaite po 
pušimis.

Po pamaldų pamokslas. J. E. Vys
kupas Podolskis pamokslą pradeda 
vokiškai, vėliau jį kartoja prancūziš
kai, vėliau visų lietuvių dideliam 
džiaugsmui, ir kartu pasididžiavimui, 
lietuviškai, pagaliau, dar angliškai. 
Lenkas kunigas Vyskupo pamokslą 
paskaito lenkiškai. Pamokslas sako
mas išėjus iš koplyčios, o, kad visi 
girdėtų, kalbamas į mikrofoną ir 
perduodamas per garsiakalbius. Vys
kupas savo pamoksle pabrėžia, kad 
žvėriškasis nacių režimas buvo prie
šingas žmoniškajai prigimčiai ir die
viškajam paskyrimui ir todėl anks
čiau ar vėliau turėjo žūti. Lygiai 
taip pat turės žūti kiekvienas kitas 
panašus režimas, kuris neatsižvelgia 
į žmogaus paskirtį ir todėl paneigia 
ir Dievą ir žmoniškumą. Po pa
mokslo pirmas prabilo sovietų kari
nės misijos pulkininkas, kuris į vi
sus susirinkusius kreipėsi kaip į so
vietų piliečius, nors be jo ir dviejų 
jojo palydovų^ atrodo, sovietiškųjų 
piliečių nebebuvo nė vieno. Jis pa
sisakė prieš nacių, naudotus prievar
tos metodus ir pareiškė, kad reikia 
sunaikinti paskutinius fašizmo liku
čius, kad ateityje apsisahgoįus nuo 
koncentracijos stovyklų. Daugelio 
klausytojų veidus iškreipė ironiška 
šypsena, nes savaime kilo asocia
cijos dėl to, kas darosi „anapus“. 
Lenkų karinės misijos atstovas ra
gino grįžti lenkus į tėvynę, nes jie 
turį padėti atstatyti Lenkiją už save 
ir už čia žuvusius. Amerikiečių, ju
goslavų ir italų karinių misijų at
stovai kalbėjo labai trumpai ir bend
romis frazėmis. Bavarijos vyriausy
bės atstovas daugiau kalbėjo apie 
tautų solidarumą ir apie tai, kad vi
sos tautos turi galvoti tik apie gražų 
sugyvenimą, bet ne apie kerštą. Pa
minklų ir koplyčios statymo komi
teto atstovas lenkas irgi kalbėjo 

daugiau bendrais posakiais. Atskirų 
tautybių delegacijoms kalbas sakyti 
neleido, motyvuodami tuomi, kad tai 
per ilgai užtruktų.

Baigus kalbas visi susirinkusieji 
nusileido giliau į slėnį, kur J. E. 
Vyskupas Podolskis pašventino tau
tybių paminklinius antkapius. Kiek
viena tautybė uždėjo ant savo ant
kapio vainiką. Ties lietuvių antka
piu susispietė tautiniais drabužiais 
lietuvaitės ir lietuvių būrys. Foto ir 
filmų apžvalgų korespondentai tu
rėjo daug darbo, nes visas jų dė
mesys buvo nukreiptas j lietuvių 
būrį. Antkapis pasipūošė dviem 
vainikais, kurių juostose buvo įra
šyta: „A. a. žuvusiems dėl laisvės 
ir Tėvynės. Lietuviai tremtiniai.“ 
Mūsų antkapio pasižiūrėti atėjo vi
sos karinės misijos, net sovietų, bet 
pamatę iš arti, kad čia lietuviai, nu
sisuko ir įėjo į krematorijumą. J. E. 
Vyskupas Podolskis ir unitų Vysku
pas atėję prie lietuvių antkapio pa
stovėjo susikaupę ilgesnį laiką, su
teikdami fotografams ir filmuoto- 
jams daug darbo.

Taip baigėsi pati svarbiausioji 
koplyčios ir paminklų Mirties Slė
nyje šventinimo dalis. Lietuvos 
Antinacinės Rezistencijos b. Politinių 
Kalinių Sąjungos atstovai norėjo 
gauti teisę pasakyti iškilmėse kalbą. 
Jiems tai nebuvo leista. Tuomet jie 
įteikė savo pareiškimą iškilmių ko
mitetui ir spaudos atstovams raštu. 
Pareiškime tarp kitko sakoma: „Lie
tuvių tauta yra viena iš nedaugelio 
Europoje, kuri, atsižvelgus į jos gy
ventojų skaičių, turėjo pakelti di
džiausias aukas. Žuvo geriausieji 
mūsų tautos žmonės, apie 21.000, tuo 
tarpu kai kiti . 12.000 buvo išlaisvin
ti, bet fiziškai yra taip nukankinti, 
kad ir į juos reikia žiūrėti kaip į 
kankinius. Vardu visų jų turime 
šiandien pareikšti, kad mūsų kova 
dėl lietuvių tautoj teisių ir laisvės 
dar nėra baigta. Aukos, kurios dar 
dabar, kovodamos dėl Lietuvos lais
vės žūsta, yra dešimteriopai ir net 
daugiau gausesnės už anas, kurios 
žuvo kovoje su naciais. Tos nekaltos 
kraujo aukos šaukiasi dangaus 
keršto prieš tironus, tautų pavergė
jus ir netiesą. Ir mes išlikusieji, ku
rie turėjome būti nukankinti kaip ir 
mūsų draugai, gyvename šiandien 
ne tam, kad tylėtume; Pati Apvaizda 
leido mums gyventi, kad savo dar 
neužgijusiomis žaizdomis nuolat ža
dintume pasaulio sąžinę ir siektume 
panaikinti netiesą, tironiją ir 
pavergimą.“ Pareiškimą pasirašė 
Sąjungos pirmininkas ir keturi buvę 
KZ politiniai kaliniai.

Tos pat dienos popietyje buvo 
įteiktos tautybėms urnos, su Flossen
burgo KZ nukankitų kankinių pele
nais. Lietuviams skirtą urną priėmė 
Weideno lietuvių tremtinių apylin
kės atstovai. Urna tuoj pervežta 
Lietuvos Antinacinės Rezistencijos 
b. Politinių Kalinių Sąjungos Centro 
Valdybos buveinėn iš kur greičiau
sia bus pasiųsta į Ameriką, kad ją 
ten išsaugojus iki busogalima nuga
benti Lietuvon.

'Į komitetą, besirūpinantį Mirties 

Slėnio sutvarkymu, paminklinės ko
plyčios ir visų paminklų statymu, 
įeina du lietuviai iš Weideno apylin
kės. Bendrai šiai apylinkei teko 
pakelt: visų sunkumų naštą. •'Turėta 
labai didelių nesusipratimų su bro
liška lietuviams tauta kuri' mūsų 
kankinius 'Fiossenbūrge norėjo pa
sisavinti sau arba bent juos panau
doti savo reklamai Sis pavojus buvo 
pašalintas. Lėšas koplyčios statybai 
rūpino visos tautybės. Lietuvos 
Antinacinės Rez. Pol. Kai. Sąjunga 
tam reikalui parūpino 5000 RM. 
Mūncheno LTB Apygarda įnešė pa
minklų statybai ir-vitražo reikalams 
4000 RM. LTB Vyriausias Komitetas 
pasižadėjo irgi tam reikalui skirti 
lėšų. Atrodo, gražiai pradėtas rei
kalas ir per trumpą vos vieno mė
nesio laiką taip sparčiai pastūmėtas 
pirmyn, bus sėkmingai baigtas. Visų 
sumanymų projektai jau padaryti, 
tarptautinio komiteto priimti ir arba 
vykdomi arba jau net baigiami vyk
dytu

Visus projektus pagamino ir dau
giausiai darbo ir iniciatyvos parodė 
archit. Adolfas Tylius. Projektus ir 
darbus vykdyti jam padėjo dipl. inž. 
Jonas Grudžinskas ir inž. Petras 
Svilas. Daug rūpesčių ir darbo pro
jektus įvykdyti ir lėšas parūpinti 
padėjo Weideno LTB Apylinkės pir
mininkas Celestinas Petrikas ir Leo
nas Eimantas, kuris visais statybos 
reikalais palaiko ryšius su atitinka
momis įstaigomis ir veda platų su
sirašinėjimą.

Baigiant norėtųsi dar kreiptis’ ke
liais žodžiais į Vokietijoje esančius 
lietuvius tremtinius. Būdami Lietu
voje dažnas iš mūsų lankė Kalva
rijas ir kitas atlaidų vietas. Flossen- 
būrgas, kur ilsisi 2483 mūsų tautie
čiai kankiniai, tikrai yra vieta, kurią 
kiekvienam lietuviui reikėtų aplan
kyti. Čia tremtyje dažnas iš mūsų 
nuvažiuoja į kalnus, padaro ekskur
sijas į kitas įžymesnes Vokietijos 
vietas. Tačiau mums lietuviams 
viena jš pačių žymiausiųjų Vokie
tijoje vietų yra Flossenburgo buv. 
KZ stovykla. Pabuvokite Mirties 
Slėnyje, aplankykite krematorijumą, 
pastovėkite ties kartuvėmis, susi
kaupkite ties sušaudymo vieta. Čia 
kentėjo ir mirė daugelis lietuvių. 
Kentėjo ir mirė tardami šyęntą Lie
tuvos vardą, trokšdami jai laisvės. 
Pagerbkime jų atminimą ne šaltu 
abejingumu, bet širdingu brolišku 
atminimu. Pamatykite tuos antka
pius iš pilko granito, kuriuos jie 
plėšė nuo uolų savo bado ir kanki
nimų išdžiovintomis rankomis, pa
matykite juos, iš kurių sunkiasi ne
matomas brolių lietuvių ir kitų tau
tų aukų kraujas ir kančių ašaros. 
Palieskime tuos akmenis savo ran
komis, išgirskime jų nebylią, bet gi
liai prasmingą kalbą ir pajusime, 
kad mūsų vargo kryžius yra nepaly
ginamai lengvesnis, kad kentėjimas 
gimdo viltį, viltį gyventi, kovoti už 
žmoniškumą, už teise*, už savo tau
tos ir Tėvynės laisvę, gimdo didžią 
viltį laimėti. «
Flossenbūrg, 1947. V. 25.
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Hougalimiep
VARŠUVOS SUKILĖLIU PADĖTIS SUNKĖJA

Aš jau buvau pripratęs prie 
mūšio triukšmo ir nuolatinio sovietų 
ir vokiečių artilerijos gaudesio iš 
abipus Vislos.

Man miegant nebuvo gauta jokios 
svarbesnės žinios. Gretimais be pa- 

- liovos tęsėsi tankų, kulkosvaidžiui 
šautuvų ir filipinkų nuolatinis 
triukšmas. Staiga aš sužinojau mano 
susirūpinimo priežastį. Artilerijos 
gaudimas buvo nutilęs.

Keletą minučių aš klausiausi. Mū
šiai Varšuvoje nesilpnėjo, bet ne
bebuvo girdėti jokio sovietų ir vo
kiečių artilerijos garso iš anapus 
upės. Ta tyla truko per visą aušrą; 
ji mums pasidarė daug svarbesnė 
negu kuris nors triukšmas.

Kiekvienas pradėjo nesaugiai jaus
tis dėl kovų užsitęsimo. Jokių žinių 
apie ministerio pirmininko Mikolai- 
čyko pasikalbėjimus su Stalinu ir 
Molotovu iki šiolei nebuvo paskelbta. 
Nekantraudami ir susirūpinę mes 
laukėm žinių iš Maskvos.

Vokiečiai suprato ir bandė išnau
doki tą mūsų netikrumą. Rugpjūčio 

</ 3 d. naktį vokiečių lėktuvai virš 
miesto išmėtė atsišaukimų, pasirašy
tų: „BOR, Krašto Armijos Vadas“. 
Mano vardu tais atsišaukimais 
tikrieji Lenkijos sūnūs buvo pain
formuoti, kad Mikolaičyko pasikal
bėjimai Maskvoje baigęsi nesėkmin
gai, kad rusai jo atžvilgiu nepalan
kiai nusiįeikę ir grasinę jam ir kad 
sąryšy su tuo aš . kviečiu lenkų pa-mieste valanda iš valandos vis la

triotus sustabdyti kovą ir grįžti į 
savo namus.

Žinoma, nei ši, nei vėlesnės pa
našios rūšies vokiečių propagandos 
pastangos neturėjo jokio pasisekimo 
ir nepadarė jokio efekto. Vokiečių 
apgavystė buvo per daug kvaila ir 
nesunkiai kiaurai permatoma. Po ke
leto dienų, pavyzdžiui, mano vardu 
paskleistas lapelis pranešė, kad mano 
štabas ir vokiečių karinė vadovybė 
tariasi dėl pasiūlymo imtis bendros 
akcijos prieš rusus. Sis absurdas 
nepaprastai mus visus prajuokino.

Rugpiūčio 3 d. antrą valandą po 
pietų 24 junkersai, lydimi naikinto
jų, į Volą ir j miesto centrą nuįietė 
sprogstamųjų ir padegamųjų bom
bų. Tai buvo pirmasis vokiečių avia
cijos žygis prieš Varšuvą nuo 1939 m.

Ketvirtą valandą po pietų bom
bardavimas buvo pakartotas.

Visų galvose buvo vienas klausi
mas kur yra sovietų lėktuvai? Ru
sai turėjo aerodromų tiktai už 20 
minučių skridimo nuo Varšuvos. 
Nuo liepos 24 d. jų lėktuvai beveik 
kiekvieną naktį bombarduodavo 
Varšuvą. Dabar gi, pradėjus mums 
kovoti, nebepasirodė nė vienas so
vietų lėktuvas.

Ketvirtąją aršių kovų dieną, rug
piūčio 4, aš turėjau padaryti .ypa
tingai sunkų sprendimą dėl šaud
menų taupymo. Mes vis dar tebe- 
turėjom iniciatyvą, ir mūsų replės

biau spaudėsi. Bet šaudmenys, ku
riuos mes paimdavom iš vokiečių, 
nesibaiansavo su mūsų išeikvojamais 
šaudmenimis. Kiekvienas raportas 
pabrėžė šį faktą.

Mūsų dirbtuvės dirbo dieną ir 
naktį; darbininkai netgi praplėtė 
jas Improvizuota medžiaga ir įran
kiais. Tačiau jų pagaminamas kiekis 
buvo per mažas. Jei dabartinio in
tensyvumo kovos užtruks, mūsų 
šaudmenys pasibaigs per keturias 
ar penkias dienas. Aš nebegalėjau 
būti tikras, kad per tą laiką raud. 
armija įžengs į Varšuvą, ar kad 
lėktuvais bus atsiųsta mums pakan
kama pagalba. Išmintingiausia atrodė 
sumažinti kovas ir saugoti mūsų 
šaudmenis.

Iš antros gi pusės, tokio pasise
kimo mes susilaukėm daugiausia 
dėl mūsų dalinių kovingumo dvasios 
ir pačios kovos intensyvumo. Kas gi 
kitas būtų įgalinęs juos nugalėti 
priešo tankus arba šturmuoti ir 
paimti stipriai įtvirtintas pozicijas, 
dažnai net gi neturint ir sunkiojo 
kulkosvaidžio. Sustabdyti tą entu
ziastingą veržlumą-reiškė atimti di
džiausią stiprumo šaltinį.

Ir labai sunkia širdimi aš pasira
šiau įsakymą, kuriuo visiems vado
vaujantiems karininkams įsakiau 
kuo griežčiausiai taupyti šaudme
nis. Todėl ir mūsų ofenzyva turėjo 
būti sustabdyta, išskiriant tik tuos 
atvejus, kai ji neišvengiamai buvo 
reikalinga taktiniais sumetimais. Aš 
taip pat pakartojau savo ankstesnį 
reikalavimą Londonui; kad siųstų 
šaudmenų ir prieAankiniu ginklų.

Britų aviacija (The Royal Air 
Force) jau treti metai Krašto armi
jai tiekė ginklus, iš pradžių H bazių 

Palyginus su 40.000 kovotojų pa
reikalavimu, tai buvo menkniekis. 
Tačiau jau pats tas dviejų lėktuvų 
atskridimas kiekvieno mūsų dvasiai 
suteikė reikšmingą įspūdį.

Laimei, maisto mums netrūko. 
Mes buvom parengę didelius slaptus 
sandėlius, kuriūose sukrauto maisto 
iš tikrųjų turėjo užtekti mūsų karei
viams dešimčiai dienų, o vėliau mes 
dar paėmėm didelius vokiečių san
dėlius Stavkos priemiestyje.

Tačiau šaudmenų reikalai nuolatos 
kvaršino mums galvą. Tai buvo 
nuolatinis mūsų rūpestis, reikalau
jąs griežtokos kontrolės. Mano iš
leistasis įsakymas susilpnino mūsų 
ofenzyvą, ir vokiečiai dabar dėjo 
pirmąsias pastangas paimti inicia
tyvą į savo rankas. Buvo aišku, kad 
jie bandys prakirsti sau priėjiffią 
prie upės per mūsų pozicijas, taip 
pat bandys atverti savo susisiekie- 
mui kelią per miestą.

Mes dar nebuvom užėmę tiltų, bet 
savo žinioj turėjom mūsų pusės Vis
los krantą ir visus kelius, vedančius 
į tiltus. Be to, mes savo rankose tu
rėjom beveik visą miestą, išskyrus 
tik kelis izoliuotus įtvirtintus stip
rius punktus, tai buvo rimta kliūtis 
priešo keliams.

Užminavę svarbias kai kurių gat
vių vietas, mes. efektyviai sulaikėm 
priešo pastangas tankų dalinių pa
galba atimti iš mūsų ofenzyvą. Ta
čiau mes neturėjom pakankamai 
minų. Mūsų dilimai padarė grindi
nyje atitinkamus ženklus ir įkalė 
lazdas su įspėjimu lenkų kalba: „At
sargiai! Užminuota!“ Tai sulaikė 
lankus, kurie, pamatę šį įspėjimą, 
visuomet pasitraukdavo, ieškodami 
kito kelio. (B, d.) Vertė B. Aim.

pačioje Anglijoje, o vėliau iš Pietų 
Italijos bazių. Kai tik būdavo pa
lankios oro sąlygos, liberatoriai ir 
halifaksai, britų ir lenkų lakūnų 
vairuojami, pakildavo iš tų bazių ir 
atskridę į Lenkiją numesdavo 
ginklų siuntinius mūsų štabo nuro
dytose vietose, kurias saugojo Krašto 
armijos daliniai.

Si tarnyba puikiai veikė pagal 
paprastą sistemą. BBC iš Londono 
reguliariai pranešdavo apie šias 
ginklų tiekimo operacijas savo len
kiškoj programoj, sugrodama tam 
tikrą muziką. Viena melodija reiškė: 
„Šiąnakt nebus jokių operacijų“, 
kita gi reiškė — „Šiąnakt bus nu
mesta ginklų“. Po to BBC sugrodavo 
melodiją, kuri purodydavo vietą, kur 
ginklai bus numesti. Mat, kiekvienas 
mūsų „aerodromas“, kuriame būda
vo numetami ginklai, turėdavo at
skirą savo melodiją. Ir kiekvieną 
gražią naktį specialūs mūsų daliniai 
išstatydavo signalines šviesas, su
rinkdavo numestus ginklus ir per
gabendavo juos j paskirtas vietas.

Žinoma, ši tiekimo tarnyba buvo 
įkalkuliuota ir į mūsų pasirengimus, 
pradėti puolimo operacijas Varšuvo
je. Ir kai tik mūsų daliniai užimda
vo kokią atvirą aikštę ar parką, kur 
ginklus būdavo galima numesti, 
tuojau pat ten būdavo suorganizuo
jamas stebėjimo punktas.

Šiandien, rugpiūčio 4 d., mūsų ra
dijas Kamlerio fabriko štabe sugrojo 
melodiją, kuri reiškė „Sianakt bus 
numesta ginklų“. Tačiau kita melo
dija nurodė tolimą vietą provincijoj, 
ne Varšuvoj. Mums tai sukėlė su
sirūpinimą ir pagadino nuotaiką. Vis 
dėlto tuojau po vidurnakčio du pa
vieniai Halifaksai pasirodė virš Var
šuvon ir numetė iš viso 12 dėžių.
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Tarnauk sveti
miems arba kentėk

tš lietuvių rašytojų gyvenimo 
Lietuvoje

Iš įvairių šaltinių mus buvo pa
siekusios savo metu žinios, kad ra
šytojai K. IŠoruta V. Jakūbėnas pa
teko svetimųjų didelėn nemalonėn, 
buvo nuteisti ilgiems me’ams ir iš
tremti iš Lietuvos j tolimas koncen
tracijos stovyklas. Yra ainių, kad 
nemalonėn yra patekę d<r ir kiti 
lietuvių rašytojai, tačiau jų likimas 
nežinomas. Amerikos lietuvių „Nau- 

l jienos“ š. m. Nr. 35 skelbia, ką tu
rėjo mūsų rašytojai pergyventi, kai 
Lietuva buvo rusų okupuota, ir kaip 
buvo su rašytojais elgiamasi. laik
raštis rašo:

„Atėjus Lietuvon rusams 1945 m., 
tuojau buvo Vilniun atvežtas Kostas 
Korsakas, Petras Cvirka, Antanas 
Venclova ir Drazdauskas, kuriems 
buvo įsakyta tuojau suorganizuoti 
gyvus išlikusius rašytojus. Organi
zacijos branduolys jau buvo sudary- 

, tas Maskvoje. Maskvoje buvo pa
skirti ir naujos organizacijos parei
gūnai. Lietuvon parvežtieji priva
lėjo išdalyti nuo vokiečių gyviems 
išlikusiems rašytojams ir poetams 
paruoštas ankietas. Kiekvienas iš jų 
privalėjęs išpasakoti, ką jis vokiečių 
okupacijos laikotarpiu veikęs. Jeigu 
jis kovojęs prieš nacius, tai priva
lėjo pasakyti, su kuo kovojęs. O 
jeigu aktyvion kovon nedrįso mestis, 
tai privalėjo pasakyti, kodėl jis ton 
kovon nesimetęs. Kiekvienas priva
lėjo išdėstyti, kodėl jis nepadėjęs 
komunistų partizanams vesti kovos 
prieš nacius. '

Kiekvienam lietuviui rašytojui 
buvo aišku, kad jis negali sakyti, 
jog tuo metu Lietuvoje jokių ko
munistų partizanų nebuvo. Kiek
vienas buvo priverstas savaip aiš
kinti nebendradarbiavimą su komu
nistais vokiečių okupacijos 'metu. 
Užpildytos ankietos buvo įteiktos 
Korsako vadovaujamos rašytojų są
jungos centro vadovybei. Niekas 
neslėpė, kad rašytojų sąjungai pa
ruoštos ankietos ėjo tiesiai į NKVD 
rankas, nes netrukus visi rašytojai 
gavo papildomus klausimus. Sį kar
tą jie aiškinosi ne Korsakui arba i 
Marcinkevičiui, bet tikram čekos 
agentui

Kai registracijos, sijojimo ir va
lymo darbas buvo baigtas, rašytojai 
buvo sukviesti į Vilnių, kur iš jų 
pareikalauta padėti valdžiai pavergti 
lietuvių tautos dvasią iš rytų užplū- 
dusiems okupantams. Kad reikala
vimas nepasiliktų be pasekmių, Kor
sakas suvarytiems raštojams ne- 
pasidrovėjo pagrąsinti neaiškiu ry
tojumi, jeigu kuris nuo vokiečių gy
vybę išsaugojęs inteligentas drįstų 
pasipriešinti okupantams. Korsakas 
ne tiktai grasino, bet. kiekvienam 
ištikimai Paleckio valdžiai ir oku
pacinei armijai tarnaujančiam rašy
tojui prižadėjo duoti didesnį maisto 
davinį ir parūpinti butą.

Pačiame Vilniuje rusai vis dėlto 
nepajėgė sudaryti žmoniškesnių są
lygų rašytojams. Patiems okupan
tams buvo reikalingi Vilniuje už
silikę pastatai. Okupantai iškėlė ra
šytojus už miesto, juos suvarė į nu
savintą dvarą. Dar Lietuvos rašyto
jai nepradėjo tvarkytis, Maskva 
įsakė pradėti puolimą. Petras Cvir
ka, kuris okupantų buvo paskirtas 
rašytojų pirmininku ir - žurnalo re
daktorium, pirmas pakėlė balsą. Jis 
pirmas priminė rašytojų kolektyvui, 
kad nei valdžia, nei okupantai ne
patenkinti rašytojų darbais.

Okupacijos pradžioje K. Borutos 
kelios „Baltaragio malūno“ ištrau
kos buvo išspaudintos „Pergalėje“, o 
vėliau išėjo atskira knyga. „Baltara
gio malūnas“, kaip ir visi Borutos 
darbai, skaitytojų buvo mėgiamas ir 
gaudomas, bet veikalas nepatiko 
Petrui Cvirkai. Ne tai, kad jis būtų 
nepatikęs, nes jiems pats Boruta ne
patiko. O nepatiko todėl, kad Boruta 
atsisakė tarnauti okupantams.

Petras Cvirka išrėžė ilgiausią 
straipsnį prieš „Baltaragio malūną". 
Tarp kitko Cvirka ir Korsako adresu 
keįjs žodžius drėbtelėjo, bet svar
biausias kanuoles nukreipė prieš Bo
rutą. Tai buvo pirmas NKVD spau
dimas prieš pažangų rašytoją Bo
rutą.“

Kaip žinome iš tolimesnių įvykių, 
Sis spaudimas, prasidėjęs prieš Bo
rutą, buvo nukreiptas vėliau ir prieš 
kitus lietuvius rašytojus ir visiems 
baigėsi persekiojimais ir ištrėmi
mais į priverstinus darbus.

Atsiųsta paminėti
Antanas Škėma Nuodėguliai ir 

kibirkštys. Novelės. ^Viršelis dail. 
P. Osmolskio. Išleido Patria, Tu
bingen, 1947 m. 128 pusi. Tiražas 
3000 egž. Kaina 6 HM.

Vytė Nemunėlis, Tėvų narveliai. 
Eilėraščiai vaikams. Iliustravo J. 
Firinauskas. Išleido Patria Tūbin- 
gene. 1947 m., 36 pusi. Tiražas 3000 
egz. Kaina 4’ RM.
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Antrasis lūžusios lazdos galas
gumas jų puikiai mokėjo lietuviškai 
ir kai kurie jų turėjo neblogas vie
tas valstybinėse įstaigose. Lietuvos 
valstybės atžvilgiu jie buvo gana 
lojalūs.

Tačiau jie visai kitokie tapo, kai 
Vokietijoje Hitleris paėmė valdžią į 
savo rankas, ir jo agentai pradėjo 
nacionalsocialistinę propagandą tarp 
savo tautiečių, gyvenančių kituose 
kraštuose. Hitleris pasiryžo grąžinti 
Vokietijai tuos kraštus, kurių ji po 
Pirmojo Pasaulinio karo neteko. Na
cionalsocialistinė propaganda ir Lie
tuvos vokiečiams susuke galvas. Jie 
mūsų valstybei pasidarė nebelojalūs. 
Kai vokiečių mažumos Lietuvoje 
nusikalstami darbai būdavo iškelia
mi mūsų spaudoje, tai vokiečiai su
keldavo baisiausią aliarmą, kad Lie
tuvoje esanti skriaudžiama vokiečių 
mažuma. ■

Šia proga reikia pažymėti, kąd 
vokiečių mažuma taip elgės ne uk 
Lietuvoje, bet ir kituose kraštuose: 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir kt. 
Kaip Lietuvoje, taip ir kituose kraš
tuose ji sudarė vadinamąją penktąją 
koloną, kuri, nacionalsocializmo nuo
dų apsvaiginta, rausės po tų vaisty
siu pamatais. Kokį pragaištingą 
valstybei darbą dirbo naciai vokie
čiai Klaipėdos krašte, mūsų tautai, 
parodė Klaipėdos nacių byla.

Vokietija, ruošdamosi karui su 
Sovietų Sąjunga, pasiryžo savo tau
tiečius repatrijuoti. jį Latvijos ir 
Estijos jie buvo pradėti repatrijuoti 
1939 metų rudenį, o iš Lietuvos 1941 
metų vasario mėn., kai Lietuva jau 
buvo Sovietų Sąjungos ' okupuota. 
Pačių vokiečių statisįiniais duome
nimis (žiūr. Jahrbuch der Weltpolitik 
1942, psL 51) iš Lietuvos buvo re
patrijuota 50.617 žmonių. Į šį skai
čių įeina ir lietuviai, kurie porepa- 
trijacine priedanga norėjo pabėgti 
nuo raudonojo teroro.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, grį
žo kiek ir repatrijantų. Grįžo tie, 
kurie buvo patikimi naciai. Repatri
javusieji lietuvai negalėjo grįžti; o 
jei ir grįžo, tai tik slapta ir Lietu
voje gyveno nelegaliai. Taip pat 
ne visi ir vokiečiai galėjo grįžti. 
Kai kurie Lietuvos vokiečiai vokiečių 
okupacijos metu civilverwaltunge 
užėmė labai aukštas vietas (baron 
von der Ropp, baron von der Recke 
ir visa eilė kitų). Argi jie lietuviai? 
Ar dėl jų žygių galima kaltinti lie
tuvių tautą? Jie šimtaprocentiniai 
vokiečiai ir šimtaprocentiniai na
ciai. Galimas daiktas, kad ne vienas 
toks šimtaprocentinis vokietis, ir 
šimtaprocentinis nacis, nepriklauso
moje lietuvoje mitęs Lietuvos duona, 
vokiečių okupacijos metu skendėjęs 
turtuose ir terorizavęs lietuvių tau
tą, šiandien, pailginęs savo pavardę, 
pridedamas prie jo „as“ ar „is“, ir 
mėgina dangstytis lietuviu esąs. 
Taigi p. Karl-Heinz Gūldenpfennigo 
rųdųjų marškinių anekdoto herojus 
Stasys ar tik ir nebus vienas iš tų 
šimtaprocentinių Lietuvos vokiečių 
ir taip pat šimtaprocentinių buvusių 
nacių.

Mes nuneigdami mums prime
tamas naciams turėtas simpatijas, 
anaiptol nenorime ^tvirtinti, kad 
visi Lietuvoje gyvenę vokiečiai jau 
buvo naciai. Jų tarpe buvo ir anti- 
naciškai nusiteikusių žmonių. Ta
čiau daugumas jų, o ypač jaunes
niųjų orientavos į Tretįjį Reichą ir 
ten svajojo padaryti didesnę kar
jerą, negu kad jiems' tatai vyko 
Lietuvoje.

Mes esame labai daug blogo iš 
vokiečių tautos patyrę, dar daugiau 
blogo iš vokiečių nacių. Tačiau mes 
nedrįstame taip vokiečių kaltinti, 
kaip, šiandien kartais mes esame jų

tūrinė veikla
toliau lietuvius nors ir svetimoje 
žemėje. Štai gegužės 3 d. Čikagoje 
„Sandaros“ patalpose įvyko pakar
totinas lietuvių tremtinių (D.P.) su
sirinkimas. Atsilankė per 30 as
menų. Tačiau tai toli gražu ne visi. 
Šio susirinkimo iniciatoriai buvo 
B. Budginas, Savaitis ir Baltis. 
Tartasi dėt DP prisidėjimo prie 
beprasidedančio Illnois BALFo va
jaus.; Savo ruoštu iškilo atvykusių 
organizavimosi klausimas.

Jau pastebėta, kad atvykėliams 
Amerika, visiems be išimties, su
daro labai slegiančią nuotaiką — 
tokie susibūrimai, kaip tik padeda 
atgyti savoje dvasioje, pasidalinti 
mintimis ir skundais ir pakore
guoti vieną-kitą draugų atvykėlių 
elgesį. Mat vietos lietuviai kritikos 
atžvilgiu nepaprastai jautrūs, tad 
tokie pasitarimai būtini.

Visi dalyvavę, išskyrus du, nu
tarė susiburti į vieną vienetą. Tam 
pritarė ir Lietuvos konsulas p. Daudz- 
vardis. Balsavimu yra Išrinkta 
laikina valdyba įstatų projektui su
daryti iš sekančių asmenų: Br. Bud- 
gino, proviz. Norkaus, minist. P. 
Dailydės, Jur. Savaičio ir Kr. Gri
nienės.

Aras Miškinis

Ponas Karl-Heinz Guldenpfennig 
savo rudųjų marškinių anekdotu 
norėtų primesti, kad DP tarpe esąs 
ne vienas Stasys, anksčiau vilkėjęs 
rudais marškiniais Tokių kaltinimų 
mes ir dažniau girdime. Mes su 
jais jau lyg ir apsipratome ir i juos 
nebereaguojame. Kad tie mums pri
metami kaltinimai yra neteisingi, 
aišku visiems, kurie arčiau pažįsta 
lietuvius DP ir kurie žino jų Vokie
tijoje atsiradimo priežastis. Tačiau 
gyvenime neretai esti ir taip, kad 
reikia aiškintis ir savaime aiškius 
dalykus, ypač gi tada, kai esame ne
teisingai kaitinami ar puolami.

Tad kaip gi ten iš tikrųjų esama 
su mums primetamomis naciams 
simpatijomis?

Jei jau mūsų tauta neturėjo »r ne
tari didelių simpatijų vokiečiams, 
tai iš kur tos simpatijos galėjo atsi
rasti naciams, kuriuose išpyškėjusios 
iki aukščiausio laipsnio neigiamosios 
vokiečių charakterio savybės? Mums 
primesti bendradarbiavimą su na
ciais okupantais ar bent jiems sim- 
patizavimą yra gryniausia nesąmo
nė, Ivgiai tokia pat nesąmonė, kaip 
tvirtinimas, kad kas ne komunistas 
ar bent ne jų simpatikas. tas jau — 
ir fašistas. Tokių tvirtinimų mes 
kai keno spaudoje dažnai aptin
kame.

Kokie mūsų buvo santykiai su na
cionalsocialistine Vokietija, įtikina
mai rodo Klaipėdos nacių byla (1934. 
XI. — 1935. V.), kuri šiandien gali 
būti pavadinta ir mažąja Nūmbergo 
byla. Kai Klaipėdos krašte pakan
kamai išryškėjo nacių nusikaltimai 
ir jie ėmė grėsti lietuvių tautai, Lie
tuvos mažytė valstybė ryžos tiems 
nusikaltėliams, už kurių pečių sto
vėjo anuomet galinga nacionalsocia- 
tinė Vokietija, kelti bylą. Ir toji 
byla buvo iškelta. Ji tęsėsi gana 
ilgai ir plačiai nuskambėjo ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsieniuose’. Naciai 
lusikaltėliai buvo nubausti ir paso
dinti į kalėjimą. Klaipėdos krašte 
ių nusikalstami darbai buvo su
drausti. * <

Lietuvos vyriausybė, keldama 
Klaipėdos naciams bylą, gerai ži
nojo. kad ji šia byla užsitrauks ga
lingas nacionalsocialistinės Vokie
tijos didžią rūstybę ir net kerštą. 
Tačiau ji viso to neišsigando, nes 
taip pat žinojo, kad ji elgiasi teisin
gai ir teisėtai ir kad jos pusėje turi 
būti visi tie, kurie gerbia teisę ir 
teisingumą ir nepakenčia smurto, 
teroro ir kitokio nusikalstamo dar
bo. Ir iš tikrųjų ši byla Lietuvos 
valstybei brangiai atsiėjo: Vokietija, 
didysis Lietuvos žemės ūkio gami
nių importeris, Lietuvai paskelbė 
griežtą ekonominę blokadą, atimda
ma jai net tranzito teisę per Vokie
tiją. Lietuvos ekonominiai reikalai 
gerokai pablogėjo, ir visa tai net at
siliepė į Lietuvos vidaus politiką, į 
kurią naciai stengės kaišiot savo 
nešvarius nagus.

Poetas Putinas Klaipėdos išgamų 
bylos atminimui paskyrė eilėraštį 
„Priešui grąsinant“, kuriame stipriai 
išreiškia mūsų tautos nuotaikas na- 
cionalsocializmui, kuris iš vakarų 
lyg koks rudasis tvanas ruošės už
lieti Lietuvą y: kitas Pabaltijo vals
tybes.

Poetas savo eilėraštyje nacius Šiaip 
vaizdžiai ir teisingai charakterizuo
ja:

Atkutę Žalgirio lavonų ainiai 
Kerštu ir pagieža rudai pritvinko, 
Ir keturkampis naujo dievo kry

žius,
Juoduoja skraistėj naujo kardi

ninko.
Skriaudos ir prievartos paskelbę 

šūkius,

JAV lietuviu,
Mus tik ką pasiekė žinios apie 

pradėtas Čikagos lietuvių pastan
gas, tremtiniams studentams Euro
poje šelpti. Šiuo reikalu akciją pra
dėjo — LUC.

Tai liet, studentų Čikagoje susi
būrimas: Lith. University Club. 
Narių turi apie 40, iš jų gal 30 ak
tyviųjų. Klubas lietuviškas, labai 
patriotiškai nusiteikęs. Balandžio 
27 d. šiam klubui sukako 15 metų. 
Ta proga buvo suruoštą* sukaktu
vinis vakaras, kurio pelnas paskir
tas Europos lietuvių studentams.

Vakaras palikęs neišdildomų įspū
džių. Apie tai rašo „Naujienos“ 
V. 2. „Visi tie nuoširdūs senti
mentai ir komplimentai, kuriuos

. Čikagos Lietuvių Auditorijoje susi
rinkusieji reiškė Lietuvių Universi
teto Klubui praeitą sekmadienio 
vakarą, buvo pilnai užtarnauti.“

„Klubo penkiolikos metų sukak
ties paminėjimo parengimas buvo 
visais atžvilgiais puikus, pasigerė
jimo ir džiaugsmo vertas.“

I šį vakarą atsilankė šalia dide
lio būrio jaunosios ir senesniosios 
Amerikos lietuvių kartos, ir buv. 
Lietuvos resp. prezidentas Dr. K. 
Grinius su šeima.

Programoje buvo išpildyta He-

Aklai pikti, kerštingi ir užgaulūs, 
Puikybėj kelia „gryno kraujo“ 

galvas
Ir padais trempia musų bočių 

kaulus.
Jėgos ir kumšties šių dienų did

vyriai!
Pasaulis vengia jūs kaip pikto 

maro.
O mum nuo jūsų pagiežos ir melo 
Vėl senos žaizdos sieloj atsidaro.

Poetas visai tiksliai ir teisingai iš
pranašavo ir rudojo nacionalsocializ- 
mo, rudosios pasaulio bettijos galą:

Mes esam persilpni jums kuo 
grąsinti,

Mes neišdrįstam pražūties jums 
trokšti.

Bet jūsų kaltės pačios yra galingos 
Jums dar kartą į pelenus par

blokšti.
Ar mūsų čia išdėstyti faktai lei

džia daryti išvadą, kad lietuvių tau
ta buvo nacionalsocialistiškai nusi
teikusi ar bent turėjo šiokių tokių 
nacionalsocįalizmui simpatijų? Aiš
ku, kad ne. Laikraštinio straipsnio 
siauručiai rėmai neleidžia mums pa
tiekti daugiau faktų, rodančių mūsų 
tautos neapykantą rudajam nacio- 
aalsocializmui.

Kai Hitleris, pasiekęs aukščiausią 
savo galybės laipsnį, 1939 m. kovo 
23 d. smurtu atplėšė iš Lietuvos vie
nintelį jos uostą'Klaipėdą ir nemažą 
jos teritorijos plotą, Lietuva buvo 
pasiryžusi tai agresijai priešintis, ir, 
be abejo, būtų visomis savo jėgomis 
priešinusis, jei tam savo žygiui būtų 
radusi bet kokio didžiųjų valstybių 
pritarimo. Lietuva buvo viena iš 
pirmųjų rudosios agresijos aukų, ir 
įį tai agresijai nusilenkė, norėdama 
išsaugoti Europos taiką, kuri, kaip 
vėliau pasirodė, vos ant plauko ka
bojo, ir kovos greičiau prasidėjo, 
negu buvo tikėtasi.

Mes, nesigirdami ir nesididžiuoda- 
mi, galime drąsiai tvirtinti, kad, jei
gu ir kitos didžiosios valstybės būtų 
taiku taip pat griežtai nusiteikusios 
nacionalsocialistinės Vokietijos at
žvilgiu, kaip Lietuva, tai Hitleris 
vargu ar būtų drįsęs pradėti savo 
beprotiškąjį žygi. kuris sunaikino 
Vokietiją ir į sunkini išbrendamą 
skurdą įmurkdė visą Europą. Mes 
gi dėl jo to beprotiško žygio neteko
me savo nepriklausomos valstybės, 
ir šiandien šimtai tūkstančių mūsų 
tautiečių išblaškyti p» visą pasaulį.

Stiprus lietuvių rezistencinis vei
kimas vokiečių, okupacijos metu ir 
gana didelis lietuvių skaičius Vokie
tijos koncentracijos stovyklose argi 
taip pat nesako, kad lietuviai ne tik 
načiams nesimpatizavo, bet prieš 
juos visais, galimais būdais kovojo. 
Lietuviai su vokiečių okupantais 
energingai kovojo visur ten, kur 
buvo pažeidžiami lietuvių tautos 
gyvybiniai interesai.

Tad argi nekeista, kad mes be jo
kio pagrindo esame kaltinami savo 
tariamomis simpatijomis naciams? 
Žinoma, keista . . . Tačiau vra sa
koma, kad, norint mušti, surandama 
ir lazda. Ir' šį kartą tokia lazda 
rasta. Tik ji, kaip toliau matysime, 
sulūžusi, ir ja užsimojus mums tvoti, 
gali jos nulūžęs galas pačiam mušei
kai per pakaušį sudrožti.

Tas, kas drįsta mus kaltinti na- 
ciškumu, surasdamas nacių ir Lietu
voje, pirmiausia turėtų pažiūrėti, 
kurios tautybės tie jo randami buv. 
Lietuvos naciai: vokiečių ar lietuvių. 
Juk Lietuvoje buvo daugiau kaip 
4% vokiečių. Po Pirmojo Pasaulinio 
karo Lietuvai atstačius savo nepri
klausomą valstybę, Lietuvoje gyvenę 
vokiečiai gerokai asimiliavos. Dau-

studentų kul 
tuvių ir kitataučių kompozitorių 
kūrinių. Juos išpildė Algirdas Bra
zis, baritonas; Sylvia Sabonis, pia
nistė; Lulu Raben-Misevičienė, smui
kininkė. Siame koncerte dalyvavo 
tik iš Europos atvykusi operos so
listė Sofija Adomaitienė, kuri savo 
dainavimu tuč tuojau užkariavo 
atsilankiusiųjų simpatijas. Vakarą 
užbaigė „Birutės“ choras, kurį veda, 
muz. Jonas Byanskas. Programos 
metu kalbėjo B. Budginas. Studen
tams suaukota per 200 dolerių.

Šio klubo veiklą apibūdina 47. 
V. 5. „Naujienos“:

„Lietuvių Universiteto Studentų 
Klubas per penkioliką metų gyva
vimo yra surengęs daug gražių va
karų, išvažiavimų ir paskaitų. Gau
tą pelną visados, kaip ir dabar, 
aukojo sušelpimui moksleivių, ku
riems buvo reikalinga piniginė pa
rama. Už tai Klubas yra gražiai 
atsižymėjęs labdarybės darbais, už 
tą tenka jam didi pagarba“.

Organizuojasi lietuviai tremtiniai 
Čikagoje

Vis daugiau ir daugiau Ameriką 
pasiekia Lietuvių tremtinių. Bendri 
išgyventi vargai ir rūpesčiai riia 

kaltinami. Iš vokiečių tautos mes 
turėtume susilaukti ne kaltinimų ir 
dargi prasimanytų, ne šmeižtų, bet 
užuojautos ir paramos. Tur būt, 
sunku, būtų rasti DP lietuvį, kuris 
daugiau ar mažiau nebūtų nuo vo
kiečių nacių nukentėjęs. Vieni prie
varta buvo darbams išvežti, kiti 
prievarta buvo paimti į kariuomenę, 
treti apkasams, kiti vėl pusbadžiai 
vergavo fabrikuose ir t. t. ir t. t. 
Argi už visą tai, kas mums teko 
iškentėti, šiandien mes tik iš vokie
čių tautos esame verti paniekos ir' 
neapykantos? Jeigu taip yra iš tik
rųjų, tai labai liūdna. Tas faktas ro
dytų, ’ kad Vokietijoje tebėra gyva toji 
dvasia, kurios apsvaiginti vokiečiai 
milijonus žmonių žudė, kankino, de
šimtis milijonų žmonių išvarė iš 
savo tėvynės ir pavertė beteisiais 
vergais. Mes tikime, kad vokiečių 
tauta sveiksta, kad joje nėra visai 
išblėsęs žmoniškumas, kad vokiečių 
tautoje vietoj neapykantos kitoms 
tautoms ilgainiui. gims tolerancija, 
o, gal būt, ir meilė . . .

Nors mes ir daug esame nuken
tėję nuo vokiečių tautos, tačiau 
šiandieną neskelbiame keršto, o ieš
kome būdų, kaip su ta tauta, kurioje 
laikinę prieglaudą esame radę, ga- 
lijne draugiškai sugyventi. Bet tatai 
jitk pareina ne nuo mūsų vienų. Ir 
vokiečių tauta, o ypač jos spauda, 
mūsų atžvilgiu turėtų būti teisingą, 
korektiška ir rodyti daugiau širdies, 
o ne neapykantos.

Kaip tas turėtų būti daroma iš 
mūsų ir vokiečių pusės, mes pakal
bėsime trečiajame savo straipsnyje.

A. Tautginas

Kultūrinės
:__ naujienos
Rašytojų suvažiavimas

Š. m. birželio 13-14 d. d. šaukia
mas Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos visuotinis narių suvažia
vimas Kirchheime u. Teck (ameri
kiečių zonoje). Į šį suvažiavimą 
kviečiami atvykti draugijos nariai, 
laikraščių redaktoriai ir knygų 
•leidėjai.

Kadangi šiame suvažiavime bus 
svarstomi labai reikšmingt* LRT 
Draugijos konsolidaciniai klausi
mai, kviečiami kuo gausiau daly
vauti visų trijų Vokietijos okupa
cinių zonų ir kitų valstybių LRT 
Draugijos nariai. Ypatingai kvie- 
Sarni nariai iš anglų zonos, su ku
riais dėl atstuminių priežasčių ne
buvo galima užmegzti glaudesnio 
ryšio.

MIRĖ PETRAS CVIRKA IR BUT
KŲ JUZE

Leipzigo radijo pranešimu, ge
gužės 2 d. mirė LTSR Rašytojų 
D-jos pirmininkas Petras Cvirka. 
Gegužės 4 d. „Tiesa“ rašo, jog spe
ciali gydytojų komisija konstata
vusi, kad jisai miręs „nuo širdies 
paralyžiaus, sukelto širdies indų 
sklerozės. „ Palaidotas valstybės lė.- 
šomis. Laidotuvių komisiją sudarėt 
V. Niunka, K. Preikštas, A. Ven
clova, V. Mykolaitis-Putinas K. 
Korsakas, J. Šimkus, R. Šarmaitis ir 
K. Vairas-Račkauskas.

Balandžio 30 d. „Tiesa“ praneša, 
kad balandžio 22 d. Klaipėdoje rpirė 
poetas Butkų Juzė.. Palaidotas 
Telšiuose.

— Viena prancūzų leidykla jau iš
leido mūsų poeto Milašiaus raštų 
4 tomus. Išeis dar šeši. Tokiu būdu 
viso Milašiaus raštų prancūzai iš
leis 10 tomų. Ketvirtuoju tomu išėjo 
Milašiaus — „Contes et fabliaux de 
la vieille Lįthuanie“, kuri kainuos 
?00 frankų.' Knygos spausdinamos 
Švaicarijoj.

— Julien Duvivier Londone stato 
naują „Anna. Karenina" filmą.

— 1949 m. sukanka 100 metų nuo 
Strindbergo gimimo. Stockholmo 
„Strindbergo draugija“' ta proga 
ruošiasi išleisti pilną rašytojo kū
rinių laidą, kurioje bus paskelbta 
eilė dar nežinomų laiškų.

— Generalinis administratorius 
gen. Pierre Laffon, dalyvaujant ge
neraliniam gubernatoriui Pene, Te- 
ningene prie Freiburgo, atidarė nau- - 
jai įkurtą filmų studiją, kurioj bus 
sinchronizuojamos filmos.

— Gegužės 14 d.Paryžiuj įvyko tarp
tautinis Raudonojo Kryžiaus atstovų 
suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo 
30. tautų delegatai. Pagrindinis svar
stomas klausimas buvo žmonių gel
bėjimas nuo bado.

— Ritų kongregacijoje yra pfa- „ 
lėtas procesas palaimintaisiais pas
kelbti 110 prancūzų Vaikų, kurie 
auvo nužudyti Prancūzų Revoliuci
jos metu. Su šiuo skaičiumi Pran
cūzija tampa pirmąja tauta pasauly, 
daugiausiai Bažnyčiai davusia palai
mintųjų. Nekaltas kraujas ir kiek
viena neteisybė randa savo satis
fakciją Aukščiausiajame Teisin
gume.
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>/Vai'
JONUI KIN

Šiemet sukanka trisdešimt penkeri 
metai nuo pirmojo literatūros žur
nalo „Vaivorykštės“ pasirodymo 
(1912, Vilnius). Ano meto „Vai
vorykštės" pasirodymą galima drą
siai pavadinti literatūriniu sąjūdžiu, 
kuris sujungė grupę jaunų, talen
tingų rašytojų, pradėjusių organi
zuotą lietuvių literatūros kūrimo 
darbą. Nors tuo metu daugelis iš 
jų buvo debiutantai, tačiau visi jie 
davė pačius geriausius savo kūri
nius ir jais sudarė mūsų tautinės 
literatūros pagrindą.

Ir iš tikrųjų, gal būt, galima tvir
tinti, kad tai buvo kūrybiškojo entu
ziazmo vienas šviesiausių laikotarpių 
mūsų raštijai.

Šio sąjūdžio įkvėpėjas ir centrinis 
asmuo buvo daugeliui mūsų senes
niųjų gerai pažįstamas, garbingas 
Jubiliatas, Jonas Rinkevičius. Jis 
įsteigė ir leido „Vaivorykštę“, o taip 
pat buvo leidėju metraščių-almana- 
chų „Švyturys“ (po 320 psl.) ir dau
giau tūkstanties pavadinimų įvairių 
knygų.

Sąmoningą tarnybą tautinės kul
tūros labui Jonas Rinkevičius pradė
jo -1902 m., caro valdžios draudžia
mųjų lietuviškų raštų platinimu. Vė
liau jam teko imtis kitų vis svar
besnių darbų. Kultūros darbininkų 
buvo maža, o darbo daug. Todėl 
tiems patiems žmonėms teko dirbti 
įvairiose srityse.

Trumpą Jono Rinkevičiaus kultū
rinės veiklos vaizdą bei vertinimą 
galės sudaryti kad ir šios kuklios 
ištraukos iš Nepriklausomos Lietu
vos spaudos puslapių.

„LIETUVIŠKOS KNYGOS 
PRIETELIUS“

Ištraukos iš „Literatūros Nau
jienų“ K. Binkio straipsnio „Lietu
viškosios knygos prietelius“ („L. N.“, 
1934. V. 15):

„Naujaisiais laikais įvairių tautų 
literatūros istorijon, kartu su rašy
tojais, dažnai įeina ir leidėjai. Ypač 
didelėse tautose, kur knygų leidėjai- 
organizatoriai ne tik prisideda prie 
knygos išplatinimo; labai dažnai jie 
iškelia ir parodo pasauliui iki tol 
nežinomus, negirdėtus rašytojus ir 
juos išgarsina* . . . Mūsų maža ir 
neorganizuota knygų rinka vargu ar 
gali pavilioti kapitalą net ir dabar 
savo rentabilingumu. Ką jau kal
bėti apie aną laiką prieš 20-25 m. 
Tačiau ir tada atsirado žmogus, ku
ris ėmėsi knygų leidimo ne vien kaip 
„tautiško darbo“. Kad šisai darbas 
nuotaikai praėjus nesustotų, reikėjo 
sukurti medžiaginis pamatas, reikėjo 
jausti ir ateities perspektyvos. Pir
mojo didelio masto lietuviškų knygų 
leidėjo vaidmuo teko atlikti Jonui 
Rinkevičiui. Jono Rinkevičiaus var
das bus visada surištas su „Vaivo
rykštės", pirmojo literatūros žur
nalo, pasirodymu, taip pat, kaip ir 
su tūkstančiu įvairių knygų pavadi-

^orykštė"
iEVlClUI SUKAKO 60 METIJ. 35-ri
nimų „Švyturio“ leidykloj. Tačiau 
ne dėl skaičiaus išleistų knygų pava
dinimų Jonas Rinkevičius yra visų 
be išimties rašto žmonių, kuriems 
teko su jo leidykla turėti reikalų, 
mylimas ir gerbiamas. Knygų lei
dimo branžoje nepakanka vien ko
mercinių gabumų. Čia daugiau nu
sveria leidėjo Asmens savybės ir kaip 
tik tokios, kurių retai pas gerus ko
mersantus tesutinkame. Iš kur gi 
Lietuvoje atsirado toks tipiškas lei
dėjas, kurio mums pavydėtų ir di
desnių šalių raštb žmonės? Į tai ge
riausiai atsako J. Rinkevičiaus bio
grafija.

1887 m. gegužės 16 d. (sen. stil.) 
Avižienių km., Utenos parapijoje, 
biednų grįtelninkų Rinkevičių šei
moje gimė sūnūs ... Po 7 metų, tė
vui mirus, tapo Jonu Rinkevičium, 
nes turėjo pats pelnytis duoną. O jau 
sulaukęs 10 metų rankpelnis žy
giuoja į Vilnių. Vilniuje gi ne tik 
duoną pelnytis, bet ir susikalbėti Jo
nukui sunku.

. . . Pagaliau yra Dievas danguje: 
Jonuką paima kiemsargis už padė
jėją . . . Čia per dvejus metus iš 
algos ir iš gyventojų gausiai gau
namų arbatpinigių susikala kapitalą, 
o svarbiausia iš sargo sūnėno gim
nazisto gerokai įgauna mokslo. 
Miršta patronas ir Jonukui reikia 
keisti „profesiją“. Dirba visokius 
sunkius darbus, bet niekuomet neuž
miršta knygos ir kaip įmanydamas 
mokosi . . .'

1907 m. persikelia į Kauną ir įstoja 
į Komercinę mokyklą, bet dėl lėšų 
stokos turi ją apleisti ir atsiduria

LTSR liei
Jubiliejiniame „Tiesos“ nr. š. m. 

balandžio 27 d. pranešama, kad 
LTSR įrengiamas lietuvių literatū
ros muziejus. Straipsnyje rašoma:

„Vienoje iš daugelio vitrinų ga
lima pamatyti pirmosios lietu
viškos knygos — Mažvydo kate
kizmo reprodukciją. Leidiniu, 
pasirodžiusiu 1547 metais, prasi
deda lietuviškosios spausdintosios 
knygos istorija kuri bus atvaiz
duota lietuvių literatūros insti
tuto įrengiamame muziejuje.

Viename iš kambarių išdėstyti 
pirmieji lietuviški leidiniai. Kiti 
eksponatai iliustruoja mūsų krašto 
literatūros vystymąsi ligi „Auš
ros“ laikotarpio, o taip pat ir 
tuo metu. Ten pat yra vitrinos, 
skirtos Strazdeliui. Valančiui, Ba
ranauskui, Žemaitei, Jablonskiui 
ir t. t.“

Tačiau, kaip iš tolimesnių „Tiesos“ 
informacijos pastraipų matome, šio 
muziejaus tikslas vaizduoti ne lietu
vių tautos literatūrą, bet bolše
vikinę propagandą Lietuvoje.

„Atskirą skyrių sudaro lietuvių

ir jos lei<
METAI NUO „VAIVORYKŠTES" P.
Seinuose, „Šaltinio“ administraci
joje. Įsitraukia į to laiko lietuviš
kąjį darbą: vaidina, chore dainuoja. 
Jono Adomiškio slapyvarde į laik
raščius rašinėja ir t. t. Pagaliau su
galvoja išleisti kalendorių „Priete- 
lių“ 1910 metams ir antrą Semeliš- 
kiečio dramatinį veikalėlį „Naujas 
Kelias". Iš Seinų pradeda susiraši
nėti su liet, rašytojais. Ir to pasė
koje gimsta pirmas metraštis-alma- 
nachas „Švyturys" (320 pusi.) 1911 
metams. „Švyturio“ moralinis pasi
sekimas buvo didelis .

. . . Imta galvoti apie „Vaivorykš
tės“ leidimą. J. Rinkevičius tada 
jau turėjo Vilniuje skelbimų kon
torą, kuri neblogai vertėsi. Tad ir 
vėliau gimusios „Vaivorykštės“ defi
citas buvo iš ko padengti. Kartu 
imta leisti mūsų rašytojų veikalai: 
Krėvės, Šeiniaus, Maironio, Vaiž
ganto, Vaitkaus ir kt. Vaižganto 
raštų I tomas, kartu su „Vaivorykš
tės.“ VI kn„ karui užėjus, liko spaus
tuvėje ir žuvo. 1916 m. sudegė ir 
kitos J. Rinkevičiaus išleistos ir Vil
niuje paliktos knygos.

. . . Petrapily ir Voroneže J. Rin
kevičius dirbo Liet. Centr. K-tOi 
Kultūros ir Švietimo sekcijoj darbų 
vedėju: buvo spaustuvė, knygų bei 
laikraščių leidykla.

. . . Grįždamas iš Rusijos J. R. 
parsivežė vagoną ten išleistų knygų 
ir 1918 m. įsteigė knygoms leisti 
„Švyturio“ bendrovę, kuriai ir va
dovavo. „švyturio“ didžiausios veik
los metu buvo išleidžiama po 10—15 
leidinių per mėnesį. „Švyturio“ 
pastangomis buvo pastatyta ir da-

ėjas
bartinė „Spindulio“ spaustuvė. Apie 
„Švyturio“ nuveiktą darbą ir jo 
reikšmę reikėtų išleisti atskiras vei
kalas, nes anais laikais, kai mūsų 
mokyklos buvo be vadovėlių, o vi
suomenė ir jaunimas be knygų — 
sugebėjo išvystyti tokį tempą, kad 
per keletą gyvavimo metų išleido 
arti 1000 pavadinimų . . . Tačiau 
1930 m. gaisras palaužė mūsų ne
nuilstamo knygų leidimo pionieriaus 
užsispyrimą . . .
... Ir visuomenė ir rašto žmonės 

šiam tiek nusipelniusiam lietuviškos 
knygos prieteliui linki, kad jis juo 
greičiau imtųsi vėl savo pamėgto 
darbo ir kad sekantis 25-metis jam 
būtų skaidresnis ir nemažiau vai
singas kaip pirmasis“.

„MUSU LITERATŪROS 
VAIVORYKŠTE“

Ištrauka iš Stepo Zobarsko str. 
„Mūsų literatūros Vaivorykštė“ — 
tilp. „Lietuvos Aide“ 1933 m. 154 nr.:

. . Vaivorykšte buvo pavadintas 
storas (daugiau kaip 200 psl.) žur
nalas, kuris sujungė į vieną glau
džią šeimą visą eilę dabar tokių jau 
nebeišjudinamų literatūros šulų, 
kaip Maironis, Vaižgantas, Binkis, 
Vienuolis, Krėvė, Šeinius, Putinas, 
Gustaitis, Sruoga, Kirša, Gira ect 
. . . „Vaivorykštė“ buvo grynai dai
lės žurnalas, dėl to ir jo uždaviniai, 
tiesa dideli ir sunkūs, buvo daugiau 
meniško-literatūriško pobūdžio. Pir
mojo numerio prakalboje redakcija, 
išnagrinėjusi žurnalo kryptį ir lie
tuviškos literatūros klestėjimo sąly
gas. visų vaivorykštiečių vardu pasi-

muziejus
energingai kovojo prieš rusų paver
gėjus. Tatai mums įtikinamai kalba 
istorijos faktai ir rodo gausūs doku
mentai. Tačiau dabartiniai Lietuvos 
okupantai, klastodami istorinius fak
tus, skelbia kažkokią lietuvių-rusų 
draugystę. Ta draugystė pavaizduo
jama ir literatūros muziejuje:

„Eilė eksponatų vaizduoja lie
tuvių ir rusų tautų draugystę. 
Nežiūrint caro satrapų įvesto 
spaudos draudimo pažangieji 
rusų tautos inteligentijos atsto
vai rėmė lietuviškąją kultūrą."

Vyskupas Valančius, vyskupas 
Baranauskas, Žemaitė, Jablonskis, 
kun. A. Juškevičius ir daugelis kitų 
senosios kartos lietuvių rašytojų, 
kurių paveikslai gal būt kabės litera
tūros muziejuje, buvo didžiausi 
kovotojai už Lietuvos laisvę, di
džiausi kovotojai prieš rusų prie
spaudą. Jų paveikslų kabinimas ša
lia paveikslų Lietuvos priešų yra 
ne jų pagerbimas, bet išniekinimas. 
Taip gali elgtis tik tie, kurie ne
gerbia laisvės, kultūros ir žmogaus 
asmenybės.

revoliucinė spauda. Pirmieji so
cialdemokratų laikraščiai, pasi
rodę dar prieš 1905 metus, nuolat 
gausėjanti spauda, 1917 metų 
„Tiesos“ numeriai akivaizdžiai 
parodo marksistinės lietuviškos 
literatūros užuomazgą. Tos lite
ratūros augimą vaizduoja sten
dai, skirti V. Mickevičiui-Kapsu- 
kui ir Janoniui ir čia pat esan
čios Liudo Giros ir Salomėjos 
Neries vitrinos.

Įeidamas į ruošiamą muziejų, 
lankytojas pirmą savo žvilgsnį 
mes į skyrių, kuriame išdėstyti 
Lenino ir Stalino veikalų lietu
viškieji leidimai, o taip pat gau
sūs mūsų respublikos rašytojų 
kūriniai apie didžiuosius tary
binės valstybės kūrėjus.“

Vokietija ir Rusija — du didieji 
lietuvių tautos ir L'etuvos priešai. 
Rusija ir Vokietija ne kartą dali
nosi Lietuvos žemes, kankino ir 
naikino lietuvių tautos žmones. Ca- 
ristinė rusų okupacija Lietuvai buvo 
sunki ir iš jos pareikalavo daug 
aukų. Lietuvių tauta ryžtingai ir

Aloyzas Baronas

gegužis prie IKaint

Aplink šviesus gegužio aidas, 
O širdyje kurtus ruduo. ♦ 
Teka platus ir lėtas Mainas, 
Ir teka skausmas, kaip vanduo.

Jaunas, šviesus gegužės eina, 
Margais žiedais išsagsto lauką, 
O ilgesys platus, kaip Mainas, 
Kasdien į tavo širdį plaukia.

Svajoji: ten maži miesteliai ,. i 
Ten kaimai vienkiemiais išeina ...
Kas tau šios lankos, pievos žalios 
Ir šis platus ir lėtas Mainas

, Prieš mažą upeliuką Jėsios
Prieš vieną šienapiūtės dainą . . . 
Jaunas gegužis, dienos šviesios 
Ir ilgesys platus kaip Mainas ...

sako, kad jų uždavinys esąs sukurti 
lietuvišką literatūrą . . . Tad jie šau
kė: „Vardan pačios mūsų dailiosios 
raštijos labo karštai kviečiame mūsų 
plunksnos draugus, jus, kurie tautos 
raštiją sutverti turite, — gaminkite 
mums tokių dailės veikalų, kurie 
duotų vien estetikos pasigerėjimo: 
tik tokiems veikalams bus vietos 
„Vaivorykštėje“, Siaurajai parti- 
jinei literatūrėlei, neapykantos apo- 
teozui, tautos dvasinių bei tikybinių 
jausmų užgavimams „Vajvorykštė“ 
netarnaus . . . Tokiais tat siekiais, 
tokiuo tat credo einam nūdien j mū
sų visuomenę dailės žodžio sėtu 
Einam, kad ir nedaug žadėdami, bet 
už tat daug pasitikėdami (205 psl.).

. . . Pavartę puslapius, mes ma
tome, kad „Vaivorykštė“ buvo išti
kima savo principams ligi pasku
tinės eilutės. Visuose jos pusla
piuose dominuoja ramus, kultūrin
gas straipsnių tonas, gilus tautos ir 
jos literatūros veikalų supratimas, 
pagarba tikrajai kūrybai ir širdingas 
noras patarnauti tautinei kultūrai...

. . . „Vaivorykštę", leido žinoma* 
lietuviškos knygos novatorius Jonas 
Rinkevičius . . .

. . . Aiškus dalykas, kad „Vaivo
rykštė“ darė įtakos to meto apšvies- 
tesnei visuomenei ir. gal būt, ne vie
nam padėjo tinkamai susiformuoti 
savo pasaulėžiūrą ir tautiškai ap
sispręsti, nekalbant jau apie jaunes
nę literatūros darbininkų kartą, prie 
kurios išauklėjimo „Vaivorykštė“ 
yra neabejotinai prisidėjusi . . .

. . . „Vaivorykštė“ ėjo neilgai: pra
dėjo 1912 m., sustojo 1914 m. Pasku- 
tirtis numeris buvo pašvęstas Mai
roniui ... Ir dabar, kada jau kultū
riškai taip toli esame pažengę, žiū
rime į „Vaivorykštę“ su pavydu, ne
žinodami, ar greit sulauksime jos 
verto pavaduotojo.“

Taigi tokių didelių nuopelnų Gerb. 
Jubilijatas turi lietuvių literatūrai 
ir knygai. Todėl linkime Jam lai
mingai grįžti į laisvą Tėvynę ir ten 
dirbti Jo pamėgtosios lietuviškos 
literatūros ir knygos kultūrai.

Alg. Giedrius

Raudonkrūtinis
Senesnioji mūsų karta, dar mo

kanti rusiškai, iš jų raštų pažino ru
siškuosius savo rūšies Tcovotojus: 
Stenką Raziną, Pugavičiovą ir kitus. 
Matėme apie juos ir kino filmų, ypač 
pirmosios 1940-41 m. okup. metu.

Pažindami kitų tautų panašius ko
votojus prieš anų laikų valdantįjį ar 
vyraujantįjį luomą, mažiausiai pa
žįstame panašias asmenybes iš savo 
tautos tarpo. Liaudies lūpose jie dar 
tebegyvena, bet mūsų literatūra jais 
nesusidomi. Nelabai mėgstame knai
siotis po praeitį. Tiesa, kiek daugiau 
pažįstame savąjį Blindą-svieto ly
gintoją, ir tai Žemkalnio dramos 
dėka. O į Blindą panašių asmenybių 
senovėje būta ir daugiau, ypač Že
maičių krašte.

Vienas tokių buvo žmonių vadina
mas Raudonkrūtinis. Kaip Blinda, 
taip ir šis veikė Žemaičiuose dar 
baudžiavos laikais, devynioliktajame 
šimtmetyje. Dar kalbama, iš bau
džiavos laikų ir apie kitus garsiuo
sius Žemaičių plėšikus: Laucių irkt., 
bet jie jau nebe tokie populiarūs, 
kaip Blinda ir Raudonkrūtinis, nes 
neturėjo ideologinio kovos pagrindo. 
Apie Blindą ir Raudonkrūtinį dar 
iki pat paskutiniųjų laikų Žemaičių 
liaudis plačiai tebekalba. Nesmerkia 
jų, bet dažniausiai mini šiltais žo
džiais, kaip’„svieto lygintojus“. Mat, 
jie plėšdavę tik turtinguosius, keršy
davę už baudžiauninkų skriaudimą 
ir priplėštą turtą atiduodavę netur
tingiesiems. Tad nenuostabu, kad 
neturtingieji juos gerbdavo ir ne
smerkdavo net maldingiausias žemai
tis senukas ar senutė. Apie jų darbų 
vertę, ar jie mūsų šių dienų akimis 
žiūrint buvo pateisinami ar ne, ne
svarstysime, bet tik trumpai perinė
sime akimis, kaip istorinius asme
nis, liaudyje palikusius legendarius 
vardus. •

Raudonkrūtinis mėgdavęs dėvėti 
raudoną liemenę, tad nuo jos ir 
kilęs tas jo pavadinimas. Jis dar bu

vęs vadinamas Vaitkumi ir Apynė
liu. Kuri tikroji jo pavardė? Gal 
reiktų apsistoti prie Vaitkaus, nes 
tokių pavardžių Žemaitijoje daug. 
Apynėlis, greičiausiai, buvo jo slapy
vardis, kurį vėliau paveržė išpopu
liarėjęs Raudonkrūtinio pavadini
mas, duotas pačios liaudies, paskui 
patikęs ir pačiam Vaitkui.

Kai Blinda buvo kilęs iš baudžiau
ninkų eilių, Raudonkrūtinis, atvirkš
čiai, iš bajorų. Jo tėvas turėjęs 
dvarelį Raseinių apskrityje ir buvęs 
žiaurus ponas savo baudžiauninkams. 
Aišku, kad Raudonkrūtinis buvo iš
silavinęs žmogus, nes jis mėgo daug 
skaityti, domėjosi laisvųjų plėšikų 
gyvenimu ir pažinojo Prancūzų Re
voliuciją. Jis buvo romantikas ir 
pažinęs baudžiauninkų vargus, no
rėjo kuo nors jiems padėti. Nemo
kėdamas ar anais laikais neturėda
mas sąlygų surasti kitokių kovos ke
lių, pasirinko plėšimo keliu „lyginti 
svietą“. Metęs žiauriojo tėvo, kuris 
jo auklėjimu nesirūpinęs, namus, 
nutraukęs ryšius su bajorų luomu, 
dar būdamas jaunas, tik 20 metų 
amžiaus, pasitraukė į miškus ir 
suorganizavo nemažą baudžiauninkų 
„plėšikų“ būrį. „Nuo kalnų kasu — 
į daubas metu“ — paskelbė savo ko
vos šūkį. Tai buvo trumpa jo pro
grama.

Iš pradžių jis su savo būriu veikė 
Raseinių ir Tauragės aps., bet vėliau 
pasiekdavo ir tolimesnes Žemaitijos 
vietoves. Tai buvęs dvarininkų, 
ypač žiauresniųjų, siaubas. Su savo 
būriu puldavo dvarus, juos apiplėš- 
davo, keršydavo už baudžiauninkų 
engimą, ir vėl dingdavo miškuose, 
išplėštą turtą išdalinęs neturtingie
siems.

Mėgdavęs ir išdaigas. Kur jo ne
pažindavo pasirodydavo vienas. Apie 
vieną tokių atsitikimų pasakojama 
Šiaulių apskrityje. Užėjęs į vieną 
karčiamą ir radęs begeriančius tris

bajorus. Bajorai kaip tik kalbėjosi 
apie Raudonkrūtinį. Kiek pasiklau
sęs, Raudonkrūtinis įsiliejo į jų kal
bą ir pasisakė gerai pažįstąs Rau
donkrūtinį. Bajorai susidomėjo ir 
pradėjo plačiau apie jį teirautis.

— O, ne, jis nėra toks žiaurus, 
kaip ponai manote! — Raudonkrūti
nis jiems pabrėžė apie save. — Ne 
vien piktuoju jis bajorus plėšia, 
bet moka ir visai gražumu juos 
apvalyti. Net nepasijunta bajorai, 
kaip juos apvalo nuo brangesnių 
daiktų.

krūtinis atsistojo, sugriebė visas 
brangenybes ir padėkojo bajorams. 
Mato bajorai, kad jis iš tikrųjų 
ruošiasi jų brangenybes pasisavinti. 
Šoko atsiimti, bet tuo tarpu Rau
donkrūtinis atskleidė savo paslėptą 
raudonąją krūtinę, ir bajorai apstul
bo. Kai atsipeikėjo, Raudonkrūtinis 
buvo dingęs. Na, šitokios išdaigos 
būdavo tik retos, kada norėdavo 
pajuokauti iš bajorų, tai buvo poilsio 
pramogos.

Raudonrūtinio būryje buvo kieta 
drausmė. Žygio metu draudė gerti 
ir drausmei nusikaltusius bausdavo 
net mirtimi. Kartą žygio metu vie
nas jo vyrų pasigėrė. Raudonkrūti
nis liepęs jį pririšti prie medžio ir 
sušaudyti. Smarkiai bausdavo ir 
tuos savo vyrus, kurie pabandydavo 
apiplėšti neturtinguosius sauvališ- 
kai savo naudai, be vado žinios.

Po kiek laiko Raudonkrūtiniui 
pasidarė ankšta rusų valdomame 
Žemaičių krašte. Bajorų įprašyta, 
rusų valdžia pradėjo jį persekioti. 
Ant kojų sukelti kazokų ir policijos 
būriai pradėjo gaudyti jo vyrus ir 
jį patį. Kai kurie jo vyrai pateko į 
rusų rankas ir buvo pakarti. Rau
donkrūtinis su savo vyrų likučiu 
perbėgo į vokiečių pusę — Klaipėdos 
kraštą. Čia pasislėpė tankiuose 
Aukštgirių, Vilkduobių ir Viešvilės 
miškuose. Kaskalniuose, kur sausos 
aukštumos, aukšti ir tankūs medžiai, 
surado puikią prieglaudą. Gyveno 
oloje ar dauboje, bet plėšimais ne- 
beužsiimdavo. Vertėsi prekių kon
trabanda per sieną.

Nors ir vokiečių pusėje gyveno, 
bet rusų valdžia neišleido jo iš akių. 
Įprašyta vokiečių policija pradėjo 
gaudyti Raudonkrūtinio būrį. Vie
ną vakarą vokiečių policija užklupo 
jo vyrus Aukštgirįų karčiamoje. Per 
susirėmimą žuvo keli Raudonkrū
tinio vyrai ir pora policininkų ar 
kareivių.

Už Raudonkrūtinio galvą buvo 
pasiūlyta stambi piniginė dovana, 
kuri daug ką viliojo. Tuo metu 
Raudonkrūtinis sunkiai susirgo ir 
gulėjo vienoje pirtyje netoli Lauk- 
sargės. Sergantį Raudonkrūtinį už

— Netikime, ponas, — paabejojo 
bajorai. — Kas jam gali leisti ge
ruoju save apvalyti, ypač dar ba
jorai.

— Jeigu netikite, ponai, aš galiu 
jums parodyti, kaip jis daro.

Smalsumas nugalėjo bajorus. Pa
prašė. kad parodytų. Raudonkrūtinis 
paprašė sudėti ant stalo savo auk
sinius laikrodėlius ir žiedus. Trys 
bajorai vieno nepažįstamojo ne
pabūgo, kad jis galėtų juos apmauti, 
ypač, kad jis atrodė išsilavinęs, 
mandagus ir greičiausiai bajoras. 
Sudėjo savo brangenybes ir smal
siai sekė, ką čia parodys. Raudon

klupo vokiečių policija, vieno vals
tiečio padedama. Gintis nebeturėjo 
jėgų Vokiečių policija jį atidavė 
rusams, kurie surištą parsigabeno Į 
Tauragę.

Visi tikėjosi, kad dabar rusai 
Raudonkrūtinį pakars, kaip ir jo 
anksčiau suimtuosius vyrus, bet ru
sai pasielgė atvirkščiai. Vietoj karti, 
teismas priteisė įkrėsti 200 rykščių, 
manydamas, kad silpnas ligonis 
tiek smūgių neišlaikys. Tačiau Rau
donkrūtinis smūgius atlaikė ir dar 
pajėgė nurėplioti iki t arčiausios kar- 
čiamos, alaus išgerti,' nes nuo smū
gių buvo labai ištroškęs. Tai. maty
dami, rusai papirko karčiamniką į 
alų nuodų įdėti, ir Raudonkrūtinis, 
išgėręs alaus, po 15 minučių mirė. 
Tai atsitiko apie 1850 metus, vadi
nas, daugiau kaip 10 metų prieš 
baudžiavos panaikinimą. ;

Po Raudonkrūtinio mirties žemai
čiai valstiečiai sukūrė apie jį įvai
riausių legendų. Klaipėdos krašte 
net vokiška daina apie jį buvo su
kurta, kurioje Raudonkrūtinis gar
binamas kaip neturtingųjų užtary
tojas ir geradaris nelaimėse, ir ker
šytojas baudžiauninkų skriaudėjams. 
Vadinas, jis buvo populiarus ir ne
lietuvių tarpe. Tačiau reikia abejoti, 
kad toji daina buvo sukurta vokiš
kai. Greičiausiai ją buvo sukūrį že
maičiai valstiečiai, o vokiškai kal
bantieji, išgirdę ją, išsivertė. Se
nųjų žemaičių yra kalbama, kad bu
vę dainų apie Raudonkrūtinį, kurias 
vėliau pamiršę. Tik gal išliko vo
kiškas vertimas.

Apie Raudonkrūtinį dažnai girdė
davau senųjų ka.bas dar savo vai
kystės metais, bet iki šiol nemačiau, 
kad jis būtų kur nors aprašytas, nes 
lietuvių spaudoje neteko apie jį 
užtikti. Tik čia, tremtyje, išsikalbė
jus su vienu mokytoju, gyvenusiu 
Klaipėdos krašte, teko išgirsti, kad 
vokiečių spaudoje jis buvęs aprašy
tas. 1927 m. Klaipėdoje išleistam « 
leidinyje „Kulturbilder aus dem 
memellandischen Juragebiet“ mo
kytojas Svarcynas aprašė ir Rau
donkrūtinį. St. Širvys
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Norima užmegzti 
ryšius su IRO

LTB Vyr Komitetas ruošiasi už
megzti ryšius su IRO įgaliotiniu ir 
jam pareikšti savo pageidavimų dėl 
besimosios IRO administracijos or
ganizacijos. Bus siekiama, kad visas 
stovyklų administravimas būtų per
duotas j savo tautiečių rankas, ka
dangi mūsų turima pakankamai rei
kalingų specialistų, patyrusių admi
nistratorių ir pakankamo sugebėji
mo, karį rodo mūsų darbas švieti
mo ir {vairiose 'kultūros srityse, juo 
labiau, kad praktiškai stovyklų ad
ministravimas ir iki šiol buvo pačių 
tremtinių rankose Administracijos 
aparatas sudarytas iš tremtinių, be 
jo, žymiai pigiau atseitų.

HANAU STOVYKLĄ VIZITUOS 
VYK. ŠV. SOSTO DELEGATAS 

VOKIETIJAI
Birželio 1 d. Hanau DP stovyklą 

vizituos vyr. Šv. Sosto delegatas 
Vokietijai monsinjoras Munch, ku
ris kartu yra Sv. Sosto įgaliotinis 
ir DP reikalams.

PASITARIMAS USFET SU DP 
ATSTOVAIS

Gegužės 12 d. karinės valdžios or
ganai pakvietė lietuvių, latvių, estų, 
lenkų, ukrainiečių, gudų ir rusų DP 
bendruomenių atstovus į USFET 
pasitarimo, kuriame buvo pasikeista 
nuomonėmis ir pasitarta įsikurdi- 
nimo, skryningų .ir kitais aktualiais 
DP klausimais. USFET kalbėtojas 
pranešė, kad principe skryningai 
jau yra baigti, tik būsiančios tinka
mai atžymėtos identifikacijos kor
telės, kur tatai nebuvo savo laiku 
padaryta. Negyvenantiems stovyk
lose ir norintiems gauti DP statusą 
emigracijos reikalu bus sudarytos 
karinės komisijos.

STEIGIA SATYROS TEATRĄ
Vilniaus teatro rež. Škėma, Kauno 

teatro aktoriai — Valiukas ir Vasi
liauskas ir šio teatro koncertmeiste
ris Kalvaitis imasi iniciatyvos 
steigti tremtyje satyros teatrą. Tea
tro repertuarą sudarys daugiausiai 
mūsų rašytojų-satyrikų, esančių 
tremtyje, originalūs kūriniai, kurie 
yra užsakyti ir rašomi specialiai 
šiam teatrui. Teatro tikslas, inter
pretuojant bendrus tremties gyveni
mo reiškinius, duoti tremtiniams 
sveiko jumoro ir tuo būdu galimai 
įnešti skaidrumo i jų nuotaikas.

PROFESORIŲ PASKAITOS 
STOVYKLOSE

LTB Vyr. Komitetas susitarė su 
Aukštųjų Mokyklų mokomojo per
sonalo Sąjunga dėl šios sąjungos 
narių sistematiško lankymosi sto
vyklose su paskaitomis. Išlaidas 
padengs LTB Vyr. Komitetas.

ARCHYVAS LIETUVOS 
DOKUMENTACIJAI SAUGOTI
Bostone yra įsteigtas vadinamas 

Lietuvos dokumentacijai saugoti ar
chyvas, kuris rinks ir saugos lietu
vių tautos kultūrines vertybes ir is
torinę medžiagą. Atsižvelgiant į 
tautos išblaškymą ir reikalą gelbėti 
tautos kultūrinius turtus, toks archy
vas turės nepaprastai didelės reikš
mės. Pageidautina, kad archyvas 
užmegztų kiek galima tampresnius 
ryšius ir su lietuviais tremtiniais 
Vokietijoje.

NUMATOMA STEIGTI 
PAIEŠKOJIMU BIURĄ

Norint sėkmingiau organizuoti 
tautiečių paieškojimus, numatyta 
steigti LTB paieškojimų biurą, ku
riam oficialiai veikti bus prašoma 
USFET leidimo. Pažymėtina, kad 
LTB kartoteka jau dabar yra ga
vusi paieškojimų veik iš visų pasau
lio kraštų, tame skaičiuje ir iš In- 
dokinijos.

Kartotekos ir paieškojimų reikalai
Dar ne visos stovyklos pristatė 

užpildytus kartotekos blankus. Rei
kia tai paskubinti, stengiantis CJ 
Kartotekon įrašyti visus stovyklose 
ir privačiai gyvenančius mūsų tau
tiečius. Tai darant reikia nepa
miršti užpildyti k/blankus ir buvu
siems stovyklų ar jų apylinkių gy
ventojams, kurie yra mirę arba iš
vykę iš V. Vokietijos ribų (Ameri
kon, Lietuvon ar kitur), antroje jų 
blankų pusėje padarant atatinka
mus atžymėjimus. Pavienių asmenų 
k/blankų užpildymas stovyklose tę
siamas nuolat, bendra nustatyta 
tvarka. Trūkstamus kiekius k/blan
kų stovyklos gauna iš savo Apy
gardos Komiteto.

Visos mūsų stovyklos turi nepa
miršti kiekvieno mėnesio pirmą 
dieną siuntinėti savo Apyg. Komi
tetams C/Kartotekai papildyti žinias 
už kiekvieną praėjusį mėnesį (iš- 
sikėlimai-apsigyvenimai. mirlmai- 
g'm lai, santuokos-skyrybos). To
kiu žinių blankai vra išsiuntinėti 
visoms m/stovykloms per jų Apyg. 
Komitetus.

Ieškant giminių bei pažįstamu,

Per Sekmines Scheinfelde* euruoš- 
tos krepšinio žaidynės įrašė dar

latvių komandos buvo daugiau rink
tinių pobūdžio, ir taip susidarė du 
itin pajėgūs vienetai. Iš lietuvių pu
sės dalyvavo trys stiprios komandos 

iš amerikiečių zonos ir po vieną 
atstovą iš anglų zonos (Gottingeno 
SK) ir prancūzų zonos (Tūbingeno 
ASK Vytis). Abi šios komandos yra 
savo zonų meisteriai.

ŽAIDYNIŲ EIGA
Visi žaidynių dalyviai, aštuonlos 

komandos, burtų keliu gavo eilės 
numerius ir taip paaiškėjo pirmosios 
poros.

Pirmose rungtynėse Tūbingeno 
ASK Vytis po įdomios dvikovės nu
galėjo Wurzburgo latvių YMCA 36— 
27 (10—15). Tubingeniečiai ypatingai 
stipriai sužaidė paskutiniąsias dešimt 
minučių, kai savo sparta susmukdė 
latvių zoną. Taškai: Tūbingeno ASK 
Vytis- Saladžius (10), Alinskas (8), 
Cerkeliūnas (5), Ošlapas II (5), Pet
rauskas (4), Ošlapas I (4); Wiirz
burgo YMCA: Blicavs I (10), Rings 
(7), Grasis (6), Blicavs II (4).

Antrosios rungtynės pateikė staig
meną, nes Darmstadto po mintinės 
kovos įveikė žaidynių favoritą 
Scheinfeldo Kovą 40—38 (24—18). 
Latviai pasirodė kaip itin stiprus 
vienetas. Taškai: Darmstadto Kursą: 
Igenbergs (15), Stulginš (6), Lusars 
(3), Bumbers (2); Scheinfeldo Kovas: 
Lauraitis (14), Grybauskas (11), Bi
rutis (8), Gailius (3), Gružauskas (2). 
Ypatingai daug vargo koviečiai tu
rėjo su ilguoju Igenbergs, kuris bu
vo sunkiai uždengiamas.

Toliau Kempteno GSK be vargo 
įveikė Geislingeno estų YMCA 33— 
23 (19—6). Estai žaidė simpatingai, 
bet turėjo supasuoti prieš rafinuo
tesni kempteniečių žaidimą. Taškai: 
Kempteno GSK: Racevičius (12), 
Krutulis (11), Sventickas (4), Šlepe
tys (4), Panavas (2); Geislingeno estų 
YMCA: Hanna (12), Uhlberg (10), 
Valmae (1).

Dillingeno SK taip pat neturėjo 
daug rūpesčio kovoje su Gottingeno 
SK ir laimėjo 49—31 (15—10). Taš
kai: Dillingeno SK: Kurauskas (15), 
Brinkmanis (10), Anaitis (9), Rada- 
vičius (9), Birgilas (3), Paškevičius 
(3); Gottingeno SK: Ignatavičius 
(13), Šutas (9), Stasiulis (6), Grėb- 
liauskas (3).

Scheinfeldo Kovas krito į pralai
mėjusių pusę ir ten susitiko su 
Wurzburgo latvių YMCA. Po ne
lengvo žaidimo Kovas nugalėjo 54— 
38 (28—18), Taškai: Scheinfeldo Ko-

vieną gražų lapą tremtinių sporto 
istorijoj. Šios žaidynes dar kartą 
parodė, kad atskiro sporto klubo 
iniciatyva galima daug ką padaryti 
ir įblokšti tikrai giedrių spindulių 
į tremtinišką kasdienybą. Jau praei
tais metais Scheinfeldą* davė pavyz
dį, kaip tokias žaidynes reikia pra
vesti, o šiemet dar daugiau pa
sistengė ir neapvylė.

Buvo galvota, kad šiose žaidy
nėse susirinks pats geriausias pa- 
baltiečių elitas. Iš pradžių savo su
tikimus davė visi kviestieji vienetai. 
Vėliau paaiškėjo, kad latvių repre
zentacinė komanda, kuriai pagrindą 
duoda Lūbecko žaidlkai, į Schein- 
feldą atvykti negalės. Mat, neseniai 
latvių reprezentantai išvyko gastro
lių į Prancūziją įr ten užsibuvo il
gesnį laiką. Taip iš žaidynių atkrito 
patys pajėgiausi latviai, o prieš pat 
žaidynes tuo pat keliu pasuko ir 
mūsų reprezentantai — Kempteno 
Šarūnas. Pirmieji Šarūno pateikti* 
motyvai, atrodo, nebuvo rimti — ta
riamai dėl maisto stokos ir tarny
binių sunkumų. Kiek mums žinoma, 
dalis šarūniečių į Scheinfeldą vykti 
norėjo ir kaip tik tie, kurie su maistu 
silpniau vertėsi, nei jų draugai. Ga
lutinai nutarus į Scheinfeldą ne
vykti, tie žaidlkai, kurie, nežiūrint 
visko, šiose žaidynėse norėjo daly
vauti, pradėjo asmeniškai kombi
nuoti ir išvyko į Prancūziją. Tokiu 
būdu Kempteno Šarūnas, iki šiol 
mūsų didysis pasididžiavimas ir vil
tis, išsibarstė ir kaip komanda jau 
neegzistuoja. Sis Kempeno Šarūno 
išsiskirstymas nėra smulkaus po
būdžio įvykis ir prie šios temos mes 
grįšime kita proga. Tuo tarpu ga
lime pastebėti, kad į Prancūziją 
ištrukusieji keli mūsų reprezentan
tai susitiko su latvių reprezentantais, 
kurie Prancūcijoj labai sėkmingai 
žaidė AH Stars Riga vardu. Rung
tynes įtikinančiai laimėjo mūsiškiai, 
kurie savo pasiekimais nustebino 
prancūzus ir sudarė didelę propa
gandą lietuviškam krepšiniui.

Nedalyvaujant Lūbecko latviams 
ir Kempteno Šarūnui, žaidynės gavo 
kuklesnes apibraižas, bet savo ver
tės nieku būdu nenustojo. Dalyvavo 
penkios lietuvių komandos (Schein- 
feldo Kovas, Tūbingeno ASK Vytis, 
Dillingeno SK, Kempteno GSK, 
Gottingeno SK), dvi latvių (Darm
stadto Kursą, Wurzburgo YMCA) ir 
viena estų (Geislingeno YMCA). Abi

Mūsų atsakymas „Žiburiams“
„Žiburių“ nr. 21 (80), skyriuje i 

„Lietuvių tremtinių spaudoj pasi- Į 
žvalgius“, tūlas A. Dūda primena Į 
„T. G.“ red. straipsnį iš 71 nr. 
„Bendruomenės tarnyboje’* ir jį sa
votiškai komentuoja:

„Žinoma, niekas iš mūsų negali 
uždrausti kam nors tartis su kokiu 
komitetu. Tačiau susitarus reikia ir 
jo vardu pasivadinti. Taigi, išeitų, 
kad .Tėviškės Garsas“ yra ne Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenės, bet 
LTB Vyr. Komiteto savaitraštis. 
Pasivadinimas Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės laikraščiu sugestijo- 
nuoja, kad kiti laikraščiai yra ne 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės. 
Tuo tarpu jie ir be susitarimo su 
LTB Vyr. Komitetu tokiais yra ir 
stengiasi tai pačiai Bendruomenei 
patarnautu

Koks gi tikslas ir reikalas LTB 
Vyr. Komitetui išsiskirti vieną iš 
penkių Vokietijoj einančių lietuvių 
tremtinių laikraščių? Kodėl Vyr. 
Komitetas negali lygiai visus globoti 
ir remti? Nejau jis nori parodyti, 
kad kitų laikraščių likimas jam ne
svarbiu Berods visi laikraščiai 
stengiasi vienodai visiems komite

tams ir kitiems organams patarnauti. 
Kaip ten bebūtų, viena "yra aiš

ku, kad LTB VK šiuo atžvilgiu eina 
neteisingu keliu. Toks jo pasielgimas 
neišvengiamai primena laikraščių 
suvalstybinimą, kuris yra priešingas 
demokratijos dvasiai. Vakaruose jo
kių oficiozų formaliai nėra, ir vals
tybė visus privačiai leidžiamus laik
raščius vienodai traktuoja.

Iš kitos pusės mes virš soties pri- 
siskaitėm visokių oficiozų ir žinom, 
kad tokie laikraščiai neturi laisvės 
ką nors parašyti prieš savo „patro
ną“. Jei ir LTB VK, paimdamas į 
savo rankas „Tėviškės Garsą“ to 
sieką, tai yra labai apgailėtinas reiš
kinys. Tačiau nė vienas laikraštis, 
kuris tikrai nori patarnauti pačiai 
lietuvių bendruomenei, negali jo
kiam komitetui „parsiduoti.“

Šia proga „T. G.“ red. kolegija 
randa reikalo suglaustai painfor
muoti tremties bendruomenę ir ko
legą A. Dūdą, kaip konkrečiai sten
giasi Bendruomenei ir komitetams 
patarnauti mūsų savaitraštis.

Schweinfurto lietuvių stovyklos 
bendruomenės pastangomis įkurtas 
ir morališkai remiamas, „T. G.“ iš 
pat pradžių subordinavosi vietos 
LTB Apylinkės Komitetui, o vėliau 
LTB Mainfrankų Apygardos Komi
tetui. Bendruomeniškumo principu 
leidžiamas „T. G.“, be jokių subsi
dijų iš bendruomenės sudėtų sumų 
ar stambesnių aukų, sugebėjo pa
kankamai progresuoti, išlikti pigiau
siu tremties savaitraščių ir iš kitur 
neapmokamų stov. dirbančių naudai, 
per savo Apyl. Komitetą, iki šiol 

'įmokėti 10.000'RM. Redakčija savo 
lėšomis taip pat atlygina vietos ra
dijo tarnybos personalą ir leidžia 
dienos radijo žinių biuletenį, stovyk
los bendruomenei (arti 1000 žmonių) 
informuoti. Kad laikraštis greičiau 
pasiektų skaitytojus, siunčiamas pa
skubintomis siuntomis, kas irgi žy
miai pakelia išlaidas. Redakcija šiais 
metais yra paskyrusi Liet. Žurnalistų 
S-gai — 500 RM. Dabar, subordinuo- 
damosi LTB Vyr. Komitetui, redak
cija yra įsipareigojusi, pagal esamas 
sąlygas, kas mėnesį įmokėti po du 
-tris tūkstančius RM, kurie, aiškų, 
bus panaudojami visų tremtinių kul-

6 tūros ir švietimo reikalams. Pagal 
išgales ir reikalą ir toliau bus re
miama vietos dirbančiųjų bendruo
menė.

Dėl šių priežasčių LTB yyr. Ko
mitetas „T. G.“ savo organų pasi

kaip V. Europoj taip ir užjūriuose, 
nereikia pamiršti nurodyti ir jų 
pagrindines asmens žiniais: vardas, 
pavardė bei tėvų vardai, gimimo 
data bei vieta, .paskutinis žinomas 
adresas bei kitos būdingesnės žinios, 
o taip pat ir savo pagrindines as
mens žinias bei tikslų adresą.

C/Kartotekon įsirašymo ir paieš
kojimų reikalais reikia kreiptis į 
savo stovyklų vadovybes (privačiai 
gyveną — į artimiausią liet, sto
vyklą), kurios, tai atitinkamai pa
tvarkę, persiunčia C/Kartotekai per 
savo Apyg. Komitetą.
, Visuose LTB Apygardų Komite
tuose bei stovyklose reikia paskirti 
specialius pareigūnus, kurie nuolat 
rūpintųsi C/Kartotekai tvarkyti tai
syklių iš 1946. XII 14 d. tiksliu įgy
vendinimu (k/blankų užpildymu — 
§§ 3 ir 4, kas mėnesiniais papildy
mais — §5, paieškojimais — §§
ir 7) bei visais kitais su šiuo susi
jusiais reikalais. Pilnus ir tikslius 
tokių pareigūnų adresus visos LTB 
Apygardos pristato C/Kartotekai Iki 
i. mėn. pabaigos. - LTB

Krepšinio žaidynės Scheinfelde
DALYVAVO ASTUONIOS PABALTIECFŲ KOMANDOS. LIETUVIAI KREPŠININKAI PRANAŠIAUSI

vaši Gružauskas (14), Birutis (12), 
Lauraitis (11), Gailius (10), Grybaus
kas (7); Wiirzburgo YMCA: Larchs
(17), Rings (6), Sprogis (6), Grasis (5), 
Blicavs H (2), Pučurs (2),

Vienos iš pačių įdomiųjų rungty
nių buvo tarp Tūbingeno ASK Vy
ties ir Darmstadto latvių Kursą. Ma
žieji (palyginti su latvių milžinais) 
studentai sugebėjo puikiai uždengti 
pavojingąjį Igenbergs (1,97 ml) ir 
šiaip iki pabaigos sužaidė labai at
kakliai. Visi laukė staigmenos, tik 
dėl nepatyrusių teisėjų savotiškų 
sprendimų, tubingeniečiai pralaimė
jo 25:27 (7—8). Tačiau šiaip ar taip 
Tūbingeno ASK Vytis savo žaidimu 
susilaukė didelių simpatijų. Taškai: 
Darmstadto Kursą: Stulginš (8), 
Bumbars (8), Igenbergs (5), Weiss (4), 
Lusars (2); Tūbingeno ASK Vytis: 
Alinskas (7), Saladžius (6), Ošlapas II 
(5), Petrauskas (4), Ošlapas I (2), 
Cerkeliūnas (1).

Toliau Gottingeno SK laimėjo 
prieš Geislingeno estų YMCA 41—31 
(21—18). Žaidynės nebuvo aukšto 
lygio, bet bent iš Gottingeno SK pu
sės, didelės spartos. Taškai: G6t- 
tingeno SK: Šutas (21), Ignatavičius 
(13), Grėbliauskas (4), Paltarokas (3); 
Geislingeno YMCA: Hanna (18), Uhl
berg (11), Raa (2),

Prieš Kempteno GSK Dillingeno 
SK pasirodė gana išblaškytai ir per 
daug įsivėlė į bereikalingus mėty
mus iš nepatogių padėčių. Kemp- 
teniečiai įstengė laimėti kuklia pa
sekme 24—20 (14—8). Taškai: Kemp
teno GSK: Sventickas (8), Racevi
čius (8), Panavas (4), Krutulis (2), 
Šlepetys (1), Makauskas (1); Dillin
geno SK: Kurauskas (12), Brinkma- 
nas (4), Anaitis (2), Radavičius (2).

Stiprų pasipriešinimą Scheinfeldo 
Kovui parodė greitieji Gottingeno 
SK krepšininkai. Tačiau Kovas, nors 
ir daug krepšių įsileidęs, sugebėjo 
užsitikr. 33 tšk. (84-51) persv. Taškai: 
Scheinfeldo Kovas: Gružauskas (24), 
Ginčiauskas (22), Lauraitis (20), Bi
rutis (11), Jokūbaitis (3), Gailius (2), 
Grybauskas (2); Gottingeno SK: 
Ignatavičius (21), Paltarokas (15), 
Šutas (12), Stasiulis (2), Grėbliaus
kas (1).

Įtempta iki baigminio švilpuko 
buvo kova tarp Tūbingeno ASK Vy
ties ir Dillingeno SK. Po blankaus 
pasirodymo prieš Kempteno GSK, 
dillingieniečiai prieš Tūbingeno stu
dentus sužaidė puikiu stiliumi, taip, 
kaip visad norėtumėm matyti Dil- 
lingeną žaidžiant, Tūbingeno stu- 

rinko daugiausia ta prasme, kad jį 
dar daugiau įpareigotų bendrajai 
tremties informacijai, ir kad bend
ruomenės sumokamas pinigas būtų 
panaudotas dar platesniems kultūri
niams tikslams. Atrodo natūralu, 
kad pagrindinė LTB Vyr. Komiteto 
informacija tilptų vienam laikrašty
je, o ne išblaškoma po kelis, kurie 
pagal savo paskirtį ne visuomet ir 
gali visa sutalpinti. Tai nėra jokia 
skriauda, o tiktai palengvinimas, pa
skirstant laikraščiams medžiagą. Pa
galiau, jei Pietinės Bavarijos laik
raščiai randasi arčiau kitų mūsų va
dovaujančių veiksnių centrų, tai „T. 
G.“ arčiau LTB Vyr. Komiteto būs
tinės.

Todėl:
1) ̂ ,7. G.“ susitarė ne su „kokiu 

komitetu“, o su demokratiškai visų 
stovyklų atstovų išrinktu Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės Vyr. Ko
mitetu. Jeigu privataus leidėjo lei
džiami „Žiburiai“ irgi tarnauja bend
ruomenei, tai nemažiau jai tarnauja 
ir „Tėviškės Garsas“, todėl jis mano 
galįs irgi pasivadinti LTB savaitraš
čiu. Nei „Tėviškės Garsas“, nei LTB 
Vyr. Komitetas kurio nors žodinio 
oficioziškumo ar „suvalstybinimo“ 
nesiekė, todėl ir .mūsų savaitraštis 
juo nepasivadino, kaip kad to no
rėtų „Žiburių“ bendradarbis.

2) Jeigu klausiama, kodėl LTB 
Vyr. K-tas negali visų laikraščių ly
giai globoti ir remti, tai kodėl ne 
visi laikraščiai, gyveną iš bendruo
menės sumokamų lėšų, vienodai ma
teriališkai ir morališkai remia bend
ruomenę ir LTB Vyr. Komitetą, va
dindami jį „kokiu komitetu“ arba 
kai kieno „patronu“, nors jis yra su
darytas ir rinktas pagal LTB Sta
tutą. Taigi, ne visi laikraščiai vie
nodai stengiasi „visiems komitetams 
ir kt. organams“ patarnauti.

3) „T. G.“ savo straipsnyje, anaip
tol, nepasisakė prieš bet kurį pri
vačiai leidžiamą laikraštį ar leidėją. 
Jeigu kolega A. Dūda prikiša LTB 
Vyr. Komitetui neteisingą kelią ir 
nedemokratiškumą, tai reikia labai 
abejoti ar jo vieno nuomonė yra de
mokratiškesnė už viso LTB Vyr. Ko
miteto nuomonę, pagal kurią pada
rytas „T. G.“ pasirinkimas. Kaip 
Vakarų demokratijose, taip ir dabar 
nūsų tremtyje, jokio formalaus ofi
ciozo nėra.

Tad, kolega Dūda, būkite tikras, 
'tad LTB Vyr. Komitetas jokių lais
vių, kurios patarnautų Bendruome-

deniai sunkiai laimėjo 47—44 (19—•
25). Taškai: Tūbingeno ASK Vytis: 
Saladžius (13), Dargis (12), Ošlapas II 
(8), Alinskas (6). Petrauskas (4), Oš
lapas I (2), Ceri.cl ūnas (1), Juška (1); 
Dillingeno SK: Brinkmanas (16), 
Kurauskas (12), Anaitis (10), Radavi
čius (6).

Latvių Kursą prieš Kempteno GSK 
laimėjo įspūdinga pasekme 38—18 
(15—8). Kempteniečiai stengėsi kaip 
išmanydami, bet pakartoti savo ne
seną pergalę prieš tą pačią Kursą 
(Kemptene) nepavyko. Kursą dabar 
žaidė nepalyginti geriau ir laimėjo 
be priekaišto. Taškai: Darmstadto 
Kursą: Tilmanis (11), Igenbergs (9), 
Lusars (6), Stulpinš (5), Veiss (4), 
Bumbers (3); Kempteno GSK: Sven
tickas (8), Racevičius (7), Krutulis 
(2), Makauskas (1).

Be to, Scheinfeldo Kovas turėjo 
gerokai padirbėti, kol įveikė pervar
gusius Tūbingeno studentus 64—45 
(27—15), Taškai: Scheinfeldo Ko
vas: Grybauskas (18), Birutis (17), 
Ginčiauskas (13), Gružauskas (3), 
Lauraitis (4), Gailius (4); Tūbingeno 
ASK Vytis: Alinskas (20), Ošlapas II 
(11), Petrauskas (5), Porulis (4), Sa
ladžius (3), Cerkeliūnas (2).

Kovui kelias į baigmę iš antrosios 
pusės (dviejų minusų sistema!) buvo 
nelengvas ir dar teko įveikti Kemp
teno GSK. Pasekmė 54—45 (28—20). 
Kempteno GSK nežaidė, bet vaikšti
nėjo po aikštę ir lengvino kelią 
koviečlams. Dėl tokių dalykų teks 
taip pat atskirai pakalbėti. Šitų 
rungtynių rungtynėmis pavadinti 
negalima, tad ir taškų sudarytojai 
niekam neįdomūs.

BAIGMINES RUNGTYNES
Pagaliau baigmėje susitiko Darm

stadto latvių Kursą (be pralaimėji
mo) ir iš kitos, minusinės, pusės atėjo 
Scheinfeldo Kovas. Koviečiai išėjo 
pasiryžę ir laimėjo 41—24 (19—14). 
Puikiais metimais švystelėjo Gry
bauskas, pats vienas įkėlęs 14 tšk. 
Kiti: Gailius (9), Lauraitis (8), Bi
rutis (4), Gružauskas (4), Gaičiauskas 
(2). Darmstadto Kursą: Lusars (6), 
Igenbergs (5), Bumbers (4), Stulpinš 
(4), Tilmanis (3), Veiss (2). Rungty
nės žaidynių laimėtojo dar neišaiš
kino, nes abi komandos turėjo po 
vieną pralaimėjimą. Teko žaisti dar 
kartą ir čia vėl Scheinfeldo Kovas 
užtvirtino savo gerą formą laimėda
mas 37—32 (22—,14). Žaidimas įvai
riaspalvis ir paįvairintas stilingais 
metimais (Lauraitis, Grybauskas). 
Latviams nesisekė mėtyti, ir jie tu?
rėjo sutikti su pralaimėjimu. Iš viso, 
aid komandos buvo viena kitos ver
tos ir žiūrovams sukaustė dėmesį 
iki pat paskutinės sekundės. Taškai: 
Scheinfeldo Kovas: Lauraitis (12), 
Grybauskas (11), Birutis (6), Gru
žauskas (4), Gailius (3); Darmstadto 
Kursą: Stulpinš (8), Lusars (7), Igen
bergs (7), Meržejevskis (6), Tilma
nis (4).

Galutinė klasifikacija: 1. Schein
feldo Kovas, 2. Darmstadto latvių 
Kursą, 3. Kempteno GSK, 4. Tus- 
bingeno ASK Vytis. '

Po žaidynių buvo išdalintos gau
sios dovanos. Gražu, kad dovanų bū
ro itin daug, bet visas jų įteikimo 
aktas per daug jau padvelkė loka
liniu patriotizmu. Scheinfeldo Kovas 
dovanomis- buvo pilte apipiltas 
(puiku!), bėt buvo beveik visiškai 
užmiršti antros vietos laimėtojai — 
Darmstadto latviai (gaila ir kartu 
liūdnai). Latviai negavo nė gėlių, iš 
viso buvo nukišti tartum į pamesti
nukų kampą. Žaidynių organizato
riai padarė didelę klaidą, ir gera, 
kad tokių nesmagumų ateity nebūtų. 
Šiaip, žaidynės praėjo neblogai ir 
paliko gražių prisiminimų, kaip 
žaidikams, taip ir gausiems žiū
rovams. Kęstutis Cerkeliūnas

METINIS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS AUGSBURGE
Šiomis dienomis Augsburge įvyko 

inžinierių sąjungos suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo per 100 sąjungos 
narių ir kviestų svečių. Suvažiavi
me buvo svarstyta Lietuvos žemės 
ūkio, pramonės ir amatų atkūrimo 
problemos ir dienos reikalai. Tomis 
temomis suvažiavime buvo paskai
tyta labai rimtai moksliškai pagrįs
tų referatų. Svarstyti lietuviškos 
statybos projektai. Rugsėjo-spalių 
mėn. nutarta suruošti konkursą na
mų apyvokos daiktų projektams ir 
pavyzdžiams paruošti. Konkurse 
bus kviečiami dalyvauti ir atitinka
mų branžų amatininkai. Inžinieriai 
pritarė Švietimo Valdybos nusista
tymui — gimnazijose įvesti supa
žindinimą su amatais.

nei, nevaržys ir to nesiekia. Jeigu 
ir šios informacijos akyvaizdoje 
Tamsta matai kokį nors „T. Garso“ 
„parsidavimą kokiam komitetui“, tai 
tikrai geriau „parsiduoti“ LTB Vyr. 
Komitetui (nors jis mums už tai ne
moka, o tik mes duodam bendruo
menei), negu privataus leidėjo kiše
nei. O tai iau tikrai būtų apgailėti
nas dalykas!

„Tėviškės Garso“ Redakcija
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Lietuvių Tremtinių Bibliografija
Bibliography of Lithuanian Refugees

Gegužės 17-18 d. d. žiemos se
mestro baigimo proga, buvo su
rengta akademinė pavasario šventė.

Pirmąją šventės dieną, šešta
dienį, tuoj po pietų atvyksta aukš
tieji kviesti svečiai Jų tarpe 17 
DPACCS viršininkas maj. Būreli, 
buvęs Universiteto globos karinin
kas (specialiai šventei atvykęs) Mr. 
Riggle, gausus būrys UNRRA-os 
pareigūnų, vokiečių savivaldos ištai
gų atstovai, kaimyninių universi
tetų profesoriai ir kt. Juos visus 
pasitinka Universiteto prezidentas, 
rektoriai. Svečiai kviečiami apžiū
rėti Universiteto patalpas, kuriose 
yra suruošta plati paroda. Joje visi 
fakultetai labai vaizdžiai parodo 
savo pasiektus laimėjimus, nuveik
tus mokslo darbus. Univ. sekreto
riato . atskirame pastate matome 
foto laboratoriją, knygų multipli- 
kavimo skyrių, kuriame leidžiamos 
įvairios brošiūros, konspektai. Pa
čiame sekretorijate išstatytos Uni
versiteto kūrimosi nuotraukos, bei 
įdomūs vaizdai iš Uoiv. gyvenimo. 
Prieiname auditorijas — tai Magna 
Aula pastatas. Visą antrąjį aukštą 
užėmę savo eksponatais, dia
gramomis, braižiniais ir knygomis 
atskiri fakultetai, institutai. Užsu
kame į Botanikos Institutą. Čia yra 
didelis herbarijumas, stebime įvai
rius augalus, o per stovinčius kelis 
mikroskopus galime pažvelgti į 
bakterijų pasaulį. Čia pat ir akvari- 
jumas. Apžiūrime Universiteto am
bulatoriją, dantų gydymo kabinetą, 
užsukame aplankyti gulinčių ligo
nių — tų pačių studentų.

Štai esame „Vulcanus“ vardo pa
talpoje. Čia technikos ir mechani
kos dirbtuvės, o antrame aukšte 
fizikos laboratorija Tuoj pat pa
demonstruojamos atskiros mašinos, 
motorai, aparatai. Viename medi
niame pastate įsikūręs Zoologijos 
Institutas. Iš čia skubinamės ap
lankyti dar Biblioteką, kuroje iš
statytos įvairios knygos (daugumoj 
Univ. profesorių parašytos) ir kiti 
spaudos darbai.

Apžiūrėjus parodą, svečiai vyksta 
sporto aikštėn, kur jau prasidėju
sios sporto rungtynės. Tinklinį prieš 
latvius, laimi estai ir krepšinį prieš 
latvius taip pat laimi estai. Svečiai

PADĖKA
Steinatalio DP sanatorijoje be- 

sigydantieji lietuviai dėkingi Kas- 
selio L. R. K. skyriui už prisiųstus 
maisto produktus; Kąsnelio Matten- 
bergo stovyklos „Aušros" ir „Birū- 
tės“ draugovių skautėms už aplan
kymą bei dovanėles reiškiame nuo
širdžią padėką.

Steinatalio DP sanatorijos lietuviai
SKELBIMAS

Gegužės iš 13-tos į 14-tą dieną iš 
Uchtės lietuvių tremtinių stovyklos 
„VYTIS“ ramovės pavogta kabine
tinė rašomoji mašinėlė, lietuviškais 
.rašmenimis, „Urania“ firmos, Nr. 
237073. Užpakalinėje mašinėlės pu
sėje su aštriu įrankiu įbrėžtas už
rašas: „St. K. . . . (pavardė) nuo
savybė“.

Nustojus šios mašinėlės, labai nu
kenčia vietos stovyklos mokyklų ir 
spaudos reikalai.

Jei kas nors siūlytų šią mašinėlę 
parduoti, ar jau kas nors ją įsigijo, 
maloniai prašome nedelsiant apie 
tai mums pranešti šiuo adresu:

Litauisches Lager „VYTIS“, (23) 
Uchte, Krs. Nienburg (Weser).

Stovyklos komendantas

„Atžalyno" pranešimas*
Netrukus išeina iš spaudos Alf. 

Šešplaukio paruošti „Vokiečių Kal
bos Skaitymai“. Knyga didelio for
mato. 232 puslapių. Egz. kaina 8 RM. 
Pavieniui užsakant pridėti 0,5 RM 
pašto ir įpokavimo išlaidoms pa
dengti. Užsakant daugiau kaip 10 
egz. duodama 10 % nuolaidos. Už
sakymus siųsti: „Atžalynas“, 14a 
Weilheim-Teck, Postfach Nr. 1.

Spaudos platintojų dėmesiui!
Gerbiamus spaudos platintojus 

prašome galimai greičiau atsiskai
tyti už pasiųstus leidinius, nes šiuo 
metu išėjo iš spaudos visa eilė naujų 
prozos veikalų, kuriuos siuntinėsime 
tik tiems platintojams, kurie su 
leidykla bus galutinai atsiskaitę.

Pinigus siųsti mūsų sąskaiton 
Postscheckamt Stuttgart, Postscheck- 
konto Nr. 10708. Leidykla „P ATRIA"

SKELBIMAS
Gauta naujų geros rūšies smuikų 

su futliarais. Suinteresuotieji gali 
kreiptis: Krautuvė „Tremtinys“, 
Wurzburg — 7, Nord-Kaseme.

Skelbimų kainos: paieškojimai
25 pf. už žodį, kitoki skelbimai ir 
padėkos — 1 HM. už žodį: užuojau
tos — 30 RM. Siunčiant skelbimus, 
siųsti kartu pinigus. Iš anksto ne
apmokėti skelbimai nespausdinami.

Finis semestri!
DIDELE AKADEMINE ŠVENTE BALTIJOS UNIVERSITETE

sužavėti aukštu žaidimo lygiu.
Vykstamą salėn. Nepaprastomis 

ovacijomis’ sutinkamas, esąs svečių 
tarpe Mr. Riggle. Klausome muzi
kinio vakaro Programoje dalyvau
ja: Fannija Viksne (sopranas), 
Daina Pavasara (pianistė), N. Pold 
(tenoras), Erika Kalam (pianistė), S. 
Naruns (čello), Ip. Nauragis (bosas) 
ir A. Krull (pianistė). Solistai iš
pildo savų ir klasinių kompozitorių 
kūrinių.

Tuo pirmoji šventės dalis nesi
baigė. Kviestieji svečiai dar daly
vavo linksmame pobūvyje. Čia 
jiems demonstruojami pabaltiečių 
tautiniai šokiai. Ypač visiems pa
liko lietuvių tautiniai šokiai. Juos, 
su dideliu kruopštumu, parengė 
stud med. V. Neverauskienė.

Rytojaus dieną, šventė tęsiama 
toliau. Pradedama katalikų pamal
domis. Tuoj po pietų — futbolo 
rungtynės tarp lietuvių ir latvių, 
kurios baigėsi nežymiu latvių lai
mėjimu 1:0 (0:0). Dabar visi žiū
rovai su savo svečiais persikėlė ki
ton aikštėn, kur jau rikiavosi lie
tuvių ir latvių krepšininkai. Švil
pukas pradėjo nepaprastai įdomias 
rungtynes. Momentais blyktelėdavo, 
tokių puikių akimirkų, kad, tarda- 
vaisi, esąs kokiose tarpvalstybinėse 
rungtynėse. Tempas, gražūs deri-

Hanau yra viena didžiausių ame
rikiečių zonoj DP stovyklų, tat daž
nai ją aplanko ir vienas kitas auk
štas svetys iš užjūrio — JAV. Prieš 
porą mėnesių joje lankėsi respubli
konų kandidatas į JAV prezidentus, 
Mr. Stassen, o Sekminių išvakarėse 
— gegužės 24 d., vykdamas iš Pa
ryžiaus į Italiją, ją aplankė Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus pirminin
kas Mr. Basil O'Connor. Svečią su
tiko nemaža armijos ir UNRRA-os 
pareigūnų, stovyklos vadovai išsiri
kiavę eilėmis, skautai, mokyklos ir 
daugybė visuomenės. Lietuvių sa
lėj USFET DP viršininkas, pik. S. R. 
Mickelsen, aukštąjį svečią pristatė 
visuomenei, o sveikinimo kalbą pa
sakė gen. Itn. C. R Huebner. Auk
štasis svetys Mr. O’Connor savo kal
boje priminė, kad geresnėse sąlygose 
besimokinantieji Amerikos vaikučiai 
užjaučia vargingai besimokančius 
DP vaikučius ir siunčia jiems dova
nų. Amerikos Raudonasis Kryžius 
supranta tremtinių gyvenimo sun
kumus ir stengiasi į nelaimę pate
kusiems padėti. Visų tautybių var
du atsakė lietuvių tautybės vadovas 
dr. Gylys; primindamas tremtinių 
atsiradimo priežastį, tautiečių kan
čias Tėvynėj, pabrėždamas visišką 
tremtinių pasitikėjimą JAV galybe, 
kuri pasaulį atves į laisvą ir laimin
gą gyvenimą, o tremtinius įgalins 
grįžti į nepriklausomą Tėvų Žemę. 
Meninėje dalyje tautinį šokį pašoko 
estų vaikučiai, latvis pagrėfo smui
ku, o lietuviai, vedamai ener
gingojo muz. Br. Jonušo, padainavo 
dvi lietuviškas daineles ir vieną 
anglišką, kuria svečiai ypač buvo 
patenkinti. Svetys DP vaikučiams 
įteikė keletą dovanėlių ir su jais 
kalbėjosi keletą minučių. Savo

SUDARYTAS VYR. KREPŠINIO 
KOMITETAS

Savo laiku spaudoje buvo pra
nešta kad organizuojamas vyr. 
krepšinio komitetas. Dabar galime 
pranešti džiugią naujieną, kad toks 
komitetas pagaliau yra sudarytas. 
Komitetas jau turėjo savo įžanginį 
posėdį Kemptene. Komitetą su
daro: Puzinauskas, Vengianskas, 
kun. Panavas, gyd. Mikelionis. Visi 
gyvena Kemptene ir tikimasi, kad 
jų darbas bus sklandus. Komitetas 
numato daryti žygių, kad artimiau
siu laiku būtų surengti kursai — 
stovykla kūno kultūros mokyto
jams pasitobulinti. Kalbama, kad 
toji stovykla bus netoli Fūsseno ir 
tęsis tris savaites. Apskritai, komi
tetas numato dėmesį kreipti ne tik 
į krepšinį, bet ir bendrai į fizinį 
auklėjimą: aprūpinti spaudą atitin
kamais rašiniais, užsiimti krepši
nio ir fizinio lavinimosi propaganda 
ir kt Komitetas yra pasiryžęs pa
siūlyti Švietimo Valdybai įvesti 
higienos pamokas mokyklose, be to, 
daugiau kreipti dėmesio į jaunimo 
medicinišką priežiūrą, tiek mokyklos 
ribose, tiek sportuojant. Numatoma 
išleisti jau iš seniau puoselėtą leidinį 
apie krepšinį. Buvo užsiminta ir apie 
krepšinio pirmenybes.

Nereikia nė sakyti, kad visas 
sportuojantis jaunimas šias nau-

niai, taiklūs mėtymai — žodžiu, 
žiūrovai (apie 1000 žmonių) valanda 
laiko tikrai pagyveno gražiais pri
siminimais iš savo sostinėse vyku
sių aukštų krepšinio kovų. Rung
tynės baigėsi visiškai pelnyta lie
tuvių studentų pergale 34:28 (20:16).

Pramogų salėje įvyko literatū
rinis vakaras. Paskaityta ištraukų 
iš lietuvių ir estų literatūros, verti
mai vokiečių kalboj.

Pagaliau šventė baigiama šokių 
vakaru. Visi būdingesnieji šventės 
momentai, paroda, sportas ir kiti 
parengimai abi dienas buvo filmuo
jami, vietomis net spalvotąja filmą.

Šventė laikoma pilnai pavykusia. 
Tai buvo pilna studentų darbo ates
tacija. kuri prisidėjo prie dar di
desnio Baltijos Universiteto popu
liarumo, tiek svetimųjų, tiek ir sa
vųjų akyse. Taip pat tenka pasi
džiaugti, kad kai kurias mūsų gy
venimo nuotrupas galės pamatyti 
ekrane ir Amerikos lietuviai, nes 
filmą bus pirmiausiai nugabenta 
Amerikon. Į

Gražiai užbaigę žiemos semestrą, 
Baltijos Universiteto studentai skirs 
tosi atostogų, kurių metu, ypač fizi 
niai sustiprėję, ruošis sekančio se- 
mersto darbui, kuris prasidės liepos 
1d. A-is.

Aukšti svečiai Hanau DP
, stovykloje

JAV VAIKUČIAI SIUNČIA DP VAIKUČIAMS DOVANŲ
ruožtu ir svečiui įteikta dovanų: 
tautiniais rūbais papuošta lėlė, rai
žyta medinė lėkštė ir lietuviška 
juosta, kurią svetys nešiojosi užsi
dėjęs ant pečių. Amerikiečiai repor
teriai ir fotografai padarė nemaža 
nuotraukų. Dėl laiko stokos, auk
štasis svetys negalėjo ilgiau pabu
voti, nors, atrodo, išsivežė ir malo
nių įspūdžių. Važiuodamas pro špa- 
leriais išsirikiavusias skautų eiles, 
svetys mosavo ranka, o jam jauni
mas sukėlė triukšmingų ovacijų.

J. Vyt Vygandas

iš Bambergiečių kultūrinio gyvenimo
— Gegužės 24 d skaisčia prošvais

te bambėrgiečiu gyvenime žybte
rėjo atsilankymas į Bambergą Sta
sio Pilkos ir F. Pupėnaitės (Vilniaus 
operos mezzosopranas), kurie čia 
atliko gražią žodžio ir dainos pro
gramą. Svečiams menininkams 
akomponavo Miincheno Valstybinio 
Teatro dirigentas Hans H8as.

Šis žodžio ir- dainos vakaras sėk
mingai praėjo trečiosios stovyklos 
salėje, kuri buvo perpildyta žiūro
vais.

Programos dalyviai daug kartų 
buvo iššaukti pakartoti ir apdova
noti gėlėmis. Bambergiečiai yra 
didžiai dėkingi menininkams už ap
silankymą, kurio jie ilgai nepa
mirš, nes linksmai ir sėkmingai pra
vesta programa ilgesniam laikui 
praskaidrino jų niūrias ir nuobodžias 
dienas.

— Bambergiečiai scenos mėgėjai 
jau galutinai baigia pasiruošimus 
ir repeticijas operetės „Viengungiai“ 
pastatymui. Šis gražus veikalas nu- 

sporto Žinios

jienas sutinka su pasitenkinimu. 
Ne be to, kad ligšioline LT sporto 
ir fizinio auklėjimo org. komiteto 
veikla gerokai nusivilta. Betgi spor
tinį gyvenimą ištempti į sklandžias 
vėžes dar galima, ir nepopuliaraus 
organizacinio komiteto naują at
žalą, vvr. krepšinio komitetą, rei
kia tikrai nuoširdžiai sveikinti, 
tikint, kad jo pasirinktas darbas ir 
priežiūra mūsų sportuojančiam jau
nimui išeis tik į naudą. Vyr. krep
šinio komitetas savo darbu pats save 
atestuos ir dar kartą linkėtina jam 
pakankamai energijos savo veiklą 
konkrečiai įprasminti kasdienybėje.

Ck.
ŠACHMATININKŲ RAJONINES 

PIRMENYBES
Gegužės mėn. 31 ir birželio 1—2 

dienomis Seligenstadto stovykloje 
įvyks rajoninės šachmatų pirmeny
bės. kuriose dalyvauti pakviesti Bam
bergo, Scheinfeldo, Schweinfurto, 
Seligenstadto ir Wiirzburgo stipres
nieji šachmatininkai. Ta pačia pro
ga numatyta pravesti žaibo žaidynės 
ir simultanų.
DINKELSBVHLIO SPORTININKAI 

ATŠVENTĖ METINES
Gegužės 18 d. Dinkelsbūhlio sto

vykloje atšvęstos vietos sporto klubo 
Tauro metinės. 11 vai. sportininkai 
organizuotai dalydavo pamaldose;

1947 (3 biuletenis)
000 bendrybEs-general

• WORKS
059 Kalendoriai-Calendąrt
Kalendoriui 1947. Leid. vieta ir 

sp. npž. (1947). 6 suded. lap. 74X110 
mm (059/1947.45).

070 Laikraščiai — Newspapers
Aldai, Mėn. kult. žurn. Sp. 

(13b) Mūnchen, Lamontstr. 21 (red.), 
Augsburg Hodifeld, DP Baltic Camp 
(adm.). Nr. 1—1947. IV. 1. 48 psl. 
211X300 mm (050/1947. 46). 8

Mūsų Šachmatai. (21a) Blomberg/ 
Lippe, Hagenstr. 59 Sp. Detmold, 
Įst. 1947 (050/1947.47).

Pasaulis Spaudoje. Rotat. L: „Mū
sų Viltis“. (16) Fulda. Įst. 1947 
210X300 mm (070/1947. 48).

Misijos-rekolecįjos 
Dariaus-Girėno vardo 

kuopoje
Gegužės 20—24 d. d. lietuvių in- 

žinęrijos-statybos Dariaus ir Gi
rėno vardo kuopoje, garsusis misi- 
įonierius tėvas J. Bružikas, S. J., 
vyrams pravedė misijas-rekolekcijas. 
Tos vyko kuopos valgyklos patal
poje, vakarais, grįžus vyrams iš 
dienos darbų. Susidomėjimas re
kolekcijomis buvo didelis, ir visi 
vyrai jose dalyvavo. Džiugu, kąri 
ir taip sunkiose aplinkybėse mūsų 
tautos didvyrių vardo nešiotojai, 
nežiūrėdami į fizinį nuovargį, nuo
širdžiai meldėsi į Visagalį, prašy
dami Jo pagalbos Tėvynei išlais
vinti ir šiapus bei anapus „gele
žinės uždangos" vargstantiems bro
liams ir sesėms jų sunkias kančias 
palengvinti.

ĮSTEIGTAS PABALTIEČIŲ 
KLUBAS

Gegužės 24 d. Nūmberge buvo 
buvo atidarytas pabaltiečių klubas. 
Nariais labai daug įsirašė iš lietu
vių inž.-statybos , Dariaus-Girėno 
vardo kuopos. Klubą turės teisę 
lankyti tik jo nariai ir jų svečiai 
— DP asmenys. J.J-tis.

tarta žiūrovams parodyti birželio 
1 d. Vietos lietuviai su malonumu 
lauks svečių.ir iš kitų stovyklų, nes 
norima, kad būtų kartu pasidžiaugta 
mūsų scenos mėgėjų pasiruošimu ir 
jų padaryta pažanga scenos meno 
srityje.

-„CIURLIONIECIŲ“ KONCERTAI 
HANAU

Gegužės 15, 16, 17 ir 18 d. d. Ha
nau stovykloje, A. Mikulskio vado
vaujamas „Čiurlionio“ ansamblis at
liko penkius koncertus, kurių klau
sėsi gausingi svečiai iš USFET, 
JGCR, UNRRA-os ir vietos sto
vyklos gyventojai — lietuviai ir 
latviai. Gegužės 17 d. koncertas bu
vo skirtas specialiai dviem darbo 
kuopoms iš Frankfurto. Visiems 
koncertams bilietai buvo išparduoti 
iš anksto. Koncertai, kaip ir papras
tai, paliko gilaus įspūdžio tiek sve
čiams, tiek ir saviesiems.

po pietų įvyko draugiškos stalo te
niso rungtynės su Memmingeno liet, 
komanda, kurias laimėjo Tauras 5:4, 
ir krepšinio rungtynės, pasibaigu
sios memmingeniečių pergale 29:21.

Vakare, gausiai dalyvaujant liet, 
visuomenei ir svečiams, įvyko po
būvis sukaktuvininkui pagerbti, ku
rio metu klubo vadovas Traskaus- 
kas padarė platų pranešimą iš Tau
ro metinės veiklos. Paaiškėjo, kad 
per vienerius metus Tauras turėjo 
su įvairiomis komandomis 31 krep
šinio, 12 stalo teniso, keliolika šach
matų ir orinio rungtynių, iš kurių 
laimėta: krepšinio — 24, stalo teniso 
— 8, be to paskutiniu metu įvyku
siame viet. tarptautiniame šachmatų 
turnyre dvi pirmosios vietos atiteko 
tautiečiams.

„Žodžiu, nežiūrint tremties sąlygų, 
buvo veržtas! pirmyn," — pabrėžė 
sportininkų vadovas. — „Tai yra ne 
vien mūsų klubo nuopelnas, bet ir 
visų čia gyvenančių tautiečių, kurie 
pilnai kultūringai įvertino sporto 
reikšmę- teikė mums visokeriopą 
paramą, dažnai net patys save nu- 
skriausdami (Dinkelsbūhlio liet, 
sportinlkai visą laiką gauna dirban
čiųjų normą su priedais)“.

Išreiškus padėkas klubo veiklai 
pagelbėjusiems asmenims, sukakties 
minėjimas užbaigtas pasilinksmini
mu.

Girdenis

„Pašvaistė“, Eutinu ir Neustadto 
liet, savaitraštis. Rotat. L: ..Baltija“. 
Nr. 1—1947. I 12. Nr. 4—II. 2. 
210X298 mm (070/1947. 49).

Spinduliai, Hanau mosleivių atei
tininkų kuopos leid. Rotat. (16) Ha- . 
nau. Nr. 1—1947. I. 15. 12 pusi. 
210 X 298 mm (070/1947. 50).

200 TIKYBA — RELIGION
282 R, Kat. bažnyčia — Roman 

Catholic church
ALEKSA, P. kun. Dr. Marijos 

žodis. Gegužės mėnesio skaitymai, 
(13a) Regensburgas. Typografia S. 
Gregorii, antea Fredeticki Pustet.
1946. Virš. 77+3 nnm. p. 110X208
mm (232:282/1947. 51). <

BURKUS, J. kun. Sv. Rožančiaus 
Karalienė Fatimoje (II laida). (13b) 
Dillingen. Typis Manz. 1946. II. 16 
(išl. 1947) 8 nnm. p., illustr. 76X115 
mm, 21000 egz. (232:282/1947. 52).

Excerpta ex Ritual! Romano ad 
usum eteri, Lituani. I. De adminis- 
tratione sacramentorum. (13b) Mūn
chen, Liet. Kat. Kunigų S-ga, sp,, 
npž. (1947) Virš., 4 nnm.+70+2 nnm. 
p. 106X148 mną. Viršelyje-Ritualėlis. 
Tekste lot. ir liet, maldos (264:282/
1947. 53).

Paieškojimai
Kun. Albinas Martišiūnas, gyv. 

Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
1390 West 15th Avenue Gary, In
diana, ieško mokytojo Vlado Rada- 
vičiaus.

Mokyt. Mažeika Juozas, gyv. (13b) 
Gauting b. Mūnchen, DP Sanato
rium, ieško brolio Antano Mažei
kos. (3)

Asmenys, kilę iš Raseinių apskr- 
Nemakščių valšč.. Smulkių km. ir 
apylinkių, prašomi atsiliepti Rimu! 
Milašui, (13a) Schweinfurt, DP 
Camp, kuris palaiko ryšį su smul- 
kiečiais, gyvenančiais Amerikoje. (2)

Valantinas Julius, gyv. Calle Bra-- 
sil 639, Avellaneda F. C. S., Bueno* 
Aires. Argentina, ieško brolio Va- 
lantino Vlado ir pusbrolių: Gudaičio 
Augustino iš Diauderių km., Bar
kauskų Vinco ir Boleso iš Straz- 
dinės km., Baisogalos valsč.

Tumosa Bronius iš Vilkaviškio 
apskr., Pajevonio valšč., Užupių km. 
ieško Petro Kirvaičio ir jo brolio 
Vinco iš Kaupiškio km. ir kitų gi
minių bei pažįstamų. Rašyti: Polskn 
Poland, Damusa Bronislaw, Trzianka, 
Pow. Pila, ui. Pilska, Nr.

PAIEŠKOJIMAI GAUTI IS JAV 
LIETUVIŲ PER TARPT. RAUD.

KRYŽIŲ
Ieškoma:
1) Ona Stanelienė-Tiškutė, apie 66 

m. amžiaus, našlė, d. Tomo, kilusi 
iš Rudaminos. 2) Jonas Mališauskai, 
g. 1907 m. pašto tarnautojas iš Aly
taus (1938). 3) Antanas Mališauskas, 
g. 1904 m. ir jo sesers: Stanislova 
Blažukienė, g. 1896 m. bei Petronė 
Vasiliauskienė, g. 1898 m. — visi 
ūkininkai, gimę Lietuvoje. 4) Gra- 
žina-Cecilija Mereckienė-Stalioraity- 
tė, d. Jono, g. 1911 m. Kubilėliuose, 
šakiai. 5) Barauskas Vytautas, gi
męs 1920. VI. 29. d. Lietuvoje, sūnus 
Jurgio ir Elzbietos. 6) Antanas 
Paškauskas, g. apie 1912 m. Kaišia
doryse, darbininkas. 7) Vincenta 
Radzevičienė, g. apie 1894 m., gyve
nusi Sarkaičių»k., Galvonių v. ir jos 
sūnūs: Algirdas apie 22 m. ir Alfon
sas apie 21 m. 8) Katarina, Jonas ir 
Albina Raižiai, ūkininkai, gyv. Vai- 
natrakio k., A. Panemunė. 9) Liu
dvikas Ragauskas, g. 1902 m. VIII 
mėn., gyvenęs Papečių k., Lazdijų v.
10) Amelija Sluckienė-Andriliūnaitė, 
g. 1900 m. ir jos brolis Petras An- 
driliunas, g. 1898 m. — abudu ūki
ninkai iš Miliūnų k. (b. d.)

Čia išvardintieji asmens C/Kar- 
totekai nėra žinomi, todėl ir jų ar
timiesiems į JAV jų adresai ne- 
persiųsti. Jie prašomi per savo sto
vyklas įsirašyti į C/Kartoteką, o jei
gu kurių iš jų mūsų tarpe nesiranda 
— tai turintieji apie jų likimą tikras 
žinias prašomi tai perduoti savo 
stovyklos vadovybei, kuri per savo 
Apyg. Komitetą visa tai perduos 
C/Kąrtotekai. C/Kartoteka

UNRRA-os Paieškojimų Įstaiga, 
Arolsen prie Kasselio, ieško sekan
čių asmenų: x

Malinauskas Stepas, 33 metų, gyv. 
Kaunas;

Malkevičienė Celestina, 46 metų, 
gyv. Panevėžys;

Malkevičius Bronillavas, 52 metų, 
gyv. Panevėžys;

Mankienė Leonora, 35 metų, gyv. 
Kaunas;

Markelis Linas, 35 metų, gyv. Za
rasai;

Marna Petras, 42 metų;
Martišius Motiejui, 43 metų, iš 

Ostpreussen;
Masaitienė — Savickaitė, 30 metų, 

gyv. Vilkaviškis;
Matijošaitis Vytautas, 22 metų, 

gyv. Tauragė;
Merkevičius Anupras, 71 metų, 

iš Dresden.

7
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Apie lietuvių emigraciją Pietų Amerikoje
NESENIAI NUVAŽIAVUSIO LIETUVIO OP NUOTAIKOS. KELIANTI SUSIRŪPINIMO BRAZILIJOS EMIGRANTŲ BŪKLE

Daugumas lietuvių, kuriuos sutin
kame Pietų Amerikoje, čia gyvena 
Jau per dvidešimti metų. Nevienas 
laiko save dideliu Lietuvos patriotu, 
nors konkrečiai, be kalbų, nieko tuo 
tikslu ir neveikia Jų vaikai, o ypač 
gimę Brazilijoje, lietuviškai nebe
kalba. Kažkokios lemties sprendimu, 
čia susispietė daugiausia tamsiausias 
lietuviškas elementas, kuris Lietu
voje nesutilpo, ar tai dėl palaidesnio 
gyvenimo ar dėl savo nesutramdomo 
būdo. Čia atvykę ir neradę pažadėto 
rojaus, ilgai vargo ir gyveno, ne
palyginti, blogesnėse sąlygose, negu 
Lietuvoje. Nė vienas keikia Lietuvą, 
kad juos būk tai pardavė Brazilijai. 
Esą reikėję čia jiems įtaisyti ūkius 
ar įmones, kad jie galėtų tuojau pat 
gerai įsitaisyti. Už visus vargus jie 
visiškai nekaltina to, kad nemokėjo 
kalbos, nei jokio amato, bą$ visą 
kaltę verčia Lietuvai.

Yra čia šiek tiek ir vadinamos in
teligentijos, kuri, žinoma, visiškai 
neatitinka šiai sąvokai.' Šią dalį su
daro daugumoje su kasomis iš Lietu
vos pabėgę arba kitokiais darbeliais 
pasižymėję asmens, kurie net ir čia 
bandė tęsti savo „veiklą“. Buvo čia 
Iš Lietuvos atsiųstų mokytojų, kurie 
gaudavo geras algas ir dažnai su
kaudavo patriotinėmis temomis. Bol
ševikams okupavus Lietuvą ir karo 
metu čia suspendavus lietuviškų 
mokyklų veiklą, šie „patriotai“ pa
reikalavo nemažų kompensacijų, 
grasindami teismu taip, kad teko 
parduoti vieną mokyklą ir suolus, 
kad galima būtų su jais atsiskaityti.

Skaidymasis, kuris vyko dar Lie
tuvos nepriklausomybės laikais ir 
buvo išdava konkurencijos dėl iš 
Lietuvos gaunamų pinigų, šiandien 
dar labiau paaštrėjo, nors pinigų 
jau nebėra. Kairieji lietuviai šian
dien įpuolė į komunistų glėbį ir daro 
viską, ką tik šie laiko reikalingu jų 
tikslams siekti Atvira burna kal
bama, kad Lietuva pagaliau sulaukė 
laisvės ir tikrosios nepriklausomy
bės. Renkamos aukos, siuvami dra
bužiai tarybų Lietuvai, nors dar nie
kas negavo patikinimo, kad šie daik
tai pasiekia adresatus. Nuolat lan- 
džiojama pas sovietų konsulą, klau
sinėjant, kada pagaliau bus vežami 
nemokamai į Lietuvą. Teko girdėti, 
kad ne vieną tokį interesantą jau ir 
praviję. Vieną kitą atšaldė pareiš
kimas, kad visi važiuojantieji turės 
savo nuosavybes parduoti ir pinigus 
atiduoti sovietų konsulatui. Mat, vi
sas jų bolševikinis idealizmas yra 
paremtas praturtėjimu į „buržujų" 
sąskaitą, kuriuos jie iškarsią, kai tik 
ateis bolševikų valdžia, o jų turtą 
pasidalinsią. Šitaip kalbama eilėse, 
laukiant autobuso, krautuvėse. Ne
sidrovima pasakyti ir pačiam vadi
namam buržujui, atėjus pas jį į sve
čius. Dabar čia renkami parašai po 
prašymu Brazilijos valdžiai, prašant 
uždaryti Lietuvos konsulatą, pripa
žinti Lietuvos prisijungimą ir ne
leisti į Braziliją lietuvių tremtinių, 
nes tai esą nusikaltėliai, penktosios 
kolonos agentai. Yra atsitikimų, kad 
net giminės pasmerkia tariamus fa
šistus ir viešai džiaugiasi savo šei
mos narių deportavimu iš Lietuvos.

Tuo tarpu antikomunistinis frontas 
čia dar susiskaldęs į grupes, ir ginčai 
vyksta visados ir visur, imtinai iki 
šulinio pompos. Bet kokia inicia
tyva, išeinanti iš kurios grupės ar 

asmens, neranda pritarimo kituose 
vien tik dėl to. kad tai ne jų buvo 
pradėta daryti

Daug tikimasi Iš naujosios emi
gracijos, bet jos atvyksta labai ma
žai, o ir jie, išaugę visiška? kitokioje 
dvasioje, negali pajėgti susikalbėti, 
jeigu čia kalbama visiškai skirtinga 
kalba. Be to, čia žmonės jau iš 
anksto apšaukiami fašistais ir agen
tais Su tokiomis vizitkortėmis, ži
noma. pe ką tenuveiksi.

Getulio Vargo diktatūras laikais 
nevienas lietuvis skaudžiai nuken
tėjo, patekdamas į kalėjimą, į salas. 
Šiandien šie žmonės yra iškeliami į 
didvyrius. Vyriausybė nors ir orien
tuojasi pagal IRO politiką, bet žvilg
čioja ir į priešingą pusę Šie reiš
kiniai, iš paviršiaus atrodantys lyg 
ir komunizmo laimėjimu, apsuka 
menkai sugebančias galvoti mūsiš
kių raudonųjų galvas. Vietinės rusų 
kolonijos popas ne, vėliavą su kūju 
ir piautuvu cerkvėje pasikabino...

Vis tai neigiami lietuviškosios ko
lonijos reiškiniai. Pro juos būtų 
praeinama neatkreipiant didesnio 
dėmesio, tačiau kada tai sudaro di
džiumą, yra reikalo ir plačiau tai 
pasvarstyti. Vienok, įsigilinus į šiuos 
reiškinius ir ypač asmeniškai paži
nus šiuos žmones, jų galvoseną ir 
siaurą akiratį, paėmus dėmesin jų 
emigracijos priežastis, dabartinę jų

Kaip mes atvykome į Kanadą
Penktadienį, balandžio 11 d., „Aųui- 

tania“ laivu į Montrealio uostą Ka
nadoje atvyko įvairių tautybių 52 
DP: 19 žydų, kurie prieš karą gy
veno Lenkijoje, lenkai, ukrainiečiai 
ir išvežtieji iš Rusijos vokiečiai. 
Tarp atvykusiųjų taip pat buvo du 
maži žydų vaikai, — 2 metų berniu
kas ir 4 metų mergaitė, — nacių 
aukos. Tai buvo tik menkos liekanos 
iš dešimčių tūkstančių dingusių žydų 
vaikų, kurie turėjo laimę išgyventi 
ir galimybę atvykti į Kanadą.

Tik ką atvykusieji susidėjo iš 
dviejų grupių: 26 asmenys iš ameri
kiečių ir 26 iš britų zonų. Ameri
kiečių zonos grupė gavome leidimą at
vykti į Kanadą iš Kanados konsulo 
Frankfurte prie Maino, su pagalba 
Tarptautinio Pabėgėlių Komiteto 
tarnautojos Mrs. F. Reifer, kurtos 
uždavinys yra paruošti reikiamus 
dokumentus konsulatui. Visi gavome 
vizas, ir 26 asmenų grupė su vienu 
karininku išvykome į Hanoverį, britų 
zonon. Stotyje mes buvome sutikti 
kapitono G. N. Wahl (Woll) ir kitų 
globos organizacijos pareigūnų, ku
rie, mūsų traukiniui vėluojant, ilgą 
laiką jau buvo mūsų laukę, priėmė 
mus labai nuoširdžiai. Jie greitai 
aprūpino mus kelioms dienoms, kol 
visas transportas pasiruošė išvykti.

Mes išvykome iš Hanoverio lydimi 
kelių aukštesnių Tarptautinio Pabė
gėlių Komit. pareigūnų. Tą džiaugs
mą, kurį jie jautė galėdami pa
dėti taip ilgai persekiotiems, ne
įmanoma aprašyti. Tarpe tų pareigū
nų buvo kanadietis pulkininkas 
Mac Parson. Jis kalbėjosi su mumis 
ir painformavo, kad visur lydės mus 
ir bus mums kaip tėvas. Jei gali kas 
nors būti artimesnio, kaip tėvas, tai 
tuo buvo pulkininkas Mac Parson, 
kuris bandė aprūpinti mus visais 

būklę ir veiklos metodus, — vis la
biau prieini išvados, kad Pietų Ame
rikos, o ypač Brazilijos emigracija 
ne tik neteikia Lietuvos reikalams, 
bent šiuo metu, didesnės reikšmės, 
bet, atvirkščiai, jai dar pakenkia. 
Todėl atrodo šią dalj tektų visiškai 
nurašyti į nuostolius arba tiesieg am
putuoti, kad žaizda nepakenktų vi
sam kūnui.

Materialinė Brazilijos lietuvių pa
dėtis nėra tokia gera, kaip jie patys 
apie tai mano, viską matuodami 1920 
metų Lietuvos mastu. Ir jeigu kuris 
pajėgia užsidėti skrybėlę, o sekma
dienį išgerti bonką alaus, tai jau 
save laiko nežemai pakilusiu, kalba 
labai jau užtikrintu, aukštu tonu ir 
nėra tokios politinės ar ekonoininės 
temos, apie kurią jis negalėtų pa
kalbėti. Tačiau jau iš kelių žodžių 
matyti, kad jiems dar trūksta net 
tos, nors primityviškos, bet sveikos 
nuomonės, kurią turi mūsų papras
čiausias kaimietis. Kartais net gaila 
šių žmonių, nepriaugusių iki vieti
nio, nors ir neaukšto lygio ir toli 
atitrūkusių ir nutolusiu nuo natūra
lios lietuviškos prigimties. Už tai 
raudonoji propaganda čia turi ne
paprastai gerą dirvą.

Didelis stabdys yra ir savos spau
dos nebuvimas, kuri dabar pamažu 
gimsta, bet taip pamažu, kad ima 
baimė, ar ji iš viso čia bereikalinga 
ir ar ji išsilaikys, kai nebėra para- 

JACOB PANTER

malonumais, kurie tik buvo galimi. 
Jis atyko su mumis į Southamptoną, 
iš kur mes „Aųuitania“ laivu ba
landžio 4 d. išplaukėm.

Mes buvom perkeliavę per Olan
diją ir Londoną. Londone mus su
tiko Tarptautinio Pabėgėlių Komi
teto atstovai. Mes buvome aprūpinti 
maistu ir kitomis gėrybėmis ir apgy
vendinti Southamptone, kur nakvo
jome. Kitą rytą mus išlydėjo į uostą 
būrelis rūpestingų ir paslaugių 
žmonių.

Uoste mes buvome sutikti kai ku
rių pareigūnų ir aprūpinti reikalin
gais dalykais kelionėje. Atlikus visus 
formalumus, pareigūnai pristatė 
mums palydovą karininką John Ca- 
gis. Tada jie palinkėjo mums lai
mingos kelionės, išreikšdami viltį, 
kad mes esame nukreipti į geras 
rankas. Mūsų palydovas aprūpino 
mus visa kuo, kas buvo reikalinga 
tam laikui, kurį mes turėjome pra
leisti laivė. Mes atvykome į Halifaxą 
keletą valandų vėliau, negu buvome 
laukiami, kadangi jūroje siautė

Amerikos
Visų mūsų akys ir mintys šiandien 

yra nukrypusios į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Iš ten mes laukiame 
savo vargams palengvinimo, iš ten 
mes tikimės sulaukti teisingo žodžio 
mūsų laisvės byloje. J Jungtines 
Amerikos Valstybės ir mūsų širdys 
krypsta, nes ten daug mūsų tautie
čių, daug artimųjų, giminaičių. Į 
Jungtines Amerikos Valstybes šian
dien krypsta žvilgsnis ir visų tų, ku
rie yra reikalingi bet kokios medžia
ginės ar moralinės paramos. Taip 
yra todėl, kad šiandien Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra ne tik lais
vės ir demokratijos kraštas, bet taip 
pat ir didžioji pasaulio galybė, ga
linti lemti pasaulio tautų likimą.

Mes, lietuviai, Amerikoje randame 
užuojautos savo nelaimėse ir para
mos savo varguose ne tik savo tau
tiečių tarpe, bet taip pat ir plačiuose 
amerikiečių sluoksniuose. Ypač mes 
daug užuojautos ir savo reikalų, su
pratimo bei atjautimo turime Ame
rikos katalikų tarpe.1 Amerikos ka
talikų dvasinė vyresnybė, jų spauda 
ir katalikiškoji visuomenė mus at
jaučia ir mums padeda. Tad mums 
pravartu bent pačiais bendriausiais 
bruožais susipažinti su Amerikos ka
talikiškąja visuomene.

Ar daug katalikų esama Jungtinė
se Amerikos Valstybėse? „The Ca
tholic Directory“ knygos duomeni
mis, 1941 m. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, skaitant Aliaską ir Ha
vajų salas, katalikų buvo 22.293.101

ILGIAUSIAS TILTAS EUROPOJE
Ilgiausias yra geležinkelio tiltas 

per Storstromą — jis jungia Dani
jos Zeeland salą, ant kurios yra 
Kopenhagos miestas, su Falster sala. 
Tiltą atidarė Danijos karalius 
1937 m. rugsėjo m. Jo ilgumas — 
3 km su geru galiuku. Tiltą pas
tatė britai rangovai, panaudoję 
30.000 tonų Britanijoje pirkto plieno. 
Didžiausias tiltai pasaulyje yra Ka
lifornijoje San Francisco — Oakland 
tiltas: apie pusseptinto kilometro 
ilgumo virš vandens, kuriuo plau
kioja laivai, o visas tilto ilgumas 
siekia 11 km.

[mos iš Lietuvos. Teko nustebti, pa
mačius bibliotekoje pačius naujau
sius lietuviškus leidinius, bet taip 
pat ir nuliūsti, pastebėjus, kad jie 
buvo visiškai nenaudotu Ir sunku 
dabar išaiškinti ir įtikinti suaugu
siam žmogui tai, ką turėjo jis iš
mokti dar mokyklos suole.

Šiuo metu čia veikia trys organi
zacijos. Liet. Katalikų Bendruomenė, 
Lietuvių S-ga ir Vyčių Sąjunga. Ta
čiau jų veikla visiškai nežymi. Bend
ruomenė turi chorą ir dvi mokyk
las, kuriose mokytojauja vienuolės 
lietuvaitės iš JAV. Liet. S-ga taip 
pat išlaiko dvi mokyklas. Visos mo
kyklos yra grynai braziliškos. Dėsto
moji kalba — portugalų, priimami 
taip pat kitų tautybių vaikai. Šiuo 
metu organizuojama taip pat spau
dos bendrovė ir norima įsigyti 
spaustuvę, bet darbas eina gana lė
tais tempais

Šios trumpos pastabos dar, toli 
gražu, pilnai neatvaizduoja viso 
čionykščio gyvenimo ir neduoda 
pilno vaizdo. Išvadoje viena tik ga
lima pasakyti, kad dabartinė lietu
vių emigracija nei iš tolo nepanaši 
į senąją ir reikia sukaupti visas jė
gas, kad išlaikyti tą europėjinę ir 
patriotinę dvasią, kuri yra išsinešta 
iš Lietuvos. Nors ir mažiausias pri
artėjimas prie senosios emigracijos 
yra dvasinė mirtis. VI. Vijeikis 

audra, bet apleidžiant laivą, mes 
jautėmės visai gerai. Mes buvome 
sutikti organizacijos atstovų ir pa
reigūnų iš Ottawos, kurie mus nuo
širdžiai pasveikino ir palinkėjo 
mums laimės ir pasisekimo tame 
laimingame krašte, kuris davė mums 
laisvės ir apsigyvenimo teises.

Šio straipsnio autorius yra vienas 
iš DP, kuris buvo laimingas ga
lėdamas apleisti Vokietiją ir išvykti 
Kanadon.

Kaip išvykusiųjų grupės vadovas, 
aš jaučiuosi turįs teisę visų vardu 
padėkoti visiems man pažįstamiems 
iš minėtos organizacijos, p ypač 
tiems man nepažįstamiems už didelę 
pagalbą, kurią jie suteikė DP.

Aš linkiu jiems sakmės jų to
limesniame darbe. 'Aš tikiu, kad, su 
.Kanados vyriausybės pagalba, Ka
nados tauta padės visas pastangas, 
kad įsivežtų savo draugus ir pa
žįstamuosius, kurie dar šiandien 
tebegyvena stovyklose baisiose sąly
gose, kad įsivežtų paskutinius GY
VUOSIUS į laisvą šalį ir duotų jiems 
darbą ir garbingą gyvenimo būdą.

„Canada Adler“

katalikai
(889.965 daugiau nei 1940 m.). Dau
giausia padidėjo Bostono arkivysku
pija — joje katalikų skaičius paaugo 
456.023. Visose arkivyskupijose ir 
vyskupijose katalikų padaugėjo. 
Skaičiumi pirmoje vietoje yra Chi- 
cagos arkivyskupija, antroje — 
Bostono, trečioje — New Yorko 
(1.004.173 katalikai).

Didžiausia vyskupija — Brooklyno 
(962.063 katalikai). Arkivyskupų 
JAV-bėse yra 21, vyskupų — 122, 
kunigų 35.839, kurių 12.430 vienuo
lių. Gausingiausi vienuoliai — jė
zuitai; jų 2.697; mažiausia yra Lab
darybės Tėvų — 2. Seselių vienuo
lių — 152.159, neminint naujokių ir 
kandidačių. Brolių vienuolių yra 
7.762 Kariuomenės kapelionų jau 
buvo 269. Karo metu jų skaičius de
šimteriopai padidėjo.

Paranijų 1941 m. pradžioje buvo 
13.224, misijų — 5.897. Katalikų baž
nyčių — 19.121 (388 daugiau nei 1940 
m.). Seminarijų 17.507. Universitetų 
ir kolegijų vyrams 143; kolegijų ir 
akademijų moterims — 682. Vidu
rinių mokyklų (high schools) — 
1.442. Universitetuose, kolegijose, vi
durinėse mokyklose ir akademijose 
moksleivių — 493.754.

Pradžios mokyklų — 7.660, kurias 
lankė 2.017.094 mokiniai (91.798 mo
kiniais mažiau nei 1940 m.).

Amerikos katalikai anglų kalba 
leidžiamų dienraščių nedaug teturi, 
tačiau daug turi savaitraščių ir mė
nesinių žurnalų. Beveik kiekviena 
diacezija išleidžia savo savaitraštį. 
Amerikos katalikų spaudoje anglų 
kalba labai dažnai galime užtikti 
mums palankių straipsnių.

Aplamai imant, Amerikos katalikų 
spauda yra labai gaust Kai 1936 m. 
Vatikane buvo pasaulio katalikų 
spaudos paroda ir taip pat kongre
sas, pranešta, kad Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse išėjo 4.631 katalikų 
leidinys su 8.990.657 premumerato- 
riais. Tada buvo nranešta, kad čia 
išeina 134 laikraščiai, 197 žurnalai. 
1.000 mokyklų žurnalų, 700 biuletenių 
ir 2.600 parapijų biuletenių. Laikraš- 
įčiai turėję 2.396.516 skaitytojų, žur- 
inalai — 4.604.141 skaitytoją. A. M.

19. V.' — Indijos vicekaralius 
adm. Mountbatten atvyko į Lon
doną, aptarti Indijos valdžios per
davimo į indų rąpkas planą. — 
Speciali amerikiečių komisija iš 
Washingtono išvyko į Turkiją, ap
tarti paramos tiekimo, sunaudo
jimo ir kontroliavimo reikalų. — 
Italija įteikė prašymą J. Tautų

! sekretoriui, įstoti nariu į J. Tautų 
organizaciją, — Vašingtone pra
sidėjo prekybos derybos tarp JAV 
ir Švedijos.

20. V. — Amerikiečių atstovas 
S. Taryboje apkaltino Jugoslavi
ją, Bulgariją ir Albaniją už su
laužymą J. Tautų chartos nuosta
tų, neįsileidžiant S. Tarybos ko
misijos narių į savo teritoriją. — 
Maskvoje atnaujinti pasitarimai 
tarp britų ir sovietų, dėl savi* 
tarp, draugiškumo sutarties revi
davimo ir pratęsimo. — Paryžiuje 
prasidėjo britų, prancūzų ir belgų 
pasitarimai Afrikos kolonijų rei
kalais.

21. V. — JAV kongresas priėmė 
350 mil. dol. paramą nukėntėju- 
siems nuo karo kraštams. — Ita
lijos liberalų partijos vadas Fran
cesco Nitti, po nepasisekusių 
mėginimų, atsisakė sudaryti nau
ją vyriausybę. — Paryžiuje pasi
rašyta prekybos sutartis tarp 
sujungtųjų anglų ir amerikiečių 
Vokietijos zonų ir Prancūzijos.— 
JAV užs. reik. min. Marshallis ir 
geri. UNRRA-os dir. geri. L. Rooks 
pareiškė, kad DP grąžinimui į tė
vynes prievartos nebus varto
jama.

22. V. — JAV prez. Trumanas 
pasirašė 400 mil. dol. paraftios 
teikimo Graikijai ir Turkijai įsta
tymą. — Prancūzijos min.. pirm. 
Ramadier įspėjo prancūzų tautą, 
kad už streikus ir neramumus 
ateityje bus griežtai baudžiama.
— Italijos vyriausybę pavesta su
daryti prieš karą buvusiam min. 
pirmininkui dr. Orlando. — Ang
lų Z. Rūmai trečiuoju skaitymu 
priėmė karinės tarnybos sutrum
pinimą nuo 18 mėn. iki >12 mėn. 
Ankaroje paskelbta draugiškumo 
sutartis tarp Turkijos ir Irako.

23. V. — Anglų Z. Rūmuose at
stovas prof. Savory iškėlė deba
tuose Pabaltijo valstybių aneksijos 
pripažinimo klausimą. — S. Ta
rybos komisija Balkanų neramu
mams tirti Ženevoje darbą baigė.
— JAV prez. Trumanas paskyrė 
ržs. reik. min. Marshallį vyriau
siuoju Graikijai ir Turkijai pa
ramos teikimo vykdytoju. — Bri
tų ministerių kabinetas priėmė 
Indijos vicekaraliaus adm. Mount- 
batten planą perduoti Indijos 
valdžiai į indų rankas. — Pran
cūzijos parlamentas ratifikavo 
250 mil. dolerių paskolą iš Tarp
tautinio Banko. — Komunistų 
kariuomenės daliniai Kinijoje 
priartėjo prie Mandžūrijos sosti
nės Cunklngo.

24. V. — Prancūzijos min. pirm. 
Ramadier pasirašė vyriausybės 
nutarimą pritaikinti mobilizacijos 
įstatymą ir sekvestruoti tas elek
tros ir dujų įmones, kuriose pra
sidės streikas. — Nepasisekus su
daryti naują Italijos vyriausybę 
dr-ui Orlando, šį uždavinį vėl 
pasiėmė buv. min. pirm, de Gas- 
peri. — Buv. amerikiečių karinių 
pajėgų vadas Austrijoje gen. Mc- 
Clark, grįžęs į Ameriką, apkal
tino sovietus už jų pastangas po
litiškai ir ūkiškai pavergti Austri
ją ir reikalavo griežtesnės JAV 
politikos.

25. V. — Prancūzijos elektros Ir 
dujų įmonių darbininkai pradėjo 
„lėto darbo“ streiką. Prezidentas 
Auriol pasakė kalbą, ragindamas 
prancūzų tautą ramiai laikytis ir 
pasitikėti ateitimi. — New Deh- 
lyje prasidėjo Indijos kongreso 
partijos vadų pasitarimai, ku
riuose dalyvauja ir Mahatma 
Gandhi. — Kinijos komunistų 
kariuomenės daliniai įsiveržė į 
Mandžūrijos sostinę Cunkingą. — 
Transjordanija šventė pirmąją 
savo nepriklausomybės šventę. —

26. V. — Prasidėjo anglų dar- 
biečių partijos metinis suvažiavi
mas. — JAV prez. Trumanas pa
tiekė kongresui bendrą Amerikos 
žemyno valstybių gynybos planą. 
— Aukšč. Sov. S-gos Taryba pa
naikino mirties bausmę Sov. S- 
goje. — JAV karinės misijos Tur
kijoje ir Graikijoje pradėjo pasi
tarimus su turkų ir graikų vyr. 
kariuomenės štabais.

Collegai
PIJUI KULIKAUSKUI 

ir poniai,
staiga mirus jų mylimai duk
relei Danutei, reiškia nuošir
džią užuojautą
Hanau Teisininkai Tremtiniai
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